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Os coletivos e indivíduos que integram o Coletivo de Vídeo 
Popular de São Paulo são avessos ao modo de vida vigente, 
regido pelo capital e mediado pela exploração do homem 
pelo homem em busca do lucro, do poder, da hierarquia, do 
pragmatismo e utilitarismo de todos os sentidos e ações da 
vida. Portanto nossa posição é anticapitalista. 

Contrários à visão espetacular da arte, que estabelece 
uma divisão entre sociedade e artista, nos afirmamos 
trabalhadores da cultura. O artista nada mais é do que um 
trabalhador que emprega sua força de trabalho em processos 
artísticos. Somos necessários a outros trabalhadores da 
sociedade, assim como estes são necessários a nós.

 

O Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo entende como 
prioritário para a plena realização de suas ações estar junto a 
outros trabalhadores da cultura e integrantes de movimentos 
sociais que buscam a transformação da realidade, se opondo 
à visão fragmentária e gestionária dos campos da cultura, da 
arte e da política. 

 

Agimos e entendemos o audiovisual pela totalidade de seu 
processo de forma integrada e dialética: formação, produção, 
distribuição e exibição. A formação é a base de nossas ações, 
estando inserida em todas as etapas. A cada processo nos 
formamos e assim contribuímos com a formação dos outros. 
Nosso objetivo é a formação como relação; buscamos o 
conflito.

2
3
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Carta elaborada na IV Semana do Vídeo Popular.
18 e 19 de dezembro de 2010.

Sacolão das Artes, zona sul de São Paulo.

Carta Manifesto 
No. 01

1
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Na perspectiva da formação interna e busca da transformação 
social, estabelecemos relações de trabalho não hierárquicas 
e não alienantes, dentro de processos colaborativos de 
criação que não reproduzam a divisão social do trabalho. 
Acreditamos que a representação crítica passa antes pela 
superação da divisão entre trabalho espiritual e trabalho 
material entre sua equipe de trabalho. 

 

Não é nosso objetivo estabelecer dogmas estéticos e 
temáticos. Reconhecemos que o fazer artístico e cultural é um 
ato político. Somos contrários à política do entretenimento e 
da indústria cultural, que solidifica estereótipos, preconceitos 
e a visão mercadológica da vida. Somos contrários à “arte 
pela arte” que isenta seus realizadores da responsabilidade 
com o contexto social. Tendo isso claro, desejamos toda 
liberdade ao fazer artístico e cultural!

 

Não queremos contribuir com o modo de vida vigente, 
queremos sua superação pela destruição. Entendemos esta 
luta como processual, coletiva e histórica. 

5
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Os companheiros e companheiras que acompanham as ati-
vidades da Rede Extremo Sul e o nosso blog sabem que fa-
zemos muitos vídeos. Desde o início de nossa caminhada, e 
mesmo antes da existência da Rede, documentamos as his-
tórias das comunidades, algumas das violências que são co-
metidas contra elas pelo Estado e pelos endinheirados e os 
processos de organização e de resistência popular, além de 
fazermos também alguns materiais informativos. Mas por 
que todo esse esforço, se não somos cineastas, não estamos 
atrás de fama nem de holofotes, se abominamos marquetei-
ros?

Existem usos que são óbvios e nem por isso sem importância: 
o vídeo como ferramenta de denúncia ou como registro his-
tórico; ou ainda a câmera como instrumento para inibir cer-
tas arbitrariedades e barbaridades cometidas pela polícia ou 
outros membros do Estado. Mas também tentamos utilizar 
o vídeo de outras formas, uma delas é como uma pequena 
ferramenta na construção de uma memória popular coletiva 
e combativa, registrando e divulgando nas comunidades as 
experiências de luta por trás de cada uma de suas conquis-
tas. Além disso, ele serve como um meio das comunidades 
se comunicarem e trocarem experiência, já que são muitas as 
coisas em comum entre elas. 

Outro uso que fazemos do vídeo é como um meio de nos 
aproximarmos de algumas pessoas numa certa comunidade 
e de aproximar essas pessoas entre si. Com a câmera na mão, 

experiências de luta
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é possível criar um pequeno espaço em que as pessoas con-
tam sua trajetória, refletem sobre sua realidade, formam e 
compartilham idéias e opiniões que muitas vezes o cotidiano 
massacrante nos obriga a guardar conosco. Além disso, o ví-
deo, por motivos bons e ruins, acaba dando mais visibilida-
de e credibilidade ao depoimento daqueles que são nossos 
iguais – e vizinhos que às vezes nem se falam, e muito me-
nos se escutam, passam a se identificar e a se respeitar por 
se verem numa tela, em meio a imagens, músicas e falas que 
fazem sentido para eles. 

No entanto, e por incrível que pareça, tentamos também usar 
o vídeo como um meio de quebrar os mitos da imagem, da 
televisão, da propaganda, lembrando que o nosso discurso 
não é aquele do Jornal Nacional, que a nossa realidade não 
é aquela da novela; que por trás de uma tela, escondido, se 
encontra todo um processo de manipulação das imagens e 
de todos os conteúdos, de modo que quem faz a edição do ví-
deo determina o sentido que ele vai carregar. Além disso, em 
coerência com nosso horizonte político, que aponta para um 
futuro sem patrões nem governantes, em que realmente seja 
“tudo nosso”, buscamos passar adiante os poucos conheci-
mentos que temos sobre a produção de vídeos, para quem 
estiver disposto a aprender nas comunidades e multiplicar 
as ilhas de edição; assim, as pessoas podem se apropriar dos 
meios de produção de vídeos e utilizá-los de maneira autô-
noma. 

Rede Extremo Sul

Por que 
fazemos 
vídeos?

De todo modo, como meios muito modestos de informação, 
comunicação, formação política e de criação de identidade 
de classe, nossos vídeos servem principalmente como instru-
mentos no interior dos processos organizativos autônomos 
que tentamos fomentar nas comunidades. Em geral, feitos 
rapidamente, nas madrugadas, em meio a lutas, atividades 
culturais, reuniões e um monte de outras coisas, por pessoas 
que não são nem profissionais do vídeo e muito menos da po-
lítica, nossos vídeos não são obras-primas e neles até mesmo 
acabamos por reproduzir sem querer alguns clichês e fórmu-
las conservadoras. Mas vistos como eles são, como uma pe-
quena parte de processos radicais de luta e de organização 
popular, eles passam a se justificar e a fazer algum sentido. É 
por isso que fazemos vídeo...
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Iniciamos o sábado 27/11/2010 em busca de uma locação, pois devido a fortes chuvas na noi-
te de quinta-feira, nossa locação simplesmente “caiu”! Junto com os atores, subimos e des-
cemos inúmeras vezes os loteamentos Chácaras Cabuçu, Jardim dos Cardosos, Vila Julieta, 
Recreio São Jorge e Novo Recreio, todos na região do Distrito do Cabuçu, em Guarulhos, e no 
final da tarde optamos pelo Novo Recreio, que tinha uma vista privilegiada da grande Serra 
da Cantareira junto ao desenfreado avanço antrópico. Assim, numa conversa com a Dona 
Eliane, moradora local, surgiu nossa locação, na travessa da última rua (de terra, é claro) do 
mapa da cidade de Guarulhos, a Rua Santina.

Ainda no sábado à noite foi produzido o figurino e todo o esquema que nortearia a produção 
do dia seguinte, isso mesmo, do próximo dia. No domingo, bem cedo, todos de pé. Chega-
mos antes do sol no Novo Recreio, às 08:20. O céu estava coberto de nuvens e o sol começou 
a sair umas 08:40.

A produção se encarregou de buscar a madeira e os papelões para a produção do barraco, 
logo estariam todos colaborando com a construção: Atores, crianças, equipe, todo mundo 
com tinta, pincel, prego, martelo, arame e outras tantas coisas.

Antes disso, precisávamos fazer uma cena com as crianças: Polícia e Ladrão! Produzimos as 
armas de brinquedo e foi só festa. Toda equipe foi chegando, se ajuntando e Ação. O cenário 
era de documentário, as crianças também… Mas era tudo ficção. Logo o sol ardeu a cabeça 
e a cena foi feita rapidinho…

Pausa pra água, pra entrevista… bora construir esse barraco!

Empenho total da equipe, sensação térmica de pelo menos 35º no espinhaço, bastante líqui-
do e uns lanchinhos de vez em quando. Quando pensamos que o barraco não ia dar certo, 
aí foi que deu. Todo mundo de camiseta do Mundo em Foco e vamos lá! Se já tínhamos o 
menino então só faltava o barraco. Barraco pronto, menino pronto, vamos voltar a rodar…

Começamos as cenas merecedoras de excelente atuação de nossos não-atores. Detalhe: o 
roteiro mudava toda hora, com a opinião de quem sequer imaginavam. O roteiro se permitia 

Rodrigo Sousa e Sousa

O barraco e 
o menino

O barraco é de um menino
Sem história, sem destino,

Sem história de menino,
Com destino de barraco.

 
Construído em uma semana,

É o mais alto da favela,
E o que ninguém espera:

Tudo obra de um menino.
 

O contraste impulsionou
O projeto do edifício

Mas por falta de “artifício”
É só a primeira parte.

 
Simpático pelo tamanho,

É a construção mais querida,
Onde o menino ladrão ganha a vida,

Financiado pelo tráfico!

A produção:
Foi um dia INESQUECÍVEL. Família Mundo em Foco empe-
nhada para as gravações e filmagens de “O Barraco e o Me-
nino”, para a série de curtas do Cine B.O.
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experimentar. Aliás, a equipe não tinha o roteiro, parte dos atores não sabia 
o roteiro e os atores que sabiam, não o sabiam em sua íntegra – quanto mais 
o que seguir, era tudo meio na hora.

O que era certo é que a equipe tinha um só motorista, também produtor. 
Quem fazia still, fazia câmera também, quem captou o som também foto-
metrou, quem “dirigia” o filme abandou o set, quem não dirigia virou assis-
tente de direção. Tudo coletivo!

Esse foi o primeiro filme que se existir vai ter um pseudo-diretor-câmera-
-fotógrafo-roteirista-poeta que escondeu o roteiro da equipe, um motorista 
atrapalhado e produtor ou um produtor atrapalhado e motorista, e pelo me-
nos dez assistentes de direção, câmera, fotografia, roteiro, still, entre outras 
funções que foram surgindo na hora. Até o menino de 4 anos da casa ajudou 
a construir o barraco!

Teve muita violência no filme. Violentamos a intolerância geográfica, a 
exclusão social, o preconceito, o egoísmo, a fome, o sol, o desrespeito, os 
atores globais, o calor, o pó da terra que dava o ar da graça, as produções 
hierárquicas do cinemão, as tristezas da vida, e muita coisa ruim que pode 
acontecer num domingo ensolarado.

Enfim, o processo foi e será mais rico que o produto. Que bom! Que bom! A 
equipe variou de 4 anos de idade aos 60 e tralalalá do seu Oziel, artista plás-
tico da região, que orientava os marmanjões do Mundo em Foco.

A concentração nos arrebatou o tempo. Cada cena feita era motivo de 
piada, chocarrice e palmas… A nós, a equipe… A todos. Mesmo os ensaios 
tinham dos mais variados elogios, das mais belas riquezas e as mais ricas 
expressões. O domingo estava diferente, era de mobilização. Os vizinhos 
pararam. O motoqueiro parou quando viu a arma do Tiago, tentou voltar, 
mas se tranqüilizou quando viu que o ator não morria, aliás todo mundo 
morreu de rir.

A tarde foi se assentando e findamos as filmagens. Aplauso GERAL e bora 
desproduzir. O barraco ficou de casinha de boneca pra meninas da casa (fa-
lando nisso era uma casa pequena com um casal e SETE filhos) e continua 
construído em stand by (se bem que com essa chuva) caso o filme não se 
revele.

Depois das duas viagens a seis pessoas no carro do motorista, todos fomos 
nos achegando numa cantina pra matar a fome e a sede de comemorar. A 
Família Magalhães também celebrou seu dia diferente a seu modo, com 
certeza. Já nós fomos aos poucos nos separando como se não fôssemos 
uma família, essa tal família… A família Mundo em Foco… Com um monte 
de filhos!

Realizamos dia 30/04 no bairro do Novo Recreio – Cabuçu, em Guarulhos, a 
tão esperada exibição da curta metragem O Barraco e o Menino, concluindo 
mais um ciclo do projeto Cine B.O. A exibição marcou os 7 anos do grupo 
Mundo em Foco!

O encontro foi super positivo e já gera expectativas de novas exibições a 
pedido da própria comunidade, que foi prontamente receptiva na figura da 
familia Magalhães.
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A luta continua. Presente nas ruas, nos bairros, nas fábricas e nas instituições públi-
cas, as lutas sociais reivindicam direitos, justiça, dignidade e algumas ousam ir além 
e propõem uma nova sociabilidade. Ainda há muito que conquistar: os meios de 
produção continuam concentrados nas mãos de poucos donos de fábricas, de lati-
fúndios e de meios de comunicação. A luta continua. Mas, na maioria das vezes, não 
é noticiada na TV, ou é distorcida, rotulada como “baderna”, “vandalismo” ou “sem 
causa”. Mas os trabalhadores lutam e querem ser ouvidos. Com este objetivo surge 
a Mostra Luta, para amplificar as vozes dessas diversas lu-
tas sociais, mostrando o que a TV não mostra: vídeos com o 
ponto de vista dos lutadores, suas causas e reivindicações, 
e a realidade dos trabalhadores.

Desde 2008, a Mostra Luta é organizada por militantes na 
cidade de Campinas. Surgiu da iniciativa de grupos que 
produziam vídeos com caráter militante (Camará Comu-
nicação e Educação Popular, Grupo Risco, TV COT e Vídeo 
Kulatra), mas que enfrentavam (e enfrentam até hoje) di-
ficuldades na distribuição e exibição de seus filmes. Não é 
de se espantar, já que Campinas é um retrato do já conhe-
cido monopólio das comunicações no país, dificultando a 
exibição de produções locais.

A cidade possui mais de 1 milhão de habitantes, é conside-
rada a segunda maior cidade do estado de São Paulo, um 
dos maiores pólos científicos e tecnológicos do país em contraste com a maior ocu-
pação urbana da América Latina (Parque Oziel). No entanto, os meios de comunica-
ção da cidade não representam a pluralidade da população: os jornais impressos até 
pouco tempo eram monopolizados por uma única empresa, a RAC (Rede Anhan-
guera de Comunicação), que dita, com uma única linha editorial, os três principais 
jornais da região metropolitana, com diferentes públicos-alvos: Correio Popular, Di-
ário do Povo e Notícia Já. Há alguns anos, o jornal Todo Dia passou a abranger Cam-
pinas na distribuição, mas ainda é pouco conhecido. Além da RAC, a maioria das 

emissoras de televisão e de rádio possui vinculação às grandes 
redes nacionais (Globo, SBT e Bandeirantes), sobrando algumas 
iniciativas de menor abrangência das rádios livres, uma rede de 
rádios comunitárias ligadas à ABRAÇO (Associação Brasileira de 
Rádios Comunitárias), uma rádio educativa vinculada à Prefeitu-
ra, e os canais Câmara e TV Fênix (TV Comunitária), transmitidos 
na TV a Cabo. A maior parte da transmissão e recebimento de in-

formações na cidade, portanto, é determinada por alguns poucos grupos empresarias de comunicação, assim 
como acontece de modo geral no Brasil, já que apenas 13 famílias controlam cerca de 90% da mídia do país.

Neste contexto, a grande mídia brasileira desenvolve papel central na criminalização dos movimentos sociais, 
de suas greves, manifestações e reivindicações. São inúmeros os casos de manipulação da informação, de 
silenciamento das vozes dos movimentos, do apagamento de atos e mobilizações que simplesmente não são 
noticiados ou a declarada “pichação” das ações reivindicatórias como “criminosas”, como “invasões” reali-

Cristina Beskow
            Coletivo de Comunicadores Populares

            com colaboração de  Jefferson Vasques,
Denis Forigo e Gabriel de Barcelos

 fotos Denis Forigo

Mostra 
Luta:
por uma  comunicação popular militante
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Mostra 
Luta:
por uma  comunicação popular militante

zadas por “baderneiros” nas rotineiras matérias sobre o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) e MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto). Essa distorção da realidade forma a opinião pública reforçando o senso 
comum e legitimando a ações de repressão do Estado, via polícia e poder judi-
ciário, para reprimir violentamente e prender os lutadores sociais. 

Diante deste quadro e da necessidade de dar visibilidade ao ponto de vista dos 
que fazem as lutas sociais, concluiu-se que a construção de espaços para exibir e 
distribuir estes filmes tornava-se tarefa fundamental aos produtores de comu-
nicação popular. O vídeo é uma linguagem acessível e atraente para a maioria 

das pessoas e ainda pouco explorada pelas entidades e 
organizações de esquerda. A produção de vídeos mili-
tantes já é algo mais viável, em função da popularização 
dos meios básicos de produção (câmeras de mão, sof-
twares de edição mais acessíveis etc.), mas inexistem 
lugares para exibi-los, para além do You Tube. A partir 
desta reflexão, da existência de filmes sobre as lutas 
sociais que ficam praticamente “na gaveta” e da inspi-
ração em outras experiências, como o FELCO (Festival 
Latino Americano de la Classe Obrera), foi idealizada e 
realizada a Mostra Luta.

Mais do que exibir vídeos, a mostra surge com a proposta de ampliar o de-
bate sobre as lutas por transformação social e da importância do audiovisual 
como instrumento de contra-informação ao monopólio comercial-midiático. 
Por isso, a existência de espaços que discutam e elaborem ações de comuni-
cação que disputem a hegemonia torna-se tarefa fundamental aos movimen-
tos sociais populares e organizações de esquerda que lutam contra um sistema 
político-econômico atrelado aos interesses das grandes corporações financei-
ras.  

A 1ª. Mostra Luta ocorreu em dezembro de 2008, no Museu da Imagem e do 
Som (MIS) de Campinas, contou com 21 vídeos dos grupos organizadores e de 
alguns movimentos convidados. Para a surpresa da organização, a Mostra teve 
sessões lotadas quase todas as noites, com debates após as exibições, os quais 
renderam discussões que foram além do conteúdo e estética dos filmes. As con-
versas após os filmes se transformaram em verdadeiros espaços de discussão 
política, aglutinando pessoas de diferentes origens e classes sociais. 

 Ao final, num dos acalorados debates, surgiu a idéia de se formar um 
Coletivo de Comunicadores Populares, que apoiaria a luta dos movimentos so-
ciais a partir da comunicação popular (como, por exemplo, produção de vídeo 
para os movimentos; registro de ações políticas, como ocupação de terras e 
luta por moradia; oficinas de comunicação, entre outras ações). Este Coletivo se 
formou a partir de uma chamada geral a todos que participaram da Mostra e se 
concretizou no início de 2009, culminando na elaboração e aprovação de uma 
carta de fundação, com seus principais objetivos. 

 Para a segunda edição da Mostra, ocorrida em 2009 e já organizada 
pelo Coletivo de Comunicadores Populares, foram abertas inscrições de filmes e 
incluídas mesas de debate e uma exposição fotográfica. Foram recebidas inscri-
ções de filmes de diferentes partes do Brasil, dando à mostra caráter nacional. 
A 2ª Mostra Luta contou com um público de aproximadamente 500 pessoas. 
Na 3ª Mostra Luta, ocorrida em 2010, a diversidade de linguagens artísticas foi 
ampliada, transformando a Mostra num evento político-cultural e trazendo à 
tona a importância de produções artísticas que abordem e reflitam sobre as 

lutas sociais. Além da exibição de 40 fil-
mes, selecionados a partir de inscrições 
de diferentes estados brasileiros, foram 
organizadas exposições de fotografias, 
quadrinhos e poesia, além de mesas de 
debate, um espetáculo de dança e um 
sarau de encerramento. O público apro-
ximado da 3ª Mostra Luta foi de 700 pes-
soas. Vale ressaltar a importância do Mu-
seu da Imagem e do Som (MIS) de Cam-
pinas como sediador de todas as edições 
da Mostra, além da grande contribuição 
do historiador e funcionário do MIS, 
Orestes Toledo, em todos os debates. 
Em parte por sua influência, a Mostra 
tem como tradição o debate após as exi-
bições dos filmes, para os participantes 
trocarem suas impressões. Assim, para 
muitos, o filme só termina após a fruição 
coletiva. 

Nos últimos anos, foram centenas de 
pessoas que participaram do evento, em 
contato com diversas produções de luta 
(vídeos, fotografias, quadrinhos, poesia, 
dança, teatro e música).  A Mostra pas-
sou por significativos avanços, se consti-
tuindo enquanto importante espaço de 
comunicação e educação popular, pro-
piciando o acesso e o debate acerca de 
diversas lutas: pela terra, por moradia, 
pela diversidade sexual, dos estudan-
tes, operários e das mulheres, contra 
as opressões e desigualdades sociais, 
contra a progressiva perda de direitos e 
a criminalização dos que buscam lutar 
por esses direitos. Pretende-se que esta 
experiência seja multiplicada, que estes 
vídeos sejam assistidos pelo maior nú-
mero possível de pessoas. A idéia é que a 
Mostra sirva como estímulo à produção 
audiovisual e artística que retrate a reali-
dade e as lutas sociais e que estas produ-
ções sejam subsídios de apoio à luta dos 
trabalhadores e movimentos populares. 
E a luta continua sendo exibida. A 4ª 
Mostra Luta acontece de 05 a 13 de no-
vembro de 2011, em Campinas.

Para maiores informações:
 www.mostraluta.org

 

experiências de luta
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Daniel Fagundes 
Núcleo de Comunicação Alternativa (NCA)

fotos Erick Diniz

Espelho Mágico 
Se você pensa que eu não penso, lhe 
asseguro: Eu estou ficando louco... 
Você pensa que engoli o nó que trago 
sem descer no meu pescoço
(Alceu Valença - Vivo “1976”)
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Quando nós do NCA começamos a fazer exibições públicas 
na Zona Sul o intuito era, primeiro, possibilitar que algumas 
produções que normalmente não chegavam ao conhecimen-
to dos moradores do bairro fossem vistas conjuntamente e, 
sempre que possível, debatidas. Outra coisa era permitir que 
a população tomasse ciência de que pessoas daquela ou de 
outras regiões também produziam seus vídeos e estes fala-
vam de nossa própria realidade por um olhar comum. Nessa 
época, meados de 2006, explodiam diversas oficinas de ví-

deo e o número de grupos que produziam era cada vez 
maior, porém, as estratégias de exibição e distribuição 
eram poucas. 

Nós tínhamos diversas idéias de como fazer uma exibi-
ção e pensávamos em vários lugares possíveis. Já nessa 
época um dos espaços que chamava a atenção eram 
os campos de várzea. Mas antes de efetivamente fa-
zermos alguma exibição nesse espaço, nós circulamos 
por vários lugares, como vielas, bares, escadões e sedes 
de espaços culturais (ongs, associações de bairro, etc). 
Várias situações foram nos preparando para pensar a 
exibição como uma intervenção urbana que merecia 
uma atenção especial. Uma constatação imediata foi a 
percepção de que a maior parte do público era compos-
to por crianças, seguidos de senhores e senhoras idosas 
e moradores de rua, somados a um ou outro jovem ou 
adulto que por ali passava e ficava, ainda que por muitas 
vezes reclamando do filme. Pois para eles ou o filme era 
muito infantil ou adulto demais, ou então não estavam 
entendendo nada. Já as crianças, mesmo que inquietas, 
eram atenciosas e reclamavam mais quando a pipoca 
acabava do que quando o filme não lhes agradava. Fa-
ziam o coro dos entusiastas os bêbados e moradores de 
rua que exclamavam com alegria a cada cena que lhes 
chamava atenção.

Além das impressões do público, o que sempre deu o 
tom da exibição eram os espaços, sua geografia, sua 
biodiversidade e suas latentes necessidades. De cara, o 
grande desafio era fazer exibição competindo com som 
alto do bar tocando forró, do carro que passava pulan-

do por conta do volume do funk, elementos da própria nature-
za da paisagem sonora do lugar, já composta por sons diversos 
de reformas barulhentas, motos estalando, carros, caminhões e 
ônibus. Mas relatando, parece mais impressionante do que nor-
malmente é, pra quem mora no lugar, os sons já são quase im-
perceptíveis. Nesses lugares o espaço ocupado de forma desor-
denada nunca deu ênfase ao potencial cultural das áreas públi-
cas. Até porque todo lugar mais ou menos livre era um potencial 
lugar para construção de moradia. 
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Assim sendo, vários fatores iam gerando novos desafios para a realização de uma projeção de filme, tais 
como falta de energia elétrica próximo das chamadas “áreas de lazer”, falta de limpeza e manutenção do 
espaço – enfim não havia e ainda não há um local pré estipulado para atividades culturais nesses locais, 
a não ser os CEUs (Centros Educacionais Unificados). Mas estes, nessa época, eram em pouco número 
e dentro das favelas mesmo eram pouquíssimos, e ainda, com o decorrer dos anos, foram se tornando 
espaços cada vez mais burocráticos.

Contudo, para cada um dos problemas sempre arrumamos alguma saída. E na maioria das vezes os pró-
prios moradores é que resolviam a situação. Por exemplo, a energia elétrica era sempre cedida por al-
guém que não se preocupava em ceder, já que tinha gato em casa. Mas aí vinha outra questão, quem se 
disponibilizava estava longe e para ligar os equipamentos precisávamos de extensões gigantescas que, 
por sua vez, eram desligadas de tempos em tempos pelos carros que passavam sobre as tomadas ou por 
tropicões involuntários. E se não bastasse isso, ainda tinha a questão da própria capacidade da corren-
te em suportar os equipamentos ligados. Mas a boa vontade acabava vencendo essas intempéries e a 
população se integrava à iniciativa de forma fantástica, uma estra-
tégia pedagógica involuntária que emergia da necessidade e trans-
formava a todos em produtores do evento. E assim seguiu, se não 
tinha onde estourar pipoca alguém oferecia a própria casa; se não 
tinha pipoca alguém doava; se faltavam cadeiras, o povo trazia cada 
um a sua ou fazíamos dos degraus do escadão nossa sala de cinema 
stadium; se não tinha nem um nem outro, a galera levava vassouras 
pra praça e limpava o chão pra gentaiada se sentar. Era bonito de 
ver. Depois disso, só restava sentar e assistir. Mas qual era o melhor 
filme? Como decidir isso?

A partir dessa indagação avaliávamos várias coisas: uma era a clas-
sificação indicativa, nada com muita censura, mas prezávamos por 
não passar cenas de sexo explícito ou imagens de violência extrema. 
Era básico, já que o maior público sempre foi composto por crianças. 
Lembro de ouvir o Pixote (CineBecos) citar uma vez que quem man-
dava na rua eram as crianças e não os traficantes. Ali nas exibições 
isso se fazia cada vez mais evidente. Apesar, também, de já termos 
passado por situações onde tivemos de negociar o espaço com os 
trabalhadores do movimento. Normal eles também faziam parte da 
diversidade cultural do lugar; assim como os vendedores de hot-dog, 
os pivetes soltando pipa, as donas de casa, os cachorros e os capoei-
ristas. E isso só fazia bem, pois religava as pessoas da comunidade, 
mesmo que por pouco tempo, permitia o encontro e a troca. 

Uma vez fomos chamados por um mestre de Capoeira do Grajaú 
para exibir um filme que ele tinha pego emprestado no nosso acervo 
da Videoteca Popular. O filme era “Quilombo”, do Cacá Diegues e ele 
queria que nós fôssemos exibir em sua aula de capoeira para crianças 
na associação de moradores do Pq. Cocaia. De primeira pensamos 
que seria um fiasco, mas não recusamos o pedido, considerando que 
seria aberto para todos da comunidade que também quisessem assistir; porém não podíamos deixar de 
achar que o público ficaria entediado com a estética do cinema novo. Nós estávamos completamente en-
ganados! O mestre tinha feito várias aulas de história Afro-Brasileira no decorrer de seu curso e tinha lan-
çado um desafio para a molecada. Colou várias datas importantes nas paredes da Associação e nos pediu 

que parássemos 
o filme nas cenas 
que representa-
vam as datas. Aí a 
sessão virou uma 

gincana, quando apareceram os navios negreiros ancorando nos portos brasileiros, paramos o fil-
me e ele perguntou: “– Chegada do primeiro navio negreiro no Brasil?!” E foram todos correndo 
para a data exata colada na parede. Aí, quem acertava ganhava um chaveiro de berimbau ou um 
DVD de capoeira. Foi fantástico. As crianças, que tinham entre 7 e 12 anos, ficaram vidradas ven-
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do o filme cena por cena e não erraram uma data sequer: nascimento de Zumbi, quem foi Gamga Zumba, 
tudo na ponta da língua. E, no final, ainda tivemos uma surpresa fenomenal. Uma senhora da comunidade 
se aproximou e falou: - Nossa, eu adoro cinema novo, vocês podiam vir mais vezes passar estes filmes aqui, 
não? Nisso já estávamos de queixo caído, mas ela ainda concluiu: - É que eu adoro esse tipo de filme, prin-
cipalmente o neo-realismo italiano, Vittorio de Sica, Fellini, são filmes que eu adoro e acho que tem muita 
relação com o cinema novo. Foi realmente surpreendente, mas não haveria de ser.

De alguma maneira, quando chegamos nos espaços 
para exibir, nós raramente nos damos conta de que 
ali já existe um sistema cultural forte, ancestral e com 
muito a nos transmitir. É fato que, contraditoriamente, 
há uma enorme carência também, que por muitas ve-
zes é fruto de uma aniquilação dos saberes históricos 

que o povo foi ensinado a esquecer. E nosso imaginário só vê as ne-
cessidades, esquecendo que as pessoas que estão ali são tão capazes 
quanto nós de ver e discutir filmes e vídeos mais complexos. Pois uma 
das piores exclusões que o sistema demonstra conosco é a exclusão 
política, e isso está maquiado atrás de discursos que enfatizam que 
pobre só gosta de rap, filme hollywoodiano e tem mais é que ficar ba-
tucando em lata nos coquetéis de financiadores de projetos sociais. 
Podemos e devemos estar para além de nossas fronteiras mentais e 
geográficas, para nos contaminarmos do que é nosso enquanto huma-
nidade. E até para perceber o quanto a nossa realidade é parte de um 
processo histórico e cultural anterior a nós.

Foi por meio destas reflexões que chegamos à efetivação de um sonho 
antigo o “1º Festival de Cinema de Várzea”, que levou para os cam-
pos de várzea do Grajaú uma série de filmes e vídeos independentes 
de todo o território nacional com os temas futebol, samba e direitos 
humanos. Evento que foi, acima de tudo, uma celebração das rique-
zas culturais do lugar, pois além de filmes e vídeos exibidos nos oito 
dias de evento tivemos ainda roda de samba, teatro, mesa de debate e 
muito futebol com vários times de várias faixas etárias. 

Foram oito dias, em que o público mostrou seu poder de voto cons-
ciente escolhendo, a cada rodada, qual vídeo mais agradava e merecia 
ir pra final. As sessões aconteciam como dias de campeonato e a cada 
grade de curtas e médias metragens o voto popular elegia um finalista. 

Foi muito bacana, pois o público que era circulante nesses 
espaços fazia questão de estar até o final para definir sua 
preferência. Houve várias surpresas, dentre elas, a emo-
cionante disputa de pênaltis que mandou pra final o curta 
“Contos da Várzea” e a carreata do pessoal do Jd. Rosana 
que levou família e amigos para votar no curta ”Pizza na 
Quebrada”.  A final então foi “Só Alegria”, ou melhor, foi 
“Estrela D’Alva”. O rachão entre esses dois times foi de ti-
rar o ibope da copa do mundo, que ocorria paralelamente 
sem destaque. Deu treta, deu abraço e até choro. O jogo 

ganho pelos anfitriões do Estrela D’Alva foi comemorado na Sessão com muito fervor, filme passando, gente 
conversando, gente viva e feliz discutindo temas como habitação, mídia, tráfico e – por que não? – futebol. Foi 
muito loco ver os vídeos “Contos da Várzea”, “Lamento Paulista” e “Canto do Acauã” compondo a tríade vence-
dora, ótimos vídeos, premiados por quem normalmente só tem direito de aceitar o que lhe é passado sem poder 
opinar. 

Foi mágico, foi de fato a efetivação da idéia de espectador. Palavra que vem do Grego especulucum que significa 
espelho. Pois ali se demonstrou que quem se vê devolve seu reflexo, sua impressão. O público não deve ser pas-
sivo e normalmente não quer ser assim, mas precisa de oportunidade para exercer seu direito à voz. Pois o mais 
revelador do espelho é o que ele entrega de nós e, a partir disso, as melhores relações se constroem, aquelas 
onde aprendemos a conviver e transformar nossos erros e acertos. 



16

. . . 
E se não pudermos fazer nada? 

Posso tentar pensar assim 
Mas o que sinto grita dentro de mim... 

Se não pudermos fazer nada, 
Fechar os olhos para a miséria 

e usufruir minha vida de pequenos privilégios 
limpo e podre, 

fruto enganoso... 
Se não pudermos fazer nada 

desligarei a tv com carinho 
imaginarei com esforço frio 

ter desligado sua mentira 
e a podridão que assistia... 

A realidade não desliga... 
Uma bomba em hiroxima e outra em nagazaque a tiram do ar. 

Mas penetram a pele. (Napalm) 
Se não pudermos fazer nada 

Fecharei os meus olhos, 
e me curarei... 

Ignoro o corpo largado, 
mas o nariz sente o cheiro... 

Se não pudermos fazer nada... 
aplaudiremos o sangue com louvor? 

Fazendo cócegas na ferida, 
vestir um belo sorriso comprado 

num shopping sem janelas... 
Pois sou a Ferida. 

E estou Ferido. 
Continuarei a ler calmamente, 

ouvindo o tic tac do tempo, 
enquanto o sangue sobe..? 

Pronto pra nos afogar... 
Prestes a explodir..? 

Não posso fazer nada. Posso? 
Pegar a fila, 

comprar um ingresso, 
comer pipoca e ver o circo cair. 

Furar a fila, assistir de camarote 
como ajudei fazer o mundo ruir. 

O letreiro sobe e meu nome está: 
Co-Direção, Assistente, Personagem? 

Cúmplice. 
Patrocinado por meus vícios. 

Agradecimentos a todos vocês.

 
Especialmente para todos nós. 
Chove lá fora. Agora. 
Lavo minha alma fazendo 
às fazes com a Culpa. 
Já estou melhor agora. 
Mas não me molho não! 
Se borrar minha maquiagem 
E desmanchar o cabelo 
Corro o risco de me olhar no espelho ao chegar em casa, 
e ver 
Quem realmente sou?. 
Desconheço. Me despeço. Desespero. 
O navio naufraga, e apesar da valsa consoladora 
Sinto o enjoo. 
Quero vomitar... 
Parem o Mundo! 
ou desço agora, ou vomito aqui dentro! 
brindemos... 
Na taça de cristal, champagne e veneno... 
o Luxo em morrer. 
Engatilhada a arma. 
Disparo de valores suicidas. 
A lamina penetra as entranhas. 
Diante de todos o sangue escorre... 
Serei cúmplice? 
O assassino agradece. 
A peça chegou ao fim... 
Aplausos. 
 
 
silêncio 
 
 
Eu Não. 
Eu Não Serei Cúmplice.

Lucas Duarte de Souza

Cúmplices
dos homens do mundo
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Busca de identidade
Neste artigo proponho contribuir com a reflexão sobre a 
busca de identidade do movimento que hoje é denominado 
Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo. 

Desde meados de 2008 o movimento que reúne diversos 
coletivos realizadores de audiovisual de interesse social e 
político assumiu essa nomenclatura, porém essa articula-
ção entre coletivos e indivíduos interessados na realização, 
distribuição e exibição de vídeo na contramão das grandes 
emissoras de televisão e das redes de cinema comercial e in-
dependente começou em 2005 tendo seu nome modificado 
pelo amadurecimento de suas ações culturais e políticas. O 
movimento já foi chamado de Fórum de cinema comunitário 
(2005), Cinema de quebrada (2006) e Audiovisual SP (2007)1.  
Os deslocamentos nominais apresentam uma permanente 
reflexão do movimento no sentido de não ser qualificado, 

enquadrado e instituído de forma equivocada por observa-
dores externos, além disso, as “diferentes nomenclaturas 
que já batizaram este movimento de audiovisual refletirem 
não só diferentes momentos, mas diferentes disputas de sig-
nificado destas práticas tanto internamente quanto de fora 
para dentro”2. Como integrante ativo do Coletivo de Vídeo 
Popular de São Paulo desde 2007, analiso esses deslocamen-
tos e alterações conceituais, organizados em três aspectos, 
como uma definição política mais definida do movimento e 
a busca por uma conexão com a história recente de luta po-

pular no Brasil.  

A identidade como po-
sição política 
O primeiro aspecto é em relação ao 
suporte de captação de imagem, 
tanto o cinema comunitário como ci-
nema de quebrada propunham uma 
organização em torno do suporte – 
cinema - , o que falsificava o modo 
de produção e trabalho dos grupos 
e/ou colocava-os em outra perspec-
tiva cultural e política. Todos os tra-
balhos realizados até hoje utilizam 
o suporte tecnológico do vídeo, que 
está diretamente ligado à condição 
material e econômica dos coletivos 
e à opção de trabalho mais coletiva 
do que individual, mais experimen-
tal do que sistemática. O vídeo his-
toricamente é o suporte audiovisual 
mais acessível economicamente e 
de manuseio mais rápido e livre do 
que o cinema e a televisão que cada 

vez mais estão comprometidos com uma superestrutura 
técnica que demanda grandes custos de produção, relações 
hierárquicas de trabalho (econômicas e artísticas) e relações 
comerciais com grandes empresas nacionais e multinacio-
nais de distribuição e exibição, que controlam os cinemas e 
as concessões públicas de transmissão televisiva. Se o movi-
mento de vídeo popular insistisse pelo termo “cinema” teria 
como consequência, nestes tempos de populismo, ser trata-
do como os pobres principiantes do cinema, nestes tempos 
de fundamentalismo do mercado, teria que estar a altura da 
instituição cinematográfica disputando um lugar nas ferozes 
negociatas com empresas distribuidoras e exibidoras e, nes-

Busca de 
identidade 
do Coletivo de 

Vídeo Popular de 
São Paulo como 
posicionamento 

político e 
conexão histórica

* Escrevo esse texto como integrante da Companhia Estudo de Cena, grupo de 
pesquisa audiovisual e teatral que compõe o Coletivo de Vídeo Popular de São 
Paulo. Acompanho as ações do movimento desde 2005 e integro suas atividades 
desde 2007.

Diogo Noventa*

Companhia Estudo de Cena

1 Wilq Vicente. O Vídeo Popular. Revista do Vídeo Popular – contra o cinema 
mercadoria. N.4. Dezembro/2010.

2 Luís Eduardo Tavares. Arte e política no vídeo popular produzido hoje na cidade 
de sp. Revista do Vídeo Popular. N.2.

memória
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tes tempos de “respeito ao outro”, no melhor dos casos 
seria encarado como um espaço alternativo ao cinema, 
laboratório estético e receituário de formulas libertadoras 
controladas dentro da lógica dos festivais. Em todas as 
consequências o cinema de quebrada/comunitário ocuparia 
o primeiro estágio do sistema econômico do profissionalis-
mo cinematográfico, cuja estrutura é evolucionista, onde 
os últimos estágios são o acesso à tecnologia de ponta, a 
inserção em relações de negócio transnacionais e o lucro.        

Alterar o termo “cinema” por “vídeo” recoloca uma distin-
ção de suporte dentro do campo do audiovisual quando a 
tendência atual é de igualar o cinema com o vídeo. Equipa-
ração que tem esforço apenas teórico e não prático, pois 
todo trabalho audiovisual mesmo que captado com câme-
ras de vídeo ou até mesmo fotográficas, para chegar às 
salas de cinema têm que ser finalizados em película 35mm 
e ter a chancela do som Dolby Digital, equiparando nesses casos o 
seus custos tanto de produção como de bilheteria. Nesse esforço de 
igualar os suportes se revela o compromisso da superestrutura cine-
matográfica e televisiva com a democracia burguesa, onde se aceita 
as diferenças desde que os “diferentes” aceitem ser incluídos nas pos-
sibilidades oficiais, ou seja, o vídeo é igual ao cinema desde que aceite 
as condições estéticas, técnicas e políticas para circular nas salas de 
cinema dos “Cinemark’s de shoppings centers”, nas salas alternativas 
vinculadas a bancos e empresas privadas e nas grandes redes de tele-
visão. 

O segundo aspecto é em relação à nomenclatura que designa o modo, 
local e sujeitos dessa articulação em torno do audiovisual: comunitário 
e de quebrada. Os dois termos colocavam o movimento circunscrito 
dentro de uma região geográfica e social, o que é verdadeiro e tem sua 
importância política e cultural. A grande maioria dos vídeos é realiza-
da nos bairros e por moradores das periferias da cidade de São Pau-
lo. Mas esses termos foram facilmente tratados pela ótica neoliberal 
como uma questão particular, como um problema eminentemente 
sociocultural, que podia ser resolvido com uma política de moderni-
zação, mediante o “progresso”, “desenvolvimento”, “educação” e de 
“inclusão” no Estado Nação, que um dia poderá ter uma mesma cultu-
ra, a cultura nacional. Nesse período (2005/2007) a posição mais avan-
çada era de algumas organizações não governamentais, com projetos 
para fortalecer essa rede de intercâmbio, que sustentavam 
que o verdadeiro avanço seria de todos os cidadãos serem 
iguais perante a lei, e que os problemas e soluções entre 
ricos e pobres correspondia a garantir os direitos individu-
ais3. Nesse contexto a cultura comunitária ou da quebrada é 
colocada numa etapa anterior de uma suposta cultura na-
cional, recebendo seus indivíduos e sua produção dois mo-
dos de tratamento complementares e distintos: o primeiro 
de inferioridade de conhecimento intelectual e de domínio 
da linguagem e técnica e o segundo, o rótulo de excêntri-

ca e pitoresca. Com este tratamento se desvia o foco de que 
essa produção e seus sujeitos estão submetidos à exploração 
do modo de trabalho vigente e da exploração de classe.     

O uso do conceito popular no lugar de comunitário e de que-
brada traz ao movimento um sentido político mais abran-
gente e vertical. Abrangente porque sai de um determinismo 
local e passa a dialogar com todas as pessoas e coletivos que 
se colocam na condição de explorados da sociedade de clas-
ses. Vertical, pois essa mudança de conceito demonstra um 
aprendizado do movimento e reflete suas circunstâncias da 
época; com o avanço e reconhecimento, as ações dos cole-

3 Este trecho do texto está diretamente ligado ao texto “Colonialismo Interno [una 
redefinicion]” de Pablo González Casanova. 
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tivos cada vez mais se aproximaram do mo-
vimento pessoas e outros grupos ligados a 
questões das minorias étnicas (negros e indí-
genas), questões de gênero, da luta por mora-
dia, por reforma agrária, por democratização 
dos meios de comunicação, de reivindicações 
trabalhistas, da luta contra a criminalização da 
pobreza, de reflexões críticas e artísticas anti-
capitalistas. Esse fortalecimento e ampliação 
do intercâmbio se dão porque todo esse con-
junto de lutas sociais já era tema dos vídeos 
produzidos – se configurando como uma luta 
popular, o que tornava evidente o caráter críti-
co das produções e o modo político de serem 
realizados e distribuídos/exibidos. Desde o 

início nunca foi característica do movimento apenas produzir. 
Cada coletivo sempre se preocupou em distribuir e exibir seus 
vídeos e de outros grupos em espaços públicos e autônomos, 
atuando, dessa maneira, na formação crítica de si mesmo e do 
público com o qual se dialogava.           

Esse deslocamento político da nomenclatura que aproximou o 
movimento de vídeo da cultura popular, demarcando posição 
frente a um tratamento populista ou particular do Estado e da 
sociedade, encontra escopo teórico no pensamento do filósofo 
e militante argentino pela libertação da América Latina, Enri-
que Dussel, no que se refere a pensar sobre a identidade da cul-
tura latino-americana a partir da década de setenta:

“La cultura popular na era populista. “Populista” indicaba la inclusión 
en la “cultura nacional” de la cultura burguesa u oligárquica de su elite 
y la cultura del proletariado, del campesino, de todos los habitantes 
del suelo organizado abajo un Estado. Lo popular, en cambio, era todo 
un sector social de una nación en cuanto explotado u oprimidos, pero 

que guardaba igualmente una certa “exterioridad”. Oprimidos en el sistema 
estatal, alterativos4 y libres en aquellos momentos culturales simplesmente 
despreciados por el dominador, como el folklor, la música, la comida, la ves-
timenta, las fiestas, la memoria de sus héroes, las gestas emancipatórias, las 
organizaciones sociales y políticas, etc”.5 

O autor faz uma nota no termo folklor destacando um apontamento 
de Gramsci que diz:

“El folklor no debe ser concebido como algo ridículo, como algo extraño que 
causa risa; debe ser concebido como algo relevante y debe considerarse se-
riamente. Así el aprendizaje será más eficaz y más formativo con respecto a 
la cultura de las grandes masas populares”6. 

Ao se colocar como Vídeo Popular, esse movimento cultural de São 
Paulo passa a reconhecer seu vínculo com outras manifestações po-
pulares tanto no campo cultural, como social, potencializando seu 
aprendizado e possibilidade de intervenção política na cidade, contri-
buindo com o sentido da cultura popular não mais como uma cultura 
menor, mas como um “espaço” menos contaminado do pensamento 
ideológico e de irradiação da resistência das camadas populares fren-
te ao sistema capitalista, sendo a criação cultural do povo explorado 
estranha ao modo de vida vigente (DUSSEL). Nesse sentido, o Coleti-
vo de Vídeo Popular passa a agir de forma menos idealista de apenas 
pensar em “vamos fazer um mundo melhor” e mais utópica fazendo 
uma “crítica do real por aquilo que nega o real”7, compreendendo que 

fomos “criados pela racionalidade  burguesa ocidental, e imersos nela 
(...) A utopia passa a ser de dizer que toda vez que a burguesia tentar 
atender os interesses de todo mundo – girando em torno de categorias 
como lucro, competividade e iniciativa individual – isso não vai ser pos-
sível e ela vai ser tornar totalitária”8.

A identidade como conexão histórica
O terceiro aspecto do deslocamento das nomenclaturas de 
identidade do movimento – até se chegar aos dias de hoje à de-
nominação Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo –, tem rela-
ção com o contato dos integrantes do coletivo com a produção 

4 Grifo meu. 

5 Enrique Dussel. Transmodernidad e Interculturalidad 
(Interpretación desde la Filosofia de la Liberación).

6 Antonio Gramsci. Quaderni del Carcere, I. Einaudi, Milán, 
1975, p.90

7 Chico de Oliveira. Entrevista para a Companhia do Latão 
editada na revsta Vintém, número 3. São Paulo: Hedra, 1999.

8 Idem.
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de vídeo popular da década de oitenta e início dos anos noventa, catalogadas e organizadas em 
fitas VHS pela ABVP – Associação Brasileira de Vídeo Popular. A identificação com essa produção 
levou os coletivos à leitura do livro de Luiz Fernando Santoro “A imagem nas mãos – o vídeo po-
pular no Brasil” de 1989, e posteriormente ao contato com o autor, que foi um dos fundadores da 
ABVP, em duas ocasiões: na finalização do curso “Introdução à História do vídeo no Brasil”9 e na 
II Semana do Vídeo Popular10. Os estudos sobre a ABVP deram um sentido histórico às ações do 
movimento, portanto considero importante recuperar de forma breve a trajetória do vídeo popu-
lar nos anos oitenta, onde é possível identificar pontos de contato e continuidade entre os dois 
movimentos. 

O termo vídeo popular surge no Brasil a partir do início dos anos 8011, mo-
mento de fortalecimento de movimentos populares reivindicatórios de opo-
sição a ditadura militar e fase de desenvolvimento tecnológico que tornava 
a recente tecnologia do vídeo mais acessível ao consumidor médio. Outra 
característica é a soli-
dificação da televisão 
como veículo de co-
municação influente, 

atingindo com excelência técnica cerca de 100 
milhões de pessoas. 

Se por um lado a censura se vestia com cores mais 
“doces” influenciada pelos desejos democráticos, 
por outro, as emissoras de televisão estavam concentradas nas mãos de poucos proprietá-
rios que estabeleciam as normas internas de comunicação em coerência com os interesses 
do Estado que lhes autorizava o uso da concessão pública. Os interesses políticos e econô-
micos do Estado passavam a ser geridos, em parte, pela burguesia desenvolvimentista que 
utilizando os meios de comunicação de massa atacavam ou ignoravam os movimentos po-
pulares. A ditadura aliava-se com o capital privado, o ponto de vista era único e ideológico.  

Com a urgência pela transformação política da sociedade, os movimen-
tos populares através de grupos de comunicadores, passam a se apro-
priar do vídeo para fortalecer sua voz, sua expressão e contar a história a 
partir do ponto de vista das camadas populares.  

Em 1983 se realizou o curso “O vídeo como instrumento de animação 
cultural e intervenção social”, primeira ação que possibilitou a reunião de 
coletivos de vídeo ligados a movimentos populares que gerou a neces-
sidade de intercâmbio, fortalecimento e ações em comum entre todos. 

A importância desse curso, além de seu pioneirismo, está nas conseqüências de 
suas reuniões, onde se evidenciou a necessidade de se desenvolver um trabalho 
comum para colocar em prática algumas idéias discutidas pelos 13 grupos parti-
cipantes. A opção foi pela organização de um projeto coletivo de documentação 
do Congresso das Classes Trabalhadoras – CONCLAT12 – que iria se realizar no 
pavilhão da falida Companhia Cinematográfica Vera Cruz.13   

Importante perceber neste caso como o vídeo popular começa a se for-
talecer em conjunto com a união de movimentos de trabalhadores, o que mostra a relação 
estreita e de influência da realização de vídeos e das lutas populares. Não dá para deixar 
despercebida a ironia do Movimento do Vídeo Popular nascer no “túmulo” do sonho da 
indústria cinematográfica brasileira.   

A partir do ano de 1984 até 1987 se realizam as quatro edições do “Encontro Nacional de 
Grupos Produtores de Vídeo no Movimento Popular”, estas estratégias acabaram fundan-
do a Associação Brasileira de Vídeo Popular – ABVP, que com seu desenvolvimento garan-
tiu para os coletivos de vídeo popular a posse dos meios de produção, distribuição e exibi-

9 Curso ministrado por mim no ano de 2007 no Centro de 
Cultura e Estudos Superiores Aúthos Pagano, da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo. 

10 Evento organizado pelo Coletivo de Vídeo Popular de São 
Paulo em 2008 na Galeria Olido.

11 Neste trecho do artigo utilizo dois textos para pontuar 
momentos da história da ABVP: A imagem nas mãos - o vídeo 
popular no Brasil de Luiz Fernando Santoro e Transformações no 
vídeo popular de Henrique Luiz Pereira Oliveira.

12 O congresso terminou com a fundação da CUT – Central 
Única dos trabalhadores.

13 Luiz Fernando Santoro, A imagem nas mãos, p. 64.

14 Idem, p. 67.

15 Idem, p. 68.

16 Idem, p. 71.
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ção de vídeo; criando um circuito produtor e exibidor em todo território nacional e 
consequentemente estabelecendo intercâmbio com países da América Latina.

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 contestavam o modo de organização da sociedade. Não estava na 
pauta dos coletivos pedir espaço para participar do “mundo estabelecido da cultura” 
mas sim contestá-la e transformá-la via um movimento alterativo.

Esta coesão só foi possível pela posição política contra a ditadura dos coletivos, e 
pelo entendimento da cultura como ação politica. Os desejos e buscas refletiam na 
dramaturgia e estética dos vídeos, como observa Henrique Luiz Pereira Oliveira que 
tentou identificar o que seria o vídeo popular típico: “no vídeo popular típico, o ter-
ritório 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” 
.

A importância do coletivo estava nas telas e no modo de agir entre os grupos que 
tinham muitas vezes atuações locais, especificas e pontuais. A ação local, a micropo-
lítica, não perdia pontos de contato com o contexto macro; na década de 80 as dife-
rentes lutas e segmentos da sociedade percebiam com clareza sua interdependência 
e a importância do intercâmbio. O Movimento do Vídeo Popular chegou a articular 
realizadores de doze estados e no continente sul americano atingiu de maneira orga-
nizada realizadores de sete países. Sendo a proposta central do movimento dar voz 
e ser a expressão daqueles que, excluídos econômica e politicamente, não tinham 

acesso aos meios de 
comunicação, os 
vídeos acabam por 
revelar parte da 
história que não foi 
contata pelos meios 
oficiais de comuni-
cação além de ser 

um quadro de referência de pro-
cedimentos estéticos na busca por 
uma comunicação popular (e não 
populista) e de estabelecer um di-
álogo crítico com o público.  

Portanto o termo vídeo popular traz ao movimento de hoje 
uma carga histórica, não no sentido de enxergar uma ima-
gem “eterna” do passado, mas do passado como experiência 
coletiva, não de realizar uma ação de volta ao passado mas 
de trazer fragmentos do passado para o presente; presente 
não entendido como transição para o futuro impulsionado 
pelos sopros do progresso, mas espaço/tempo onde escre-
vemos a história do nosso ponto de vista. A importância de 
o Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo se conectar com os 
sentidos políticos e culturais da ABVP está em interromper 
o fluxo contínuo e linear da história e religar uma experiên-
cia de audiovisual popular que foi interrompida no início dos 
anos 90 com o desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil.   



22

Assistir a este filme em cartaz 
num dos templos bancários/
cinematográficos espalha-
dos pela cidade de São Paulo, 
“Melancolia” de Lars Von Trier 
me traz à tona uma breve per-
cepção sobre a trajetória do 
realizador dinamarquês que, ao longo de sua carreira, 
se faz confundir e sempre, ou quase sempre, rompe 
com algumas barreiras estéticas em seus filmes. 

“Melancolia” caracteriza a depressão como um 
estado e/ou como força exterior, um planeta de 
mesmo nome e, em direção de colisão com o pla-
neta Terra, a tal normalidade, com suas festas bur-
guesas e castelos monumentais. O longa é dividido 
em três partes, um prólogo e dois capítulos (com 
o nome das personagens Justine e Claire), assim 
como em filmes anteriores do diretor. As cenas 
iniciais, ao som da ópera de Tristão e Isolda de 
Richard Wagner, lembram um pouco a abertura de 
“Anticristo” filme anterior do realizador.  

Lars Von Trier havia declarado que “Anticristo” o 
tiraria de uma longa fase de depressão/ melan-
colia. E, após dois anos e declarações infelizes, 
que o fazem “confundi-lo com um neonazista”, o 
realizador estreia este longa. Como se, passada 
a tempestade, retratada no talvez desnecessário 
“Anticristo”, pudesse finalmente expor sobre, com 

“Melancolia”.

O Prólogo: é exuber-
ante. O espectador é 
tomado por várias ce-
nas, cortes secos, fotos, 
como se fossem pintu-
ras em movimentos len-
tos. A personagem de 
Justine, (a Melancolia) é 
certamente um alterego 
de Lars Von Trier, ela/ele 
encara a câmera com 
extrema tristeza en-
quanto acompanhamos 
inúmeros pássaros cain-

do sem vida ao fundo, numa chuva de desespero. 
Já a personagem de Claire, (a Terra) carrega o seu 

Anexo
Lista de Coletivos que integram e/ou já integra-
ram o Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo
O Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo desde 2005 tem assumido uma 
característica intermitente, onde muitos grupos reaparecem em momentos 
de maior ou menor mobilização, fazendo com que o movimento tenha um 
fluxo e refluxo de integrantes num recomeçar constante, geralmente em 
função da condição política, econômica e social dos coletivos e do Coletivo. 
Recupero aqui a lista de coletivos que já integraram ou integram em diferen-
tes níveis de comprometimento o Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo:

Wilq Vicente
Coletivo Nossa Tela

‘Melancolia’
filme de 

Lars Von Trier

Núcleo de Comunicação Alternativa (NCA) – zona sul
Coletivo Nossa Tela – centro/zona leste
Cineclube Polis – centro
Graffiti com Pipoca - zona sul
Cine Célula – centro
Cine Campinho – zona leste
Cine Becos – zona sul
Filmagens Periféricas – zona leste
Favela Atitude – zona sul
MUCCA – Mudança com conhecimento, cinema e arte – zona sul
Joinha Filmes – zona leste
Cinema de Guerrilha – zona oeste
Núcleo Microlhar – zona sul
Arroz, Feijão, Cinema e Vídeo – zona oeste
Brigada de Audiovisual da Via Campesina (MST, MAB, CPT) – centro
Núcleo de Cinema e Vídeo COM-OLHAR – zona sul
Cine Favela – zona sul
Cinescadão – zona norte   
CICAS – Centro Independente de Cultura Alternativa e Social – zona norte
Cinestésicos – São Bernardo do Campo
Companhia Estudo de Cena – zona oeste/centro
Espaço curtas – zona norte
FELCO – Festival Latino Americano da Classe Obrera – centro
Lunetim Mágico – centro
Mundo em Foco – zona leste
TNT – Tá na Tela – zona sul
Corja Filmes – Santo André
Linha de Montagem – zona oeste/norte
TVT – Tevê dos Trabalhadores – São Bernardo do Campo.
NUFRA - Núcleo Fragmentos da Arte
CMJ - Centro de Mídia Juvenil da Ação Educativa - Centro

crítica
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 “Eu lhes proponho este anoitecer, para a saúde do 
imaginário audiovisual, este novo juramento, em 
nome do pai Atanasius Kircher, século XVII, inventor da 
Lanterna Mágica ( que ninguém responda em voz alta, 
basta que cada um o faça escutando-se a si próprio):  
Juras que não filmaras um só fotograma que não seja 
como o pão fresco, que não gravarás um só milímetro 
de fita magnética que não seja como a água límpida? 

Juras que não desviareis vossos olhos, que não tapa-
reis vossos ouvidos frente ao real maravilhoso e o real 
horrível, da terra da América Latina e do Caribe, África 
e Ásia, da qual foram feitos, e da qual sois fatalmente 
expressão? 

Juras que fiéis a um sentimento irrenunciável de libe-
ração da justiça, da verdade, da beleza, não irás recuar 
frente a ameaça dos fantasmas da angústia, da solidão 
, da loucura, e sereis fiéis antes a sua voz interior que a 
ninguém mais? 

Se assim não o fizeres, que o tigre e a águia devorem 
o fígado de vossos sonhos, que a serpente se enrosque 
no tripé de vossas câmeras, que um exército de vagalu-
mes chispem curto-circuitos e interferencias em vossas 
máquinas eletrônicas. 

Se assim não o fizeres, que teu olho ensurdeça e que 
teu ouvido se cegue.

Se assim o fizeres, como confiamos, que o colibri os 
proteja brindando-os com a delicada couraça de um 
arco-íris que dure tanto quanto vossa vida e mais além, 
em vossas obras.” 

 

Fernando Birri
(Extrato da “Acta de confirmación”, 

pronunciado 9 de julho de 1990 no , no ato de 
entrega de diplomas da primeira formatura 

da Escola Internacional de Cinema e TV para 
América Latina, Caribe, África e Ásia, também 

nomeada dos três mundos, em San Antonio 
de los Baños, Cuba)

Palavras como 
sementes 

em vôo para os jovens 
cineastas que 

hoje ingressam

co
ne

xõ
esilustração Lucas Duarte

primogênito com muita dificuldade por um campo. Nestes 
dois planos temos várias referências iniciais ao anúncio do 
fim do mundo.

Depois disso, o filme se desdobra em duas partes, capítu-
los. Festa de casamento organizada por Claire e seu marido 
riquíssimo, que vai se desmontando conforme a melanco-
lia, Justine, alheia a tudo e a todos, briga e reluta sem êxito 
para chegar ao fim do cerimonial. Essa estética se parece 
com aquela dos filmes do Dogma 95, principalmente pela 
câmera na mão. A festa burguesa se anuncia, enquanto 
a noiva, melancólica,  com  tudo  agora ao seu alcance, 
prepara-se para arruinar sua vida e de todos os próximos, 
peça por peça, como em um tabuleiro de xadrez. É uma 
demolição que se anuncia até o fim.  

Já o estado de Claire não é normal, essa aparente normali-
dade da Terra é falsa. Depressiva, por todos os motivos, 
ou por motivo nenhum. Uma pessoa imune às ilusões. 
Enquanto Claire se desespera com a futura colisão entre 
os planetas Melancolia e Terra, a personagem de Justine 
torna-se amena. Sempre se desfazendo aos acontecimen-
tos e ao não lugar na Terra.

Lars Von Trier enuncia um Apocalipse diferente na vida de 
seus personagens e na forma como reagem a ele. Consis-
tente é, portanto, a declaração do diretor sobre ter feito 
um filme romântico, inclusive, no sentido clássico. Embora 
catastrófico, de fato. Apaziguado com a própria Melanco-
lia, Lars Von Trier parece concluir: aceita sim, uma destru-
ição deste estado (e, na leitura exterior, do fim do mundo), 
vive-se (ou morre-se) com a quantidade exata da dor, pos-
sivelmente a real. 

É nesta perspectiva, a dele, das duas irmãs Melancolia e 
Terra, que acompanhamos o suspense do fim do mundo. 
Não há notícias, não há o pânico coletivo, tão abusado em 
filmes de Hollywood. Uma visão romântica da sua mor-
talidade. Fala-se de depressão pós-parto, ou a seguida da 
morte de uma pessoa querida, ou da perda do emprego, 
etc. É mais pontual, embora possa ser devastadora. Já a 
Melancolia é o mal desse mundo? 
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texto a seguir é uma contribuição à cultura audiovisual 
popular brasileira, e um gesto de solidariedade à luta dos 
Coletivos de Vídeo Popular de São Paulo contra o cinema 
mercadoria.

Trata-se da transcrição de trechos de uma conversa 
realizada em julho de 2011, na sede do Grupo UKAMAU, em 
La Paz, com um dos grandes militantes do Cinema Popular e 
Revolucionário no mundo: Jorge Sanjinés Aramayo. 

A coragem do povo, A nação clandestina, As bandeiras do 
amanhecer e outras realizações ao estilo “filme-arma” do 
Grupo UKAMAU, representam um pensamento profundo 
em defesa do mundo indígena, e a Luta (que tem o cinema 
como instrumento) pela libertação dos povos oprimidos pelo 
capitalismo imperialista. 

Jorge Sanjinés, com o seu pensamento audiovisual, escreve 
um capítulo especial da cinematografia não só boliviana, 
mas latino-americana, dentro desta edição de nossa revista, 
com tema tão apropriado: Memória e Luta Popular.

lávio Galvão: Uma questão de influências que nos traz à Bo-
lívia tem a ver com a experiência do grupo Ukamau na cons-
trução de um trabalho de cinema popular que, desde os anos 
1970, articula elementos de uma Teoria e Prática de um cine-
ma junto ao povo1, onde o fazer cinematográfico em aldeias 
indígenas, por exemplo, trouxe um posicionamento do gru-
po em se completar o ciclo da cultura audiovisual, desde a 
realização, difusão e, principalmente, a exibição de películas 
entre os índios, de maneira não comercial.

orge Sanjinés: Durante muitos anos temos feito trabalhos 
paralelos. Fazer películas, mas ao mesmo tempo ter uma 
equipe com equipamentos para exibição e difusão que por 
pelo menos vinte anos tem trabalhado difundindo nosso ci-
nema nas áreas rurais, escolas e fábricas durante muito tem-
po. E com isso acreditamos que o processo em que vive hoje 
a Bolívia, de alguma maneira, teve a contribuição do grupo 
Ukamau para a conscientização coletiva, ao devolvermos 
à sociedade [com nossos filmes] a memória de sucessos e 
acontecimentos que de outra maneira não haviam sido co-
nhecidos; e trabalhando basicamente a afirmação da identi-
dade cultural, porque o que há hoje na Bolívia é uma fortís-

Conversa com Jorge Sanjinés Aramayo
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sima identidade cultural, pela qual os mo-
vimentos indígenas, os índios na Bolívia 
têm sobrevivido com sua cultura – e esse 
processo político que vivemos é efeito 
dessa afirmação cultural. De outra maneira isso seria impossível.

No ano de 2003, por exemplo, no mês de outubro o povo boliviano, 
gente que vive na zona alta, ao lado do aeroporto (cidade de El Alto), 
se sublevou contra um modelo neo-liberal tirando do poder um presi-
dente vendepatria – um homem curvado e entregue ao imperialismo2. 

E quem fez isso: um partido político? Não. Um homem? Tampouco. 
Um líder? Não. O que é isso? O povo organizado, auto-organizado! 

E de onde vem a capacidade de auto-organização? – da cultura indíge-
na coletivista; porque é uma cultura que tem vivido com seus próprios 
valores, suas tradições e sua própria visão. Um povo que primeiro 
pensa como um “nós”, antes que apenas como um “eu” – primeiro se 
pensa no coletivo, depois no individual. Essa é a diferença conosco – e 
nisto me incluo também, por termos sido formados pelos parâmetros 
da cultura individualista ocidental.

FG: A questão da identidade sempre foi central nas histórias realiza-
das pelo Ukamau, e talvez por isso que acaba de contar, em certo mo-
mento você abandonou em seus filmes a figura do herói em troca do 
“personagem coletivo”, construindo uma reflexão...

Flávio Galvão 
Cinescadão*

Conversa com Jorge Sanjinés Aramayo

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

1 Jorge Sanjinés y Grupo UKAMAY, Teoría y Práctica de un 
Cine junto al Pueblo. Siglo Veintiuno Editores. México, 1979. 

2 Sanjinés refere-se à conduta traidora de Sanches de 
Louzada ao tentar privatizar a extração e distribuição de gás 
natural boliviano, que seria transportado, por um gigantesco 
gasoduto, da Bolívia e via Chile aos Estados Unidos da 
América. A Guerra do Gás - como ficou conhecida, por 
gerar, a partir da cidade de El Alto, a maior manifestação 
popular da história de lutas da Bolívia - provocou a morte de 
mais de 80 pessoas em conflitos com soldados do exército 
boliviano, mas acabou vitoriosa com a renúncia e expulsão 
de Sanches de Louzada da presidência e do país. O vídeo 
A Guerra do Gás, de Carlos Pronzato, é uma excelente 
fonte de conhecimento sobre o assunto (e pode ser adquirido 
diretamente com ele), assim como o texto do Passa Palavra 
- links abaixo:
http://www.lamestizaaudiovisual.blogspot.com/
http://passapalavra.info/?p=18339
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J. Sanjinés: Que vai modificar a linguagem dos filmes! 

FG: ...e que tem a ver com essa experiência coletiva e com esse pensamento coletivista.

J. Sanjinés: Esta é uma grande lição para toda a humanidade e não somente para o povo 
boliviano. Senão um exemplo que deveria ser seguido pela humanidade. Se a humanidade 
perecer, esta civilização consumista, capitalista irá explodir. E isso em grande medida se deve 
porque o homem europeu equivocou seu caminho; não entendeu muitas coisas importantes 
– por exemplo, não entendeu que o papel do homem perante a Natureza é com a Natureza e 
não sobre ela. Estamos destruindo o planeta devido a esse problema, essa falha. E quem pri-
meiramente entendeu isso? – os índios. E não somente os da Bolívia, mas os índios do norte 
dos Estados Unidos até os da Patagônia. A visão dos índios nativos de todos os continentes 
tem sido sempre de respeito e amor à Natureza, assim como de conservação e preservação. 

Muitos europeus têm visto a Natureza como um lugar para dominar, destruir, explorar, sa-
quear; e isto desde os filósofos! Os filósofos europeus importantes, por exemplo, Descartes3, 
dizia que a Natureza é inimiga do homem. De onde a ideia de se apropriar da Natureza e de 
destruí-la está respaldada por um pensamento filosófico europeu. E isto está levando o mun-

do a uma hecatombe, talvez, sem regresso.

FG: Para continuarmos a pensar essa identidade no e do grupo Ukamau desde a fisionomia 
à psicologia [não falseada] de representação de um cinema nacional boliviano dentro das 
aldeias, trago uma hipótese levantada pela professora Yanet Aguilera, que também é bolivia-
na, mas que hoje reside e leciona na Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, a respeito 
de que não apenas na obra do grupo UKAMAU mas sobretudo na figura de Jorge Sanjinés há 
uma proposta de inspiração direta em tradições incas pré-colonização espanhola, portanto, 
anteriores inclusive ao sincretismo existente entre o catolicismo e manifestações ritualísticas 
indígenas. Ou seja, a hipótese de que no trabalho do UKAMAU haveria o objetivo de se criar 
uma mitologia indígena no campo audiovisual, menos no sentido de “resgatá-la” e mais no 
de expressá-la e torná-la mais viva [“presente”] no imaginário, reconhecendo-se aí a impor-
tância do trabalho cinematográfico nessa construção.
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J. Sanjinés: Sim, claro! Isso tem sido não apenas um obje-
tivo mas uma ambição, um desejo muito profundo no tra-
balho do grupo Ukamau: o de revalorizar o mundo indígena, 
porque o mundo indígena tem sido estigmatizado em todo 
o mundo. Não se reconhece o valor dos índios em todo o 
mundo! Sempre foram os índios relacionados com o que há 
de pior – como ignorantes, incapazes, impotentes, não in-
teligentes – e esse tem sido o discurso da colonização feito 
pelo colonizador, que necessitava convencer ao próprio co-
lonizado de sua impotência, para poder dominar. Mas sem 
embargo, os índios transformaram o mundo! E poucos têm 
consciência disso. Até a ideologia foi transformada no mun-
do pelos índios, por exemplo, a Revolução Francesa, de onde 
vem? Descrevem os teóricos e os próprios homens revolu-
cionários franceses que leram o Contrato Social4 de Rous-
seau, que é a base, a “bíblia” da Revolução Francesa, onde 
se expressam as ideias de Liberdade e Igualdade. E de onde 
nasce o Contrato Social? Nasce de uma experiência que vive 
Jean-Jacques Rousseau em Paris, assistindo a uma obra de 
teatro que se chamava O Arlequim Selvagem, escrita por 
um francês que viveu com os índios iroqueses na América do 
Norte. Os iroqueses tinham uma confederação muito grande 
e se organizavam numa 
sociedade sem governo 
e com base numa cons-
tituição que se chamava 
Carta de La Paz. E nesta 
carta havia uma profunda 
constituição mais desen-
volvida do que se imagi-
nava à época, porque não 
aceitava a escravatura, e 
conferia a mulher o mes-
mo lugar que ao homem 
(já nesse tempo!). E nes-
ta Carta de La Paz estão 
principalmente as ideias 
de Liberdade e Igualdade, que são tomadas por esse francês 
que escreve O Arlequim Selvagem, e que Jean-Jacques Rous-
seau vê em Paris e cai maravilhado, pondo-se em seguida a 
escrever O Contrato Social.

Quem sabe disso? Quem conhece [essa história]? Quase 
ninguém! Sobre isso não se fala. Mas o que se sabe é que a 
Revolução Francesa deve aos índios norte-americanos iro-
queses a inspiração das ideias de Igualdade e Liberdade – in-
clusive o marxismo. Marx estuda os índios iroqueses através 
de Morgan5, um antropólogo. 

De onde tira Marx a ideia de sociedade sem governo, socie-
dade sem Estado? – dos índios iroqueses! O que resulta que o 
marxismo, assim como a Revolução Francesa são resultados 
dos índios do norte dos Estados Unidos. 

Outro exemplo: temos no uso europeu da medicina indíge-

3 René Descartes, filósofo francês. Um dos fundadores da filosofia moderna. Nasceu 
em 1596 em La Haya-Descartes (Turena), no seio de uma família nobre. Estudou 
entre 1604 e 1612 no colégio jesuíta La Flèche. Alistou-se nos exércitos do príncipe 
Maurício de Nassau e no de Maximiliano da Baviera. Viveu em Paris. De 1628 a 
1649 fixou residência na Holanda. A pedido da rainha Cristina, em 1649, partiu 
para a Suécia onde viria a falecer (Wikipédia).

4 O contrato social pode ser considerada a obra prima do suíço Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Deveria ser parte de uma obra mais extensa, as Insituições 
Políticas, que, por não ter sido completada, teve suas partes menos importantes 
destruídas pelo autor (Wikipédia).

5 Lewis Henry Morgan (1818-1881), advogado, antropólogo, etnólogo e escritor 
norte-americano. Considerado um dos fundadores da Antropologia moderna 
(Wikipédia).

6 Contato: cefrec@gmail.com
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na com uma porcentagem muito alta [de descobertas] dos 
“vermelhos” e que circulam pelo mundo, de forma que a 
economia mundial [nessa área], talvez em torno de 60%, 
segundo alguns estudiosos, são medicinas que têm como 
base plantas descobertas pelos índios.

Os índios [também] mudaram a culinária do mundo. Do-
mesticaram e inventaram a batata. A batata era um tu-
bérculo venenoso, e aqui temos quatrocentas qualidades 
de papa/batata; distintas batatas com diferentes sabores. 
Mais: o cacau, as frutas, o pimentão, o tomate... O que seria 
do mundo sem pimentão, nem tomate, nem as frutas que 
existem aqui, ou sem o cacau e o chocolate? A batata trans-
formou economicamente a Europa! Quando Rússia come-
çou a cultivar e exportar batata Pedro, O Grande fez da Rús-
sia um império com o dinheiro gerado pela batata – então 
os índios transformaram também o mundo europeu pela 
economia. Como nasce o capitalismo financeiro? – com o 
dinheiro que lhe dá a prata e o ouro de Potosí�; assim se for-

maram na Europa o ca-
pitalismo financeiro dos 
flamencos, banqueiros 
alemães que passam a 
organizar bancos e a em-
prestar dinheiro [oriundo 
dessas riquezas].

Então é interessante 
porque há pouca consci-
ência disso, inclusive nos 
meios revolucionários da 
própria esquerda. Não 
há uma clara consciência 
de quanto o mundo deve 

aos índios. E quanto os índios, todavia hoje, podem inspirar 
[a humanidade] para salvar o mundo!

Se os povos de outras partes do mundo entenderem que 
primeiro está a Natureza e a sua preservação e o cuidado 
com essa Natureza, e se aprenderem a pensar primeiro 
como “nós” [todos os povos do planeta] para depois pensar 
em si próprios, poderemos ter uma humanidade no futuro 
– se não se fizer assim, não teremos futuro: estamos conde-
nados ao caos!

FG: Há em La Paz experiências de grupos de vídeo popular?

J. Sanjinés: Sim, mas não muitos – e que se destacam, 
tampouco. O que existe é um trabalho individual de alguns 
jovens cineastas, mas não há grupos organizados, com 
exceção de CEFREC (Centro de Formação e Realização 
Cinematográfica)6.
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Na França, o desenvolvimento do vídeo popular ou politicamente engajado, pode ser 
compreendido por dois fatores que eu pude observar.

O ressentimento de parte da população por ser destituída de sua imagem na paisagem 
midiática. Escutamos sempre que “Eles só mostram nosso lado negativo”, referência 
às reportagens feitas desde os anos oitenta sobre as camadas mais desfavorecidas da 
população que vive nas periferias das grandes cidades, como Paris. Em face disso, se 
desenvolve uma cultura da imagem que procura sensibilizar, provocar e alertar.

O audiovisual na França é um tipo de microcosmo muito fechado. Os estudos feitos nas 
grandes universidades de cinema e de jornalismo custam caro e, então, toda uma parte 
da população popular se encontra à margem desses meios de expressão. A chegada 
do digital e dos programas de edição, que são atualmente fáceis de encontrar, certa-
mente de maneira 
ilegal, transformou 
esse dado. Atraves-
sados por processos 
de estigmatização 
cada vez mais cres-
centes, os bairros 
populares desen-
volveram uma cultura da imagem e uma vontade de fazerem escutar as suas vozes. 
O curta-metragem então se difundiu de maneira crescente nos bairros populares, e 
alguns chegaram a passar mesmo nas grandes redes de televisão, como por exem-
plo, o “Sabah”, um média-metragem de quarenta minutos, com um roteiro original 
e impactante, que conta a história de uma associação em um bairro. Em paralelo aos 
curtas-metragens, a cultura hip-hop também teve um papel no desenvolvimento da 
militância através de artistas como Médine, que usa de sua imagem de “barbudo” para 
desconstruir os medos ligados ao islã. Fatima Ali, uma jovem muçulmana que usa o 
véu, montou uma peça de teatro em 2006 onde discute todo o debate existente sobre 
o véu, e atualmente realiza um documentário em toda a Europa sobre os muçulmanos. 
Os “enfants de Don Quichote”, uma associação que luta pela moradia popular, estreou 
no cinema um documentário que refaz sua trajetória durante muitos meses. 

A imagem não está mais nas mãos dos antropólogos ou dos cineastas, é a base direta 
dessas populações pobres que hoje se exprimem via audiovisual. Em relação ao jorna-

Aladine
Tradução: Daniel Veloso Hirata

O vídeo popular na 
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França

lismo, as portas parecem se abrir pouco a pouco através de fun-
dações que apóiam a diversidade. O “bondyblog”, que foi criado 
logo após as rebeliões de 2005 se tornou uma mídia de internet 
reconhecida, e hoje produz televisão.

Enfim, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, ve-
mos aparecerem numerosos vídeos “amadores”, filmando os 
abusos policiais. Um desses vídeos serviu para processar poli-
ciais e, nas manifestações, vemos sempre numerosas pessoas 
munidas de câmeras portáteis ou de telefones celulares. Alguns 
filmam simplesmente para guardar uma lembrança das mani-
festações, outras postam na internet suas imagens, cada qual 
difundindo de maneira mais ou menos profissional o registro da 
luta política.

Referencias Fílmicas e Musicais:

Enfant de Dom Quichotte – acte 1: Em 26 de Outubro de 2006, 
Augustin Legrand e Pascal Oumaklof, cidadãos comuns, deci-
dem viver nas ruas próximos dos moradores de rua, com o obje-
tivo de construir uma federação e exigir respeito e direitos fun-
damentais a essa população. Verdadeira trincheira, o canal de 
Saint Martin foi durante meses lugar de uma nova resistência. 

O filme é o prolongamento desse com-
bate, uma arma e uma ferramenta disso. 

Une racisme à peine violé – Jêrome 
Host: Estreou na França no fim de 2004, 
esse filme documentário – colocado on-
line por seu diretor e produtor – oferece 
uma ocasião de colocar em perspectiva 
histórica e sociológica as questões e pro-

blemas que nascem regularmente das manifestações públicas 
ou visíveis de fé e de sentimentos religiosos muçulmanos. 

Contre enquête sur la cité de Mâle – Ladj Real: Um documen-
tário que procura discutir o machismo que reina nas quebradas à 
partir da morte de Sohane Benziane, em 2002. Feito como uma 
“contra pesquisa” a partir de reportagem da grande mídia. 

Médine:

Clip Don´t Panik : frente à onda de islamofobia e a estigmati-
zação dos muçulmanos na França, Médine lança uma série de 
camisetas provocativas sobre as quais são inscritos frases, entre 
as quais “Eu sou muçulmano, não entre em pânico”. 

Clip Boulevard Vincent Auriol: em 2005, um incêndio em um 
prédio mata muitas pessoas, inclusive crianças. O rapper descre-
ve esses fatos. 
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O cineasta italiano Ettore Scola anunciou, nesse mês 
de agosto de 2011, seu afastamento do cinema. O di-
retor, que iniciou a carreira em 1964, foi responsável, 
entre outros, pelos impor-
tantes filmes Feios, Sujos e 
Malvados (1976); Nós que 
nos amávamos tanto (1974); 
O Baile (1983) e Concorrência 
desleal (2001).

O fim anunciado de seu tra-
balho não se dá pela sua ida-
de avançada, mas pelo modo de produção que se en-
contra atualmente o cinema: “Há lógicas de produção 
e distribuição que não me dizem respeito mais. Para 
mim, é fundamental ter liberdade de escolher e desis-
tir. Comecei a sentir-me obrigado a respeitar objetivos 
que não me faziam sentir livre” disse 
o italiano, que complementou “Hoje é 
só o mercado que faz as escolhas. Não 
que antes não fosse importante, mas 
havia mais espaço de autonomia e de 
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Diogo Noventa
Companhia Estudo de Cena

EXTRA! 
EXTRA!

Uma voz lúcida no 
cinema:

Ettore Scola 
abandona o 

cinema!!
exceções. Os produtores também estavam prontos 
para arriscar a experimentar.”

A lucidez de Scola não deve ser lida como pessi-
mismo, mas sim como uma proposta política de 
acabar com esse cinema cada vez mais atrelado à 
indústria cultural, que faz da arte e cultura um ob-
jeto de investimento econômico, sendo o principal 
objetivo minimizar o risco de perda da aplicação do 
dinheiro para obter a maximização do lucro. Com 
isso freia-se a pesquisa de linguagem, a busca de 

identidade e a fruição de te-
mas contundentes. O que 
vemos é, cada vez mais, o 
cinema renunciando ao seu 
sentido reflexivo, substituin-
do o experimento pela regra, 

a elaboração de conceitos por fórmulas, 
tornando suspeito o filme que não se sub-
mete ao critério do cálculo e da utilidade 
econômica. O que vemos nas telas é a depu-
ração de esquemas de “sucesso” de público, 
o chamado clichê e a reprodução em série 
do discurso da classe dominante. Já conhe-
cemos a forma da trama e o fim da história. 
Quem vai correr o risco de estar fora desse 
mercado investidor? 

Viva Ettore Scola!    
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http://videopopular.wordpress.com/


