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onectando processos estéticos e politicos glabais corn a deriva brasileira, este
livra analisa os processos de mutaçâo social
em que emergem novas sujeitos do discurso
e sujeitos politicos na produçâo audiovisual e
midiâtica brasileira. A dobra Brasil no capitalisme cognitive traz questôes e paradoxes
singulares apontados em estudos que atravessam diferentes campos: as estéticas e
linguagens da violência; a emergência do
precariado urbano; e a riqueza da pobreza,
que pôe em cena o precariado e o cognitariado como novas forças do capitalisme, capazes
de produzirem a sua crise e paradoxe e apontarsafdas.

As redes de comunicaçâo, midias e as "bioestéticas" aqui sâo expostas a partir de experiências urbanas patentes, que funcionam
como laborat6rios de conceitos e de politicas
publicas. Os ensaios articulam, de forma
indissociâvel, estética e politica, numa imaginaçâo te6rica que potencializa conceitos e
experiências. Diante de uma cultura da visualizaçâo e do tempo real, corn seus dispositivos de transmissâo e difusâo ao vivo, emergem novas estéticas/movimentos glabais de
arte e o midiativismo fora dos espaças tradicionais, que defino como MfDIA-MULTIDÂO,
que dâ titulo ao livra, e/ou vidas-linguagens.
Os textes apontam ainda para os novas processas de assujeitamento e biopoder; controle
sobre a vida; outras formas de dependência;
construçâo do medo; subjetividades embarcadas em dispositivos, amplificadas ou limitadas
pelo efeito-midia, efeito-redes e pela conversaçâo infinita, que, mais que apontar um novo
paradigma para as Teorias da Comunicaçâo,
indicam uma mutaçâo antropol6gica e transformaçôes nas formas de vere sentir, na sociabilidade e nos modos de produçâo do proprio
conhecimento. Produçâo conceitual que se
conecta a uma açâo ativista, como se pode ver
nos textes sobre a Midia NINJA e os coletivos,
que estâo experimentando tuturos alternatives
no presente urgente.
lvana Bentes
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Apresentaçao

Conectando processos estéticos e politicos glabais corn a deriva brasileira, os ensaios deste livra analisam processos de mutaçâo social em
que emergem novas sujeitos do discurso e sujeitos politicos na produçao
audiovisual e midiâtica brasileira.
A dobra Brasil no capitalismo cognitivo traz questôes e paradoxos singulares apontados. em analises que atravessam diferentes campos: as estéticas e linguagens da violência; a emergência do precariado urbano; a
riqueza da pobreza que coloca em cena o precariado e o cognitariado camo
novas forças do capitalismo, capazes de produzirem a sua crise e paradoxo
e apontar saidas.

As redes de comunicaçao, midias e as "bioestéticas" aparecem aqui estudadas a partir de experiências urbanas patentes, que funcionam camo
laborat6rios de conceitos e de politicas publicas.
Os ensaios conseguem articular de forma indissociâvel estética e poli-~
tica, numa imaginaçào te6rica que potencializa conceitos e experiências do
que defino camo o devir estético do capitalismo contemporâneo.
Diante de uma cultura da visualizaçiio e do tempo-real, corn seus dispositivos de transmissào e difusào ao vivo, emergem novas estéticas e movimentos glabais de arte, midiativismo fora dos espaças tradicionais, que
defino camo midia-multidiio e/ou vidas-linguagens.
Os textos apontam ainda para os novas processos de assujeitamento e
biopoder, controle sobre a vida, novas formas de dependência, construçiio
do medo, subjetividades embarcadas em dispositivos, amplificadas ou limitadas pelo efeito-midia, efeito-redes, pela conversaçiio infinita que, mais
que apontar um novo paradigma para as Teorias da Comunicaçiio, indicam

uma mutaçâo antropol6gica e transformaçôes nas fonuas de ver, sentir, na
sociabilidade e nas formas de produçiio do proprio conhecimento.
Os ensaios funcionam camo uma trama que vai

s~

cruzando e sobre-

panda, ecoando ternas, questôes e autores recorrentes, textos que travam
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um corpo a corpo corn obras, videos, filmes, memes dos quais somas veto~
res e parte. Produçào conceirual que se conecta a uma açào ativista, coma
nos textos de conceitnaçao e analise da Midia NINJA e dos coletivos que
estào experimentando futuros alternatives no presente urgente. Como base
das analises, utilizamos autores que problematizam 0 chamado capitalismo
informacional como laborat6rio dos novos corpos: ao mesmo tempo que o
corpo é potencializado, ele é "gasto", e a destruiçào dos corpos nào cessa:
massacres, violência real e simbôlica, exaustào.
Os ensaios deste livro sao parte constitninte e o resultado do projeto de
pesquisa "Estéticas da Comunicaçao, Novos Modelos Te6ricos no Capitalismo Cognitive", corn apoio do CNPq, e, mais do que isso, o efeito de

uma intensa relaçào de parceria, copesquisa, conceiruaçào e aruaçao corn
movimentos culturais e sociais que emergiram nos Ultimos anos no Brasil
enomundo.

lvana Benies

\
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PARTE 1.

Midia-multidâo

MfoiA~MumoAo

Memética, multidiio e midialivrismo.
A comunicaçiio p6s-midia de massas 1

0 campo da comunicaçào e da produçào de conteUdos é estruturante no capitalismo do conhecimento. Estamos falando de transformaçôes
mais amplas no proprio campo da economia no chamado capitalismo
cognitivo ou p6s-industrial que coevolui corn os processos de comunieaçào de massa. 0 modelo industrial fordista, fabril, mecanicista (da produçào em série, da repetiçào, homogeneizaçào), que produziu uma cultura,
um pensamento e uma estética, vern dando lugar a uma problematizaçào
do vivo e das redes, paradigma biotecnol6gico (corn seus processos vir6ticos, por contaminaçào), que incide nos processos de produçào de co-

nhecimento, entre eles o jornalismo.
Nào que o modelo de produçào fordista deixe de existir - o conceito
de jomalismo p6s-industrial proposto pela Tow Center da Universidade de
Columbia vai nessa direçào - mas perde a centralidade corn a disseminaçào das redes sociais, plataformas, dispositivos de publicaçào e difusào de

conteUdôs. Até a memética, teoria inspirada nos memes replicantes propos~
ta por Richard Dawkins, vern da biologia, indicando uma confluência de
campos e novas paradigmas no pensamento dos meios e da comunicaçào.
Essa produçào instantânea realizada por uma multidào heterogênea
desloca os intermediârios clâssicos: a corporaçào jomalistica, o jomalista

profissional, as agências de noticias, pOem em xeque a "reserva de mercado" que existia para os formadores de opiniào corporativos e apontam para
outras modelos e campos expandidos, em que nào se pode pensar o "homem" desconectado de suas pr6teses e dispositivos (coma enfatiza Bruno
Latour [2012] na sua teoriaAtor-Rede).

Versao do texto publicado origlnalmente camo uma entrevista para a Revista
do Instituto Humanitas Unisinos (IHU) realizada por Andriolli Costa. Revista
IHU Onllne 447. Ano XIV. 30/06/2014. http://www.ihuonline.unisinos.br/lndex.
php?option=com_content&view=article&id=5573&secao=447
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A discussào que interessa é camo as redes sociais, corn sua miriade de singularidades e processos de subjetivaçào, rompem corn a 16gica da'reproduçào
através da informaçào e da comunicaçào que neutraliza e domestica os acontecimentos, reduzindo a imprevisibilidade, conformando ao jâ sabido. Essa proliferaçào e disseminaçào p6s-midias de massa jâ est\ acontecendo e criando uma
nova ecologia "midialivrista", uma quantidade enorme de coletivos, redes, gru- ·
pose também ''perfis". Pessoas que individualmente começam a se vere assumir como produtores relevantes de conteudos. Essa percepçào de que a midia
somos n6s, esse conjunto de singularidades que podemos acessar, corn quem
podemos interagir e trocar realmente, é uma mutaçào antropol6gica. E, mais
do que isso, nào é o jomalismo que se tomou o modelo das trocas nas redes.

É uma experiência que altera ontologicamente o jornalismo pensado
coma prâtica de poder, que se esconde sob o manto do informar, "reportar",
reproduzir. Estamos vendo um deslocamento da comunicaçào para a sua
funçao expressiva ede invençào, nessa conversaçào de muitos corn muitos.
Nào que essas funçoes clâssicas desapareçam. Mas do que nos serve estarmos "informados", se nào ternas autonomia ou meios para criar conhecimentos derivados, para fazer da informaçào potência de transformaçào dos
desejos e das crenças? A midia de massa, na sua prâtica pseudocientifica ou
"neutra" e "imparcial", funciona corn palavras de comando ou de ordem,
como afirmam Deleuze e Guattari (20 11).

0 modelo da comunicaçào p6s-midia de massas é a conversaçào e/ou a
memética, ideias replicantes, memes que buscam se reproduzir e para os quais
somos um dos formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos). A memética interessa nào por qualquer ti po de "darwinisme cultural"
(os memes como genes egoistas que querem se multiplicar a qualquer custo e
sobreviver), mas por explicitar o potencial multiplicador e viralizante de ideias
ou parte de ideias, imagens, sons, desenhos, valores estéticos e morais, linguas,
que possam ser transmitidas, duplicadas, remixadas de forma autônoma, o que
nào significa que sào unidades fechadas em si, mas que vào mudar de sentido
ao serem recombinadas e produzir memes derivados, num processo de variaçào sem controle. Amemética e a vida e morte dos memes nas redes sociais sào
uma boa expressào dessa potência er6tica da comunicaçào.

A conversaçao infinita
'
'

As teorias da informaçào e da 'comunicaçào clâssicas nào se deram
'
1
conta de que a coriversaçào é à base de uma nova er6tica do contato, da
contaminaçào, da experiência da insurgência em fluxa. Ternas que compreender essa outra 16gica do sentido, essa cooperaçào entre muitos, entre
singularidades quaisquer que estabelecem uma "conversa in:finita" camo
propunha Blanchot (20 10), uma outra comunicaçào, quando ela escapa
ao poder. Nao se trata de se "informar" no sentido jornalistico, mas efetivamente experimentar uma prâtica dial6gica, em que a conversaçào entre
muitos cria pensamento.
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0 jornalismo e a publicidade massivos trabalham corn comandos: "ordenar, interrogar, prometer, a:firmar, nào é informar" ( ... ) "a informaçào
é apenas o minima estritamente necessârio para a emissào, transmissào
__ ·- e observaçào das ordens consideradas como comandos", dizem de forma
certeira, pois essas informaçàes trazem pressupostos implicitos, nao discursivos, obrigaçàes sociais.
A questào hoje é menos nos informar, do que entender justamente quais
"palavras de ordem" e mundos estao embarcados na informaçào e nas controvérsias. Mapear essas controvérsias, como propoe Bruno Latour (2012),
mas para arranc~, explicitar as palavras de ordem que as habitam. Para
criar outras possiveis e sensiveis.

0 que entendo como comunicaçào "massiva" é tudo o que nos rouba a
potência de efetuar outros mundos e pensamentos. A distinçào pode ser feita
também nes ses termos: existe um jomalismo massivo que funciona buscando
a unificaçào e a centralizaçào, a homogeneizaçào, a diminuiçào da polifonia,
que desconsidera a ''ruidocracia" e a heterogeneidade das falas. Buscar essa
unidade na variedade tem seu preço e é diferente de buscar a multiplicidade e
as diferenças em si mesmas. Sào pressupostos realmente distintos.
0 limite dos conceitos
0 prefixo "p6s" é uma comodidade que indica que estamos problematizando um campo, a modernidade ou, no caso, o prOprio jomalismo, coma
regime discursivo. 0 que me interessa no "p6s" é apontar para a emergência desse campo aberto e desconfigurado de experiências muito heterogê13
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neas e dispares de midialivrismo e midiativismo que emergiram nas redes

Também poderiamos continuar perguntando, e esta foi uma das questôes trazidas por junho de 2013: mas como uma multidào pode se organizar
sem liderança? Essa organizaçào, para Gabriel Tarde, se da por influência
mutua. É o que permitira que alguma ordem, ainda que nao estâvel, apareça. Mas certamente existem outras formas de organizaçào e auto-organizaçào. As questôes que Negri traz corn o conceito de Multidào ja estavam
presentes em Deleuze e Guattari (2011) no conceito de llizoma ede Multiplicidade, igualmente disruptivos e inspiradores.

sociais, assim como essas conversaçao e interconexao incessantes. É um
momento em que os conceitos chissicos de jornalismo nào dào conta das
experiências que estào sendo feitas.
Mesmo o conceito de "multidào" de Antonio Negri (HARDT, NEGRI,
2005) nào esgota as possibilidades e matrizes conceituais que podemos ·

invocar para pensar o midialivrismo, o midiativismo, ou a reconfiguraçao
p6s-midias de massas do campo da comunicaçao. Mas podernos usar o
conceito de multidào para entender como pode haver sinergia e cooperaçào
entre singularidades, entre diferentes, e distinguir multidao cooperante de

Midia NINJA e subjetivaçâo coletiva

uma massa amorfa e "irracional" ou do conceito de "povo" (domesticado e
referente a um Estado-Naçao).
Gosto da definiçào de Gabriel Tarde (2007) que diz belamente: "a sociedade é a possessào reciproca, sob as mais variadas formas, de todos por
cada um". A leitura que Maurizio Lazzarato (2006) faz de Tarde também
nos ajuda a dar carne à multidào: "essa captura mutua estabelece fluxos de
crença e de desejo que constroem imanentemente o rnundo, se estabelece
uma maneira diferenciada de pensar o social, pois a cooperaçào e a coordenaçao entre cérebros precedem as relaçôes entre trabalhador e capitalista,
explorado e explorador, relaçôes estas que sao fundadas na primeira relaçào de cooperaçào e coordenaçào".
Pensando na midia livre, podemos dizer que o sujeito qualquer, o rnidialivrista, diferente do jornalista corporativo, nào esta em um protesto,
ato, rnanifestaçào, apenas para faz~r o registro (ou reportar) dentro de uma
relaçào de trabalho. Ele é um corpo 'da rnultidào e a comunicaçào é uma das
formas de mobilizar e organizar, expressar, essa multidao.
Gabriel Tarde .concebe também 1outra noçào absolutamente pertinente,

Midia-multidào é a possibilidade de incluir o publico na produçào desse
p6s-jornalismo (que nào descarta técnicas e praticas que sempre existiram,
__ ·- como a apuraçào, reportagem, pesquisa, ediçào, etc.). Por exemplo, as informaçôes trazidas pelas redes (cruzadas corn as informaçôes colhidas nas
ruas) funcionam, nas transmissôes on-line da Midia NINJA (no ao vivo do
streaming), como um GPS humano, um novo circuito rede-rua. 0 chat da
transmissào (onde todos comentam livremente) vira um lugar de atualizaçào,
contrafaçào, disputa, colaboraçào, uma real ruidocracia intensa e instigante.
Mais do que isso, é parte de uma experiência de subjetivaçào coletiva

singular, uma audiência que interage, comenta, informa, analisa e dialoga
corn o cinegrafista/performer nas ruas, orienta espacialmente e subjetivamente (inclusive debochando, criticando, trazendo repert6rios outros).
Esse p6s-telespectador faz parte do ao vivo de forma distinta da audi-

ência televisiva tradicional, apontando para uma televisao reversa, em que
o chat de comentârios, mas poderia ser uma outra câmera em dialogo, se
constitui como parte de uma intensa demanda por sentido e montagem que

que 'é a ideia de publico, sublinhada por Maurizio Lazzarato. Para ele, o
publico (a multidào, poderiamos dizer no sentido negriano) nào é nem a
massa amorfa e nem um conjunto de diferentes grupos ou classes (de pertencimento exclusivo e unico). Para ele, o publico se compôe de individuos
que podem pertencer "simultaneamente a diferentes publicos", caracterizando um multipertencimento. Moitas vezes o conceito de multidào parece
abstrato e incapaz de dar conta, por exemplo, de comportamentos francamente fascistas nos protestos.

ativa o "ex-pectador" tornado "inter-ator". As transmissôes ao vivo funcionam coma um "material bruto" que vai sendo editado, montado, coletivamente e ao vivo. Podemos pensar esse potencial nas redes sociais também,
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as conversas infinitas e dialogos que se dao junto às postagens originais e
que rivalizam, complementam, perspectivam o dito.
Conceitos como ode polifonia em Mikhail Bakhtin (1981), a teoria

P2P, o perspectivismo sfio arsenais conceituais para pensarmos essas experiências no que têm de potenciais e radicais. Pois obviamente podem
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também se apresentar camo novas processos de massificaçào, centralizaçâo e homogeneizaçâo.
A principal diferença se dâ entre uma midia que monopoliza e contrala
a produçâo de mundos e os processos de subjetivaçâo e outras praticas
e conceitos que apontam para a emergência de uma "intelectualidade de
massa" e uma cuttura popular digital, ou seja, a distribuiçâo da inteÜgência

humana, corn as transformaçôes na forma de sentir, ser e conhecer.
Concretamente, as postagens da Midia NINJA e de outras coletivos,
mesmo quando nâo vêm assinadas, explicitam sua parcialidade e de onde

se fala. Funcionam muito mais camo crônicas, parciais e subjetivas, do que
textos informativos. Carregam mundos possiveis dentro de cada enunciado. Cada "matéria" traz uma causa, um afeto, um horizonte de mundos em
toma da "noticia".
Essa comunicaçâo par afetaçâo e nâo par discurso de verdade é uma
distinçâo. Buscam essas diferentes modulaçôes subjetivas epar issa a Midia NINJA vern enfrentando o desafio de produzir narrativas plurais, al-

ternando perspectivas, o que mesmo certo ativismo nào admite, pois fica

MiDJA-MULTIDÂO

Essa mobilidade subjetiva, esse colacar-se em outra "ponta de existência"
me parece decisivo para um nova ativismo. A nova plataforma da Midia NINJA (https://ninja.oximity.com) trouxe esse respira, conseguindo expressar corn
a intensidade necessâria, par exemplo, a disputa de mundos contida no enunciado necessârio e provocador do #NàoVaiTerCopa e a palavra de ordem do
#VaiTerCopa efetuando diferentes possiveis. AMidia NINJA irnbricou e irnpli-

cou, nas crônicas e coberturas em rede, perspectivas aparentemente inconciliâveis entre manifestantes e torcedores na Capa do Munda de 2014, mostrando
que o dilema manifestar ou toreer era redutor e empobrecedor.
Essa mobilidade, essa capacidade de entrar e sair das controvérsias
construindo lugares comuns de lutas é uma das caracteristicas do midiativismo, p6s-redes sociais. Essas ideias sugerem uma possibilidade de redefiniçào relacional de dualismos estéreis a partir do conceito de perspectiva
ou ponta de vista. Nesse sentido, a teoria do perspectivismo de Eduardo
Viveiros de Castro po de ser muito mais inspiradora que o conceito (quando
usado de forma abstrata) de Multidào. Ou pela menas pode serum born
ponta de parti da para uma outra teria da comunicaçâo.

prisioneiro de um discurso de verdade.
Par exemplo, em plena Capa das Confederaçôes, em 2013, no auge dos
movimentos e protestas que explodiram no Brasil, a Midia NINJA cobriu
as manifestaçôes antiCopa, foi para a linha de frente entender a linguagem
da violência dos Black Bloc, mas também fez a etnografia reversa, mostrando os mundos fabulados pela Juventude cat6lica que veio ao Brasil
acompanhar a visita do Papa e se confrontou corn outras valores, par exemplo, ao cruzar a Marcha da~ Vadias que fazia um usa er6tico de cruzes e
signas cat6licos, podendo [es sa juventudel se deixar contaminar ou nâo par
essas deri\las. Narrar esse "hhoque" de mundos, perspectivar é realmente
sair da prisâo dos guetos.

Como financiar o Comum?
A Midia Livre e o midiativismo sâo resultado do trabalho de seus colaboradores. A Midia NINJA, par exemplo, que acompanho de perto e da
quai sou entusiasta, conta corn a estrutura e força de trabalho da rede Fora
do Eixo para realizar suas atividades, além de organizaçôes internacionais

que se interessam em custear a formaçàa de novas agentes de comunicaçào
e a produçâo de conteUdos ligados às questôes socioambientais e culturais.
Ou seja, tem autanamia conceitual, palitica e financeira, em relaçàa aas
paderes econômicos.

Ou seja, vejo um midiativismo que nào se fechou em uma narrativa "monolinguistica" que s6 fala para um gmpo, e sim atravessou mundos apontando camo gmpos distintos veem-se a si mesmos e aas outras no planeta. A
troca de pontas de vista entre singularidades em luta podendo constituir um
Comum, além de apontar, de fato, para a "possibilidade de sermos outras do
que somas", camo no perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro .

Nâo existe alinhamento ideol6gico automâtico ou financiamento de
nenhum parti do politico (o que nâo significa que a Midia NINJA se amita, ou que nâo declare apoio às pautas de parlamentares de partidos diferentes inclusive). 0 compromisso é corn a luta par direitos fundamentais, e mais do que direitos: é uma luta para dar visibilidade e efetuar a
infinidade de mundos possiveis que precederam e ultrapassaram o que
chamamos hoje de capitalismo.
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As causas se transfonnam em pautas e vice-versa. É um esforço enorme
para a construç!ïo deum Comum, deum solo de lutas, que n!ïo "centraliza",
nem unifica, mas potencializa diferenças. Isso é criar autonomia. A palavra
e a expressao midia "independente" é insuficiente para descrever esses diferentes modelas e experiências, quando tuda se comunica e samos code-:
pendentes uns dos outras. A ecologia midiativista e esse outra jomalismo
s6 existem porque emergiu uma miriade de midias e coletivos em toda o
Brasil e no munda. Uma ruidocracia propriamente contemporânea.
Mas, se formas radicalizar, o que financia o nova jornalismo ou midiativismo? A pr6pria vida de cada um. Pois trata-se de atividades que excedem
e rompem a relaçao trabalhista ou de subordinaçao a um patrao ou centralidade. A cooperaçao entre cérebros, a transferência de conhecimentos
e a produçao entre pares, a cooperaçao livre, a gestao compartilhada corn
a comunidade de produtores de conteudos. Essas sao as caracteristicas de
um pensarnento e cultura P2P (peer to peer), entre pares, e ai sim podemos
dizer que é "alternativa" ao modela fordista.
Ainda sobre modelas de financiamento, existe toda uma nova economia
do comum e das redes que vai desde o financiamento coletivo, crowdfounding, doaçôes, cooperativismo até a chamada "economia dos centavos" que
caracteriza os negocias 2.0 (as vendas fracionadas, pulverizadas, sob demanda, e que padern movimentar bilhàes).
Estamos falando de modelas em disputa, par issa é precisa pressionar
par politicas publicas para a Midia Livre. Os grandes veiculos de comunicaçao sobrevivem corn alto investimento publico, tanta em publicidade
1
quanta em crédita e financiamento~ assim camo em renegociaçôes de dividas tributarias. P~r outra lado, nad existe nenhum tipo de politica publica
que democratize investimentos de~tinados às redes, blogs, sites, plataformas de Midia Livre.

É precisa que a Midia Livre se constitua camo campo, e camo sujeito
politico nova reivindique politicas especificas para se fortalecer. A distribuiçao dos desejos mudou. 0 passive! foi criado, ou seja, novas possibilidades de vida estao se expressando e se trata de efetua-las.
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Mldia-multidao. A câmera de combate.
Comover, viralizar, politizar2

Um dos fenômenos mais impactantes das Jomadas de Junho de 2013
foi a explos!ïo dos coletivos, redes, agentes, iniciativas de midiativismo.
Um enxameamento de centenas de novas iniciativas de midia livre em
toda o Brasil que disputaram e construiram o sentido das manifestaçôes
de forma ativa e inédita, a ponta de nao mais se distinguirem da pr6pria
força das ruas.

As emissôes ao vivo, a viralizaç!ïo de memes, fotografias, posts, textos,
· cartazes, produzidos pelas prOprios manifestantes, funcionaram camo operaçôes de embate, disputa narrativa, processos de subjetivaçao, confrontas
e fugas que inscrevem o corpo e deixam os rastros de centenas de cinegrafistas ativistas, fot6grafos "amadores" nas imagens, constituindo um filme-fiuxo ou uma midia-multid!ïo em processo.
0 confronta corn o poder e as instituiçôes produziram e vêm produzindo ''pontas de existência", enunciados politicos, gritos de dar e euforia e
politizam as sensaçôes, deixando imagens-rastros, criando rotas e signas
que delimitarn e dissolvem territ6rios. A iconografia das manifestaçôes reativou um diâlogo corn o passado de violência da ditatura militar, corn um
imaginârio cinematogrâfico e politico de lutas glabais, corn imagens sobreviventes de outras tempos e produziu simultaneamente uma atualizaçao do
Brasil consigo mesmo, ao fazer explodir as imagens deum presente brutal.
Estamos· diante de uma mobilizaçao global politico-afetiva nas ruas e
nas redes. Os ciclos de lutas glabais tomaram-se referência e laborat6rio
global das novas lutas, e nessas experiências as imagens em tempo real

Versao do texte "A câmera de combate e o animal paranoïde" publicado no Catalogo do Forum.doc.BH 2013 (17°. Festival do Filme Documentilrio e Etnogrilfico.
F6rum de Antropologia e Cinema. 2013, p. 302-219). Agradeço à Mfdia NINJA pela
seleç§o de links usada neste texte e a midiativistas de toda o Brasil pela compartilhamento diilrio das emissOes que estao constituindo esse cinema-munda.
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produzem outra qualidade de relaçào corn o presente e a constituiçào dos

pam ativamente dos protestos/emissôes discutindo, criticando, estimulando, observando e intervindo ativamente nas transmissôes em tempo real e
tornando-se uma referência por potencializar a emergência de "ninjas" e

novas sujeitos politicos.
Trata-se de um impacta cognitivo-afetivo produzido pela transmissào
ao vivo (streamming) durante centenas de horas ininterruptas. 3 Essa "ra-

diaçào" politica potencializa e cria acontecimentos, camo vimos se repetir pelo mundo na Praça Tahrir, 15M espanhol, Occupy Wall Street, Praça
Taksim na Turquia e nas manifestaçôes p6s-Jornadas de Junho no Brasil,

acontecimentos singulares e em contextos politicos distintos, mas cujas caracteristicas, p6s-internet e redes sociais, emergem no bojo de uma te~no
politica em que as linguagens e estéticas sào partes constituintes.4

As emissôes ao vivo têm sida associadas aposts, hashtags, tweets e memes online, para criar ondas de intensa participaçào em que a experiência
de tempo e de espaça, a partilha do sensivel, a intensidade da comoçào e
engajamento constroem urn complexa sistema de espelhamento, potencializaçào entre redes e ruas.
No Brasil, a emergência de urna midia-multidào aponta para urn novo

momento do midiativismo e de um cinema-munda encarnado, nos protestas
de 2013 pela experiência da Midia NINJA ede centenas de coletivos (Rio na
Rua, Carranca, Voz das Ruas ou os videos do Projetaçào, 12pm, para citar
alguns) que cobrem colaborativarnente as manifestaçôes em todo o Brasil,

streamando e produzindo uma experiência catârtica de "estar na rua", obtendo (no caso da Midia NINJA) picos de milhares de pessoas on-line.
A Midia NINJA (tomada aqui como a expressào mais visivel de urna
série de outras iniciativas) fez emetgir e deu visibilidade ao "p6s-telespec-

tador" de uma "p6s-Tv" nas redes, ~om manifestantes virtuais que partici'

midialivristas em todo o Brasil.
Indo além do "hackeamento" (apropriar-se para subverter) das narrativas, a Midia NINJA passau a pautar a midia corporativa e os telejomais,
ao filmar e obter as imagens do enfrentamento dos manifestantes corn a
policia: a brutalidade e o regime de exceçào (policiais infiltrados jogando
coquetéis molotov, policia à paisana fazenda-se passar por manifestantes
violentas, apagamento e adulteraçào de provas, criminalizaçào e prisào de
midiativistas, estratégias violentas de repressào, gas lacrimogêneo e halas
de borracha, etc.).

0 que esta em jogo afinal? 0 midialivrismo e o midiativismo se encantram numa linguagem de experimentaçào que cria outra partilha do sensivel, experiência no fluxa e em fluxa, que inventa tempo e espaça, poética
do descontrole e do acontecimento.
Expri~ir

o "grito", coma escreveu Jacques' Rancière, tanta quanta ta-

mar posse da palavra sào modos de desestabilizar a partilha do sensivel e
produzir um deslocamento dos desejos e constituir o sujeito politico multi-

dào. Trata-se de politica coma comoçào, catarse, mas também negociaçào e
mediaçào. Pela importância das midias on-line, midias livres e midiativistas nesse grito desestabilizador, elas sào decisivas na constituiçào de outras
estéticas, do fluxo e do ao vivo, que se apropriarn das figuras de linguagem
do proprio cinema, da televisào e das redes sociais.
Estamos vendo surgir nas ruas urna multidào capaz de se autogovemar a
partir de açôes e proposiçôes policêntricas, distribuidas, atravessadas por po-

cleres e potências muitas vezes em violenta conflito, mas que constituem uma
No lSM espanhol, além da TV Porta do Sol, com milhêies de views, vimos a emergência dos acampados virtuais, utilizando ferramentas de georreferenciamento
para fincar bandeiras e cartografar acampamentos em praças reais e virtuais
(utilizando o Google Maps) por toda a Espanha.
Além de movimentos e questêies tradicionais Jigadas ao mundo do trabalho e
da melhoria das condiçêies de vida: moradia, transporte, monetizaçao dos bens
comuns, as revoluçêies pôs-internet surgem lnventando espaças de coworking,
moedas sociais, mapeamento de commons urbanos/rurais, pensamento e redes
P2P, questionamento da propriedade intelectual e flexibilizaçao do direito autoral,
entre outras questêies.
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esfera publica em rede, autônoma em relaçào aos sistemas midiaticos e politicos tradicionais. Essa multidào, através dessa rede, emergiu e se espalhou

num processo de contaminaçào vir6tica e afetiva, instituindo e constituindo
urna experiência inaugural do que poderiarnos charnar revoluçôes P2P ou
revoluçôes distribuidas, em que a heterogeneidade da multidào emerge em
sinergia corn os processos de auto-organizaçào (autopoiesis) das redes. Process os disruptivos, capazes de passar, de forma inesperada, de urn medo ou
euforia difusos a urna manifestaçào massiva, produzida por contâgio e pro~
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cessos distribuidos aos quais Félix Guattari (1992) chamou de heterogêneses.

gens, a estética pode ser pensada como um "resto", o que sobra, o que

Chama a atençao nessa produçiio audiovisual processos emergentes, a politica, poética e erotica do contato, da contaminaçao, da experiência da insurgência em fluxo. Enquanto os poderes se reorganizam para um contra-ataque
e guerra em rede, a multidiio surfa nesse "devir mundo do ocupar" através de
narrativas colaborativas que, mais que difundir as lutas, silo a propria luta.

sobrevive de uma intensa intercomunicabilidade expressiva.

Mas como se constituem as relaçàes de poder e potência através e pelas

Sao imagens que carregam a marca de quem afeta e é afetado de forma

violenta, colocando o corpo/câmera em cena e em ato. A sobrevivência das
imagens e a sua captaçiio estiio diretamente coladas à sobrevivência deum
corpo, deum animal-cinético, que filma enquanto combate e foge, enfrenta
inimigos (a policia e suas armas, bombas de gas lacrimogêneo, spray de

imagens nessas emissôes e videos? 0 que toma um sujeito um inimigo

pimenta, choque elétrico, bombas de som, armas de dissuasâo, cassetetes,

ou aliado? Alguns pontos iniciais para pensarmos um dos aspectos dessas
emissàes que passam por estâgios e duraçôes muito distintos: pelo contemplativo, pela deriva, pelo confronto epela fuga, ou por momentos extremamente ludicos e distendidos.

etc.) e também outras adversidades, como o barulho, o tumulto, o corre-corre, a euforia e o pânico da multidao.

Mfdia-multidiio ou cinema insurgente
Viralizados e ressiguificados pelas redes, esse cinema de rua - cinema-

-mundo, cinema-fiuxo, de deriva, midia-multidào, cinema insurgente - se
espalha. As emissôes ao vivo (streamming ou posteriormente editadas) silo
produzidas em regime de urgência e precariedade. Dramaturgia singular
que atravessa, mas excede, a pr6pria historia do documentario ou dos registras e emissàes ao vivo da TV.

Esse cinema insurgente, que emerge dentre revoltas, revoluçôes, embates, surge fora de lugar, como uma experiência de cinema/audiovisual
no limite quando pensamos numa jntencionalidade estética ou no proprio

circuito em que essas imagens se iriserem.

Podemos falar também da constituiçao de mundos proprios através e

corn a câmera, experiência de cinema e produçào audiovisual de um "ponto
de vista intemo" (LEANDRO, 2014), preguante, dentro de processos de
devires e derivas. Os "tempos morios" também passam a fazer parte da nar-

. rativa/emissào numa estética em fluxo que acolhe os intervalos, cansaços,
derivas, câmeras cegas ou silenciosas que captam a experiência de estar ali.
É notâvel a maior cumplicidade do espectador diante desses niio-acontecimentos, ou, me lhor, acontecimentos de uma outra natureza, câmera ofegante, câmera cega, câmera respiraçào, essas imagens-corpos que duram,
tracejam e se posicionam no territ6rio. 0 gesto politico se confunde corn
esse deixar-se, aberto aos acontecimentos e a uma construçiio partilhada do
olhar. As dimensôes éticas, politicas e estéticas se tomam indissociaveis
nesse tipo de imagem.
As câmeras (smartphones, celulares) têm também uma funçiio de vigi-

Tomadas na sua urgência e fun9ào (infonnar, mobilizar, comover, dis-

lância. Durante as transmissôes, vimos surgir e tomar consciência uma outra
funçào da imagem, a imagem utilizada nào apenas para "infonnar" ou relatar,

putar sentidos), essas imagens atravessam diferentes fronteiras e tiram sua

através de uma câmera de combate e intrusiva (que responde aos movimen-

força do dorso do presente, mas trazem no seu interior potências e estéticas

tos mais sutis e âgeis, fiexiveis, da palma da mâo). Essa câmera intrusiva,
às vezes imperceptivel, serve como ferramenta/anna para "ferir'' o inimigo,

'

virtuais, nessas dramaturgias do grito.
As emissôes silo singulares como a propria imprevisibilidade dos acontecimentos nas ruas e ao mesmo tempo fazem emergir figuras corn lin-

para vigia-lo - tanto as imagens dos midiativistas quanto as imagens de re-

gistre, documentaçào, "fichamento" visual, feitas pelas câmeras da policia.

gllagem, gestos e atos cinematogrâficos recorrentes: uma instavel câmera

Os capacetes midialivristas ou policiais corn câmeras Go Pro apontam

subjetiva, câmera cega, o oscilante dispositivo de câmera!celular anômala,

para esse momento de uma varredura do espaço e dos territ6rios, uma

narraçào em direto imprevisivel, autoperfonnance, plano-sequências extensos, ediçào na pr6pria câmera). ÀrrisCariamos dizer que, nessas ima-

câmera "sem olhar", acoplada no alto do corpo. Na palma da mao, no alto
da cabeça, ou em dispositivos (varas), inventam-se pontos de existência,
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mais que pontos de vista, lugares para se estar, para se percorrer e tomar
passe do territ6rio.

0 estado de atençao e urgência. Estar na rua menas coma um observador que contempla, mas em estado de espreita, como um animal corn os sentidos aguçados e a orelha em pé. Nas emissôes ternas
alguns desses momentos em que os enunciadores e seus dispositivos
funcionam como animais paranoïdes, uma câmera-dispositivo-corpo em fuga, em devir e deriva.

Essa prâtica, de vigiar a policia corn câmeras e fotos, conhecida como
""Copwatch", 5 é uma estratégia midiativista de usar transmissôes on-line
para expor e monitorar a policia. Essa é a diferença do miditivismo para o
jornalismo de relato, que dâ a noticia e vai embora, alheio às suas consequências. Além de "sofrer" todas as violências, a câmera de combate usa o
poder/potência de exposiçào on-Iine contra as autoridades policiais, corn o
monitorarnento dos muitos e a multidào em tempo real.
Comoçao e contagio: subjetivaçao coletiva
A subjetivaçào midiativista, dessa midia-multidào, funciona camo um
ser de absorçào, de captaçào, de assimilaçào, ou seja, camo uma esponja
do munda e/ou uma transcodificadora de mundos. Corn momentos de epifania e de revelaçào nessa pregnância, nesses cOI-pos, nessa deriva, os quais
constituem um discurso politico comovente.

Nessa captaçào do mundo, esse animal-câmera em combate corn o inimigo ou em fuga descobre uma multidào que o constitui, pré-individualidades e singularidades anteriores a toda forma constituida camo "individuo"
ou "sujeito". A imagem do enunciador desaparece, ouvimos sua voz entre
outras vozes, numa balbnrdia de sons e ruidos arnbientes em que a narrativa enfâtica pode ser abandonada até o seu desaparecimento. Quem narra?
Esse enunciador se dissolve, desaparece, emerge, de forma oscilante. 6

,

Podemos falar de um estado a-'subjectivo,
a existência acontece entre
,
a singularidade e a multidào: enquanto (mica e singular, essa câmera em
!
devir existe camo ~ma multidào ou rm processo de individuaçào. Ativaçào
de f~rças singulares dentro e por meio do cinema e do audiovisual.

De uma forma gerai, chama a atençào nas emissôes midiativistas as
seguintes caracteristicas:

A importância das vozes e dos ruidos. Uma grande parte das imagens que vemos nas transmissôes midiativistas estâ "ancorada" em
uma narrativa ou conversa infinita de alguém do qua! nào sabemos o
nome e/ou nao vemos o rosto. Ou s6 vamos descobrir muitas horas
depois e acidentalmente. Em emissôes como a do "Peixe Ninja"7,
de Sào Paulo, ouvimos uma voz urgente e sem rosto, absolutamente
perdida nas ruas da cidade, corn dificuldades de localizaçào. Voz
urgente, angustiada, de tateamento no escuro, cujas percepçào do
territ6rio e construçào da sua posiçao se dào muitas vezes em interaçào corn a audiência e pela pr6pria projeçào de outras vozes que
chegam ou passarn no espaça arnbiente.
Vozes que conversam no extracampo e que nunca sabemos de quem
sào, vozes-mascaras, que liberam as falas das suas identidades. Sào falas
e conversa livres do Peixe Ninja corn transeuntes, passantes, desconhecidos, ern rneio a outros momentos sonoros: acessos de tosse, relatos,
tracas de impressôes em estado bruto, declaraçôes de medo, confusào,
ansiedade. "Nao me deixem sozinho, estou corn medo", fala o narrador,
perdido em uma rua vazia e escura, dentro do breu da imagem. Sozinho
no territ6rio e sirnultaneamente acompanhado por urna cornunidade virtual no chat da transmissào -"Para onde devo ir? Onde esta minha equipe?, preciso localizar" -, em um processo alternado de reconhecimento
e estranhamento do espaça que constitui um outra espaça-tempo nessa
interaçào/interface entre ruas e redes.

Essa relaçào corn o territ6rio, o "ponto de existência" e a audiência conectada marcou também as transmissoes ao vivo do ninja Carioca (Filipe
Peçanha), que, apesar do apelido, estava chegando ao Rio p6s-junho, sem

Sobre a estratégia do Copwatch, vero texto "Hackear, narrar. Novas linguagens
do ativismo", neste livra.
sao Paulo http://twitcasting. tv/peixenfnjasp/movfe/18169148
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conhecer a cidade o suficiente e escalado para as transmissôes da Midia
NINJA do Ocupa Cabral, no bairro do Lebion.

escrit6rio, nas ruas, corn acesso a outras dispositivos de informaçào e
acesso às imagens.

No meio da transmissào, buscando os manifestantes dispersos pela repressào policial, passou a perguntar insistentemente dentro da cena e fora
da cena (para os espectadores on-line): "Onde fica a Pizzaria Guanabara?",
um dos pontos mais conhecidos da boemia carioca. Onde fi ca a rua tai, por

Trata-se ainda de ressignificar os fatos e imagens diante da pr6pria televisào corporativa que cabre os mesmos acontecimentos corn tomadas aéreas. hnagens vindas de helic6pteros, corn comentarios feitos por âncoras e
especialistas, sentados nos es!Udios. Estes- e essa seria uma das formas de
distinguir o jomalista profissional do midiativista - lutam menos por uma
intervençào ou açào sobre os fatos e mais pela captaçào e monetizaçào da
atençào e do desejo do espectador.

onde devo ir, quai o melhor caminho a tomar? Ou, em outras emissôes,
onde fica a 9' DP do Catete? Onde esta a policia?
As informaçôes da audiência e das redes (cruzadas corn as informaçôes
colhidas nas ruas) funcionam como um GPS humano, rede-rua, e, mais do
que isso, como parte de uma experiência de subjetivaçào coletiva singular,

uma audiência que interage, comenta, informa, analisa, dialoga e interage
corn o cinegrafista/performer nas ruas, orienta espacial e subjetivamente
(inclusive debochartdo, criticando, trazendo repert6rios outros).
Esse p6s-telespectador faz parte do ao vivo de forma distinta da audi-

ência televisiva tradicional, apontando para uma televisào reversa, em que
o chat de comentârios - mas poderia ser uma outra câmera em diâlogo - se
constitui como parte de uma intensa demanda por sentido e montagem que
ativa o "ex-pectador" tomado interator.
As transmissôes ao vivo funcionam camo um "material bruto" que vai
sendo editado, montado, coletivamente e ao vivo. As imagens parciais,
numa correria pelas ruas, mostram muitas vezes apenas o escuro e os traças
de Iuzes. Imagens quase abstratas, estética que resta nào camo esteticismo,
mas camo traça e rastro de uma çâmera em combate e embate, à espreita,
em estado de urgência ou apenas ~elaxada, à espera de um acontecimento.
Esse corpo em deriva, fuga, espreita produz e constitui territ6rios e se
desterritorializa;·através das imag6ns. A percepçào do territ6rio e mesmo
a sua construçào (coordenadas espaçotemporais) se dao a partir de uma
posiçào em interaçào imagens-audiência.
0 dispositivo-multidào cria orientaçào e desorientaçào espaciais,
contribui para a decifraçào de situaçôes de risco e entendimentos politi'cos, a identificaçào de policiais infiltrados, indicaçào de lugares, partilha de vivências do territ6rio. Informaçôes que vêm de um extracampo

radical que é essa audiência em situaçôes muito pr6prias: em casa, no
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Essas transmissôes de centenas de midiativistas ao vivo constituem,
assim, um outra espectador mobilizado, capaz de ir ao encontro da multidào, em estado de atençào, espreita e comoçào, o que cria uma experiência de "transmissào" que se assemelha, nos momentos fortes, a um
'~transe e missào".
0 que se demanda é o olhar do espectador/audiência que monta, edita,
completa a prècariedade das imagens e se dipôe a intervir no territ6rio. Ao

fluxa dos manifestantes e das transmissôes ao vivo se incorpora esse fluxa
da multidào virtualizada nas redes. 0 percurso e a deriva da câmera/dispositivo se tornam a cena que mobiliza o pensamento politico, indissociâvel
dessa forma que pensa e sente.
Estamos falando tarnbém de um presente do ao vivo que se estende por
outras temporalidades. 0 fluxo, o continuum espaçotemporal é o tempo
todo interrompido por uma câmera instavel, deslocada do rosto, momenta-

neamente cega, câmera-corpo atingida ou ferida ou que precisa se deslocar,
correr, enquanto filma.
Temos ainda as muitas falas, frases a qualquer instante interrompidas
por um fato mais urgente, atropeladas. Fluxo interrompido pela bateria que
acaba e que pode ser recarregada corn a ajuda de um morador/espectador/

manifestante localizado na cena ou nas imediaçôes. Vimos isso acontecer
no video "Prisào do Reporter da Midia NINJA,' quando ele grita desespe-

Pris§o Carioca http://twitcastlng.tv/pos_tvjmovie/159391~0 (ja na DP) e Pris§o
do Repôrter da Mfdia NINJA. http://www.youtube.com/watch?v=aD06tr6kgAk&l
ist=UUgFelPSajbWWSyKx_SLaWQ (resumo).
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radamente: "Eu preciso de um smartphone, minha bateria estâ acabando"

taneamente desnorteado, cego, surdo pelos ataques recebidos ou pelo ambiente hostil que tem que percorrer. Animal paranoide que combate e foge.

e imediatamente um desconhecido !he passa o seu celular, antes que seja
detido e embarcado em um camburào.

Na impossibilidade de fazer uma anâlise extensiva de milhares de horas

Nessa transmissâo, que funciona como autoperformance e "direçào de

de transmissào, muito desse material passa por um processo de visiona-

realidade" (conceito da prâtica NINJA quando somos parte indissociâvel

mento e ediçào pelos proprios coletivos e midias independentes. Chama a
atençào o trabalho do coletivo l2PM Photographie, de Sào Paulo, corn o
video 7 de Setembro, Siio Paulo 2013, disponivel no You Tube.'

do acontecimento e precipitamos sua ocorrência), acompanhamos o tens·o
momento de abordagem do ninja por um P2 (policial infiltrado), que enfla a
milo no seu bolso, enquanto parece fingir falar ou escutar algo no celular. 0
midiativista ninja o denuncia e imediatamente também é abordado por um
policial fardado, mas nilo identificado, que pede para revistar sua mochila.

Todo em preto e branco e corn musica de Jonny Grenwood em cima dos

gritos, sons e ruidos das manifestaçôes e embates corn a policia, esse video dramatiza o confronto entre os Black Blocs empunhando uma bandeira
negra corn o simbolo anarquista e a policia de Siio Paulo. 0 video começa
corn as imagens dos manifestantes protegidos pelo equipamento urbano

Todas as interaçôes sào enunciadas em ·VOZ alta, num metadiscurso de
explicitaçilo da situaçào corn perguotas e questionamentos em série até a
detençào dramâtica em que o ninja narra/grita angustiado sem cessar e num
s6 fluxo: "Quai o motivo, cara? Quai o motivo? Estou sendo preso aqui, sem
motivo! Vamos pra onde cara, eu estou sendo preso por quê? Mas por quê,
mas por quê? Mas por quê? Você pode me revistar aqui cara! Eu nào estou
fazendo nada, eu sou cobertura independente, mano! Os caras tào usando a
força para me colocar, estào me colocando à força neste camburào aqui!".
As imagens que vemos sào sempre dos rostos dos policiais revistando

o ninja, extremamente pr6ximos, seus corpos ameaçadores e os gritos da
multidilo pedindo pra soltarem o cinegrafista. As imagens que se seguem,
filmadas enquanto é empurrado para o camburilo, sào acompanhadas pelos
seus gritos, que se sobressaem em pianos totalmente tremidos e desfocados, inclinados, do seu corpo detido.

A câmera usada como arma d~ combate, ostensiva ou escondida, é um

tornado arma e escudos. Corn pianos curtos e "chicotes", a câmera oscila
~_

na altura dos pés e corre. Os pianos curtos caus am certa desorientaçiio especial e siio alternados corn trechos de planos-sequências Logo vemos um
homem de camiseta branca ajoelhado em meio ao asfalto e de frente para
a formaçiio policial que atira bombas de gas lacrimogêneo. Ele recebe as
bombas de braços abertos como um mârtir chamando para si o ataque. Ao
mesmo tempo, nào suporta o barulho e tapa os ouvidos.
A câmera estâ colada no grupo de Black Blocs, no meio da batalha corn
pedras, estilingues e escudos precârios. 0 som é estridente e tenso, sincopado. Câmera que testemunha e participa das açàes: tatas de lixo chutadas,
as telas dos caixas 24 horas dos Bancos marteladas e estilhaçadas, moradores de rua que fogem do tumulto. Câmera que confronta, corre, foge e é
atingida, no meio da batalha campai.

dos principais al vos dos inimigos. Eatacada diretamente ou tapada, quando
usada ostensivamente como salvokonduto para testemunho de uma açào
arbitrâria ou violenta da policia. As imagens provocam situaçàes de segurança/insegurança. Sào o salvo-conduto para que um manifestante ou o
proprio cinegrafista nilo seja atacado ou detido, mas as imagens sào tam-

A pqlicia e os manifestantes se encaram em fileiras pr6ximas, impedindo uns aos outros de avançar. "Direito de ire vir", gritam os manifestantes

bém o "inimigo" a neutralizar.

cima!". 0 cinegrafista apanha ou é empurrado, "tira as mâos da costa", se
ouve. As imagens estào no acontecimento e sào o acontecimento.

Essas imagens se imprimem em rastros, testemunhos, operaçôes poéticas, fl.uxo informe, pixelado, ruidos, rastros de luzes, telas pretas, que se

de um lado, e o ataque da policia começa brutal, corn a câmera no meio.

Em outra cena, os manifestantes sào acuados dentro de uma lanchonete.
Um policial dâ uma ordem, aos gritos: "Saia todo mundo corn as miios para

confuudem e sào operaçàes de ordem subjetiva. Expressam o posiciona-

mento do corpo que precisa parar para fespirar, correr, ou parar momen28

7 de Setembro, S§o Paulo 2013 http://www.youtube.com/watch?v=r6yOb42wzC8
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As emissôes feitas no meio das ruas padern ser pensadas nesse processo de
territorializaçào e desterritorializaçào proprio dos animais e da arte, segundo
Deleuze. As qualidades expressivas sào auto-objetivas, ou seja, elas encontram
uma objetividade no territério que elas traçam, diz Deleuze em Mil Platôs. 0
gesto primordial da arte seria este: recortar, talhar, delimitar um territério, para

A estética camo base da politica, a batalha entre o perceptive! e o sensivel e sua partilha surgem nesse embate e limite das relaçôes entre fazer,

nele fazer surgir as sensaçàes. "A arte corneça corn o animal, pelo rnenos corn o
animal que talha um territ6rio e faz uma casa." Esses videos/emissàes nascem
desse rnomento em que as ruas sào ocupadas e se tomam territ6rios e casas.

A câmera, o inimigo e a deriva
Nesse sentido, enfatizarnos aqui a relaçào da câmera corn os seus inimigos potenciais nos confrontas (existem muitas outras relaçôes), mais especificamente a policia, que (em estado de perseguiçào e ataque) também

coloca o "cinegrafista", o corpo-dispositivo, nesse devir paranoïde. Mas as
imagens passam por muitos devires e derivas outros: rnomentos de enunciaçào, vozes dissonantes, silêncios eloquentes, discursos interrompidos,
experiências e narrativas do vivido que trazern à tona a questào de quern
pode adquirir visibilidade e ser considerado um interlocutor nos espaças
comuns de interaçào e enunciaçào da cidade.
Essas linguagens emergentes e instl\veis do ao vivo e das ruas colocam
em xeque a linguagem do controle e da estabilidade televisivas e as formas

autorizadas de discurso. Sào vistas como imagens anômalas, instâveis, "sem
estética", fora de foco, de baixa qualidade técnica, préximas do material bruta. Sào imagens que têm camo base um corpo exposto, que sofre os acontecimentos nas ruas sem o aparato e ~epertério do jomalista tradicional ou mesmo do cineastaldocumentarista qu~ criou um cédigo de segurança (inclusive
estético) na realizaçào de documentarios, seja de rua, de guerra, catl\strofes

ou emissàes ao vivo da TV.
Ao partir do pressuposto de uma autoexposiçào maxima e imersào nas

ruas, os cinegrafistas/ativistas dâo a ver "aquilo que nào encontrava um lugar
, para ser vista e que permite escutar camo discurso aquilo que s6 era percebido camo ruido" (RANCIÈRE, 1995, p. 53). Trata-se de narrativas factuais,
mas das quais padern emergir novas poéticas, que permitem uma reconfiguraçào da experiência comum, par meio de novas figmas de linguagem.
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dizer e tomar visivel o que nào era. Essas transmissàes ao vivo criam uma
comunidade politica disruptiva que toma visivel o desacordo constituinte
na partilha de tempos, espaças e vozes, disputa do sensivel.

A força afirmativa e combativa dessas emissàes e imagens incide na
partilha do sensivel, disputando o sentido das narrativas, lançando enunciados de uma contracomunicaçào, destituidos de sentido prévio ou de enunciaçào editorializada.

A câmera funciona como um animal-cinético em açào, que arfa, que
corre, que tem seu corpo atingido como numa caça, que se esconde para
dar o bote, que rnostra os dentes, que tem "garras" e ameaça os inimigos,
politizando suas sensaçôes, indo do paranoide ao politico. Os cinegrafistas
ativistas padern a qualquer momento ser feridos de forma brutal, detidos,
interrompidos, tais sua exposiçào e vulnerabilidade. E enquanto combatem

e/ou fogem, produzem um resto, urna estética que deixa traços.
A construçào do medo, as figuras da desordem, dos "vândalos", "mascarados", depredadores do patrimônio publico e privado, a figma do inimigo da ordem, encarnada pelas Black Bloc pés-manifestaçôes de junho

no Brasil, criarn esse sujeito monstruoso ou anôrnalo, que é o "inimigo
do poder". Tuda que for considerado destituido de projeta e representaçào
politica, mas também de estabilidade estética, cria um estado de ameaça
constante que legitima o Estado a adotar uma postura bélica em nome da

"segurança" e da proteçào, respondendo a demandas politicas corn açàes
militares e policiais.
0 Estado e a midi a (assim como os partidos) cri am inimigos abstratos,

"os mascarados", "os vândalos" incapazes de entender a complexidade de
alinhamentos possiveis e alianças entre sujeitos politicos distintos nos movimentos e lutas. Estado, midia corporativa, partidos generalizam o medo
e a repressào/criminalizaçào em nome do combate à "desordem" e outros
inimigos abstratos. As préprias manifestaçôes passam a ser lugar de ame-

aça. A 16gica é a mesma da "guerra contra o terrorismo", inimigo abstrato
que se universalizou para além das fronteiras, e que ganha rastas locais de
acordo corn os dispositivos de biopoder.
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"Mas, e quem sao os inimigos? Os inimigos sao todos aqueles sujeitos
que pôem em risco a autoridade do Estado, ou melhor, toda força que resis-

ta ao regime da guerra. Ironicamente, o inimigo do Estado passa a ser, na
maioria das vezes, o proprio povo" (VILLANOVA, 2012, p. 104).

WikiLeaks, ciberguerra e o
fim da cultura do segredo 11

Na filosofia politica de Hobbes (1997), deixados em estado de natureza,

os homens se relacionariam como se fossem verdadeiros inimigos, guerra
de todos contra todos: "0 inimigo é o que traz o risco de morte para o corpo
politico", ou seja, a guerra constante. Em estado de natureza, nos comportamos como inimigos uns dos outras, obedecendo cada um a seu prOprio
juizo. 0 que o autor condena é a autonomia e a liberdade, ou, como diria
Nietzsche (2008), a possibilidade de criarmos e agirmos a partir de nossos
pr6prios valores (poder constituinte em Antonio Negri [2002]).
Na guerra de topos contra todos, cada individuo se toma uma espécie
de "inimigo potencial". A criaçao de um estado de insegurança é traduzida
nas imagens e posturas de quem filma corn !odos os sentidos em alerta, pois

"o inimigo" parece nos espreitar de cada canto do territ6rio que nos abriga.
Ao mes mo tempo, o "animal paranoïde" (policia ou ativistas) po de se
desarmar, até por cansaço ou esgotamento fisico. Sao experiências lUdicas
em meio à tensao, como nas emissàes ao vivo de uma partida de futebol
de rua entre os manifestantes do Ocupa Cabral e o time de Black Bloc que
mostram essa deriva e invençao. 10 Em plena orla do Leblon, a rua transformada em quintal de casa, campinho de pelada, deslocam-se mais uma vez
os signos mais visiveis da partilha do sensivel.

0 puro jogo da convivialidade, da deriva do corpo e das falas. Corpos
e sujeitos que estâo pelas ocupaç0es, assembleias de rua, manifestaçàes,
1

escrachos, por toda a cidade disptitando o reordenarnento do espaço e do
tempo a partir dits novas formas tle visibilidade. A estética começa a se
corlstituir nessas impressôes territoriais, uma arte (jo go lUdico e politica de
rua e na rua) pen sada a partir das demarcaçôes de territ6rios, de ocupaçôes/

moradas, de marcas expressivas, de assinaturas.

0 WikiLeaks explicitou a forma para entendermos o sistema de informaçao mundial, que é, antes de tudo, um sistema de poder baseado na guerra da informaçao e na produçao de crise e instabilidade pela gestao do que
é noticiavel, do que é off, do que é ou nao segredo.
A guerra da informaçao ja existe hâ muito tempo, mas o escândalo
global produzido pelo WikiLeaks, desvendando os dispositivos de ges- ·- tao das informaçôes como estratégia de poder, pôe em evidência a ideia
de uma ciberguerra da informaçao que vai se intensificando. WikLeaks

foi uma dessas experiências paradigmâticas de um novo tipo de "catâstrofe", o cataclisma informacional, uma bomba midiâtica, de efeitos
politicos esclarecedores.
· De fato, todas as informaçôes que foram reveladas e veiculadas
pelo WikiLeaks pôem em questao a pr6pria ideia de uma certa geopolitica global da informaçao. Nesse sentido, em relaçao à amplitude da
pr6pria ideia de governança global, o tipo de pratica de explicitaçao e
difusao massiva de documentos sigilosos por meio de um portal que
preserva a identidade das fontes vai totalmente contra a ideia de teoria
do segredo, do segredo de Estado, empresarial e da conspiraçao de

poucos contra muitos.
Por isso, o WikiLeaks é um fenômeno, uma experiência muito paradigmatica de um outro modelo de relaçao dos Estados, corporaçôes e na vida
cotidiana, corn a gestao da informaçao. Coloca muitos conceitos e praticas
em xeque. Podemos falar de um novo patamar da infoguerra ou da guerra

11
10

Futebol de Rua- Ocupa Cabral vs Black Bloc 1/08. http:/jtwitcasting.tv/midianinjajmovie/16504951 ou http://youtu.be/itTgFAgXTcA
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de informaçào (uma noçào que ja existia) a partir da sua massificaçào e
em fimçào da possibilidade de proliferaçào vir6tica e sem controle dessas
informaçoes nas redes e por meio de usuârios do mundo inteiro. Sem duvi-

da, nesta escala podemos dizer que estamos venda acontecer as primeiras
infoguerras glabais.
0 WikiLeaks traz como horizonte uma nova relaçào corn a gestào da
informaçào e uma série de questoes. A primeira é a ideia do direito ao

Fim da era do segredo
Portanto, esses documentas em si, as informaçôes que trazem em termas de democracia, de violaçào dos direitos humanos, de govemanças e
grandes operaçoes sobre a saude, a politica, a economia globa~ sào mais
importantes do que a forma tradicional de o jomalismo indicar 0 que é

"off' e o que nào é "off'.

anonimato. Ou seja, no momento em que as informaçôes dizem respeito a

0 primeiro conceito que o WikiLeaks quebra é a ideia de "off''. Nào

decisoes de vida e morte de populaçoes, mobilizam e interferem na geopolitica global, na vida de pessoas e paises, comunidades ou individuos, elas

existe mais "off', nào existe informaçào secreta, nào existe a teoria do

se tomam um commons, um bem comum.
A questào do direito à informaçào é maior do que qualquer tipo de segredo. Trabalhar corn a ideia da disponibilizaçào de forma anônima de documentas que estavarn fora do circula da informaçào e erarn considerados
secretas e estratégicos é algo decisivo e disruptivo. Como apenas setores
govemamentais ou o setor empresarial têm acesso a certos dados, quando a
informaçào é propagada se cria um entendimento imediato e forte da ideia
de que o Comum (no sentido usado por Antonio Negri [2009]) esta acima
das estratégias, inclusive da segurança de paises, corporaçoes e individuos
A questào do anonimato das fontes toma-se também crucial.

segredo, e isso é decisivo para se pensar um novo modela de democracia baseado na transparência. Parece-me que esta é a questào de fundo:
o WikiLeaks traz, de uma forma muito forte, a certeza de que ja nào
existe informaçào que nào seja passive! de ser publicizada, e isso é
. muito radical. Precisamos de um entendimento tanta do senso comum
quanta do conceito de democracia, pois isto é uma radicalizaçào da
democracia: nào existe segredo de Estado; nào existe segredo que nào
possa ser revelado em pro! de um conhecimento da pr6pria sociedade.
A informaçào é mais que um direito, é o dado material decisivo na di-

nâmica das lutas e movimentos.
Quem é dono da informaçao?

0 anonimato na web

A questâo do anonimato me parece uma questâo importante, decisiva.

A questào do anonimato nào Significa proteçào de atos ilicitos. 0 WikiLeaks se vale do anonimato, se ~ale da preservaçào da fonte, inclusive de
quem posta e de onde vieram os documentas, para poder tomar publicas
informaçoes què, em nào sendo dbssa forma, nào chegariam a todo munda,
nào seriam publicizadas. Alias, essa pratica nào é nova: a imprensa tradicional preserva a fonte quando a informaçào veiculada é mais importante
do que a pr6pria identificaçào ou credibilidade da fonte. Claro que, muitas

vezes, a midia utiliza essa prerrogativa para criar um estado de "denuncis, mo" sem fim, que a "desobriga" a provar o que esta sendo veiculado, corn
consequências éticas e politicas desastrosas.
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A questào do site que pode ser espelhado, pode ser multiplicado, que tem
parceiros e centenas de voluntârios no mundo inteiro. Quem produz a informaçào? Quem divulga? Quem faz a informaçào circular hoje? Nào é
~a corporaçào, nào é o New York Times, nào é a Rede Globo de Televisào.
E uma multidào que esta produzindo e difundindo essa informaçào.
Este seria um outro ponto: a questào da produçào colaborativa, descentralizada, global da informaçào fora de uma corporaçào jomalistica, fora
de uma agência de noticias, fora da produçào da midia estatal ou privada.
Este é um momento muito importante. As informaçoes mais cruciais sobre
a Guerra do Afeganistilo, o !raque, relaçoes de direitos humanos, conspiraçoes contra democracias, goipes de Estado estào sendo veiculadas de uma
forma colaborativa, descentralizada e anônima.
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Esse é o pilar de uma nova forma muito radical de pensarmos a nossa relaçào corn o campo da informaçào e comunicaçào p6s-midias sociais. Nào se
pode harrar a informaçào, nào M como harrar a circulaçào da informaçào, mesmo que ela seja considerada estratégica pelos govemos. Esses pilares iniciais,
que pàem de ponta-cabeça esse conceito da livre circulaçào da informaçào,
que jâ existia, mas nào era praticado, assirn como as ferramentas para que ele
possa ser feito de forma global estào surgindo agora pas-internet. Temos uma
ferrarnenta que consegue sustentar essa prâtica radical de livre circulaçào da
informaçào, mesmo que acarrete altos custos para quem estâ nela envolvido.

cotporaçào, segredo jomalistico, ou segredo diplomâtico. A prirneira questào
que me pareceu muito forte quando o WikiLeaks começou a abrir sua caixa
de revelaçàes é exatamente essa estratégia da distribuiçào das inforrnaçàes.
Mas porque os jomalistas nào fi.zeram isso antes? Porque os jomalistas tradicionais, inclusive podendo preservar fontes, nào transgredirarn as regras dos
govemos. Por isso Julien Assange foi considerado inimigo publico ntimero

Nesse sentido, basta ver a retaliaçào que Julian Assange vern sofrendo. Ele
pode ser considerado o prirneiro preso politico dessa nova era da guerra da
informaçào, pois foi perseguido, procurado e preso. Teve seu site boicotado
por cotporaçàes, teve as formas de captaçào de recursos através de doaçào pelo
PayPal também interrompidas, assirn como por empresas como a MasterCard
e Visa, ou seja, a reaçào vern sendo muito violenta por parte de govemos e
cotporaçàes diante de uma experiência de comunicaçào também muito radical.

É um modelo do jomalismo baseado na declaraçào, em uma determinada fonte, em um especialista, que também é colocado em xeque. 0 WikiLeaks nào é um site jomalistico, é um site de rastreamento e divulgaçào
de informaçàes de fontes primârias, ou seja, o que o jomalismo tradicional
nunca fez: disponibilizar a fonte primâria. 0 jomalismo tradicional sempre
trabalhou corn a ideia da mediaçào.
As empresas jomalisticas s6 divulgam o que decidem publicar, além de
editar o material aser propagado. S6 muito recentemente passaram a disponibilizar entrevistas de forma integrol. Nessas ultimas eleiçàes, vimos essas
ediçàes serem feitas quando um de\erminado politico dava uma declaraçào
e a frase era utilizada contra ele. \{imos isso na Veja e no jomal 0 Globo,
por exemplo. Toda a midia fez uso da manchete na primeira pagina como
publicidade negativa contra candidatos. Claro que, no caso do WikiLeaks,
esses documentos brutos precisarn ser analisados, intetpretados.
Algumas informaçàes nào podem ser analisadas por qualquer um. Elas
precisarn da mediaçào, da anâlise, da intetpretaçào. 0 que estamos discutindo

aqui é muito menos o conteUdo, e muito mais o processo. Um processo novo
de disponibilizaçào de documentos, de inforrnaçàes, de irnagens, estatisticas,
que erarn restritas, que erarn consideradas segredo de Estado, segredo de
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um em alguns paises e perseguido como "terrorista".

Vazar ou niio vazar? Eis a questiio
0 jornalismo tradicional nào fez esse movimento por, de certa forma,
monetizar o segredo e a inforrnaçào. Jomalistas jâ tiverarn acesso a docu-

mentos secretos de veiculaçào restrita, mas por que nâo vazaram? Porque
. nào publicaram? Na verdade, sempre vimos isso acontecer de forma muito
parcial. Por exemplo, na campanha da presidenta Dilma Roussef, quando
trouxerarn à tona os dados dos serviços secretos de inforrnaçào da época da ditadura militar e sua ficha policial. Quando interessa à cotporaçào
divulgar deterrninadas inforrnaçàes sigilosas, estas aparecem nos jomais

preservando as fontes, e isso muitas vezes é usado por interesse eleitoral,
para minar uma reputaçâo ou criar desconfiança, etc. e nâo de uma forma
mais ampla, visando o interesse publico.
Claro que é decisivo terrnos acesso a esse tipo de inforrnaçào, por mostrar a forma de pensar, seja do Império, do govemo ou de deterrninadas
cotporaçàes. É importante nos entenderrnos como funciona exatamente o

pensamento dos governos, das corporaçôes, dos veiculos de comunicaçâo,
da espécie de pensarnento que rege essas instituiçàes - isso é importantissimo. A publicaçào da inforrnaçào e da contrainforrnaçào cria uma nova
camada de transparência em relaçào ao compartilhamento do conhecirnento das inforrnaçàes sobre a sociedade como um todo. Precisamos conhecer

a visâo de quem estâ operande nos governos, nos exércitos, nas empresas.
A questào da liberdade da circulaçào da inforrnaçào é decisiva para que

possamos equilibrar os poderes em uma democracia, ou seja, na prâtica é
essencial "saber o que meu inimigo pensa sobre mim" para atuar. E também na 16gica proativa. Quem sào os aliados, fora da lpgica da guerra, dos
amigos e inimigos. Como os dispositivos funcionarn.
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0 caso do Complexo do Alemao: direito à informaçao
Sem duvidas, o WikiLeaks radicaliza a batalha em tomo da liberdade de
expressào, do acesso pleno a docnmentos sigilosos dos govemos, explicita os
projetas de controle norte-americano sobre o Brasil e os processos de poder no
mundo inteiro. A originalidade é a forma corn que a informaçao é compartilhada
e feita por uma multidao de agentes no mundo inteiro e nao por especialistas.
Se até a ocupaçao do Complexa do Alemao no Rio de Janeiro foi citada em docnmentos revelados pelo WikiLeaks, isso significa o tamanho da
abrangência que nm projeto como esse de transparência pub!ica pode ter.
Outras instituiçôes ligadas à questào dos direitos hnmanos fizeram exatamente as mesmas perguntas: quantas pessoas morreram, quem morreu, policiais, traficantes, pessoas inocentes? Afinal, para onde foram os traficantes
!odos, eles foram mortos pela mata? Onde estào os corpos dos que morreram?
Sem duvidas, !odos os que acompanharam a operaçao fizeram esse tipo de
pergunta e a irnprensa foi muito econômica em relaçao às forças todas que
estavam envolvidas na ocupaçao. Por mais "legitima" que seja esse tipo de
operaçao, e as ocupaçôes das favelas pelas Forças Armadas estào longe de ter
essa legitirnidade no Rio de Janeiro, a imprensa ocultou algnmas questôes,

num primeiro momento, como, por exemplo, a violaçào das casas, apropriaçao de bens dos moradores e muitas outras arbitrariedades. Também soubemos, de forma espaçada, que aconteceram roubos por parte dos policiais. Mas
essas informaçôes vieram pela internet, pelo twitter, por infos de moradores,
ONGs e ativistas. E onde estào essfs dados? Quais sao os dados confiaveis?

Em uma operaçào como es sa, ::nào basta termos ·acesso às imagens mi-
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tnifico, por outro, a policia de comportamento, restringindo liberdades, reprimindo manifestaçôes culturais como o fimk, etc. Claramente virnos nma
mudança de pensamento em relaçao à forma de se tratar a questào das favelas
no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, arbitrariedades foram cometidas, mas
onde estào esses dados? Eles nao vêm a publico, em nome de nm discurso
de segurança e de êxito da operaçao. Hâ sonegaçao de dados e informaçôes,
s6 se informa de modo seletivo, o que empobrece nao apenas o discurso de
resistência, mas qualquer possibilidade de criar e fazer emergir novas estratégias e discursos nas questôes de segurança publica. A cultura do segredo
de Estado se associa a velhas prâticas de violaçao dos direitos, que criam nm
Estado de exceçao, na acepçao de Giorgi Agamben (2004), que vigo ra nas
favelas e periferias do Brasil inteiro, e no Rio de Janeiro em especial.
Houve nm momento emblemâtico no caso da ocupaçao militar do Complexa do Alemao: a emergência do midialivrismo. Corn a disseminaçao dos
·dispositivos de midia e comunicaçao, estamos fazendo a passagem de uma
Midia-Estado ou de um Estado-Midia para a apropriaçao e uso das informaçôes pelos proprios moradores das favelas, periferias, pela comunidade
de um territ6rio em guerra. Uma açao decisiva, por furar o bloqueio da
censura, o bloqueio do sigilo, da ideia da informaçao privilegiada ou que
nao po de vazar ( seja por questôes estratégias, de segurança, ou pela cultura
do medo controlada midiaticamente). Vimos isso em vârios momentos das

guerras e enfrentamentos contemporâneos, nas disputas narrativas e nos
movimentos de apropriaçao tecnol6gica e uso disruptivo das redes sociais.

No Rio de Janeiro, podemos descrever uma experiência muito incipiente, mas impactante e decisiva: o pape! de informante-cidadao no front
da guerra, exercido pelo jovem René Silva, que tuitou toda a operaçao de
ocupaçao militar do Complexa do Alemao, conseguindo milhares de seguidores no twitter e mesmo pautar as corporaçôes tradicionais de midia. 0
menino fazia parte e era o criador do Voz da Comunidade, jomal comunitario que ganhou enorme visibilidade. Menos como uma "midia" tradicional,

diaticas selecionadas ou irnagens \Jue interessam tanto ao govemo quanto
às midias e às forças
que estao, di:' forma muito bem-intencionada, empe,
nhadas no processo de ocupaçao do territ6rio. A operaçao tinha propostas e
questôes muito importantes. A principal mudança proposta pelas Unidades
de Policia Pacificadora (UPPs) era sair do paradigma do comb ate ao tnifico
de drogas pelo conflito armado, acabar ou diminuir os embates cotidianos
entre a policia e traficantes que vitimizavam os moradores das favelas. Corn
as ocupaçôes das favelas pelas UPPs se esperava desarmar os traficantes, ter
govemança do territ6rio e tolerar a comercializaçao de drogas sem uso de
armas. Mas o que se viu adiante foi a substituiçao de nm poder desp6tico, o

"informaçôes" jomalisticas, compartilhavam uma exp~riência subjetiva do
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e mais como a midia de uma s6 pessoa.
Além de René Silva, outros meninos, entre 10 e 17 anos, mandaram,
de dentro de casa e das ruas, algnmas informaçôes via Twitter sobre o que
estava acontecendo durante a ocupaçao do morro pela policia. Ao invés de
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que estava acontecendo. Descreviam a si mesmos e o impacto subjetivo da

e calçadas, um computador de plâstico, verde, bonito, todo amigâvel, o

ocupaçiio policiallmilitar.

computador de cern d6lares, proposto como base de democratizaçiio das

Os relatos eram comoventes e mobilizadores. Narravam sensaçôes:

tecnologias, usado fora da escola, no lazer, em espaços de convivência. Na

diziam que estavam corn medo, que acabara a luz, que escutavam tiros.

verdade, isso é instrnrnentalizar para o mundo WikiLeaks, para essa radicalizaçiio de quem produz a informaçiio, de quem tem uma experiência de
compartilhar essa informaçiio corn o mundo todo. Toma-se decisiva a implantaçiio de uma politica como a da Banda Larga a baixo custo no Brasil, e
que niio seja de uso exclusivarnente escolar, que seja para a vida: a possibilidade de distribuir computador corn internet de graça para cada brasileiro.

Comoveram a !odos corn a transmissiio e compartilbamento de uma experiência que dificilmente umjornalista poderia fazer emergir, prisioneiro das
convençôes, deum modelo de midia que produz "objetos" e niio sujeitos de
discnrso. Comoverarn tarnbém por serem meninos de outro grupo social,
lidando corn essa potencialidade de compartilbar uma experiência singular, à quai, sem el es, nào teriamos acesso. El es estavam ali reféns de uma
ocupaçiio brutal do Estado que cria exceçôes, e sofrendo todo um impacto
subjetivo, violento, radical em uma zona de guerra nrbana.

Contrariando os manuais de redaçào, o que os meninos estavam transmitindo, muitas vezes, eram informaçôes do que eles estavam vendo na

Neste momento, é decisivo para quem esta na escola. Outra questiio é
formar, dentro do Ministério das Comunicaçôes, uma Secretaria de Politicas Publicas no campo da cultura digital. Niio é s6 uma questiio de "inclusiio digital", de mediar, niio é s6 dar o computador: é a cultura WikiLeaks,
é a cultura digital, a cultura do compartilbamento, da transparência, da go-

pr6pria TV ou dajanela de casa, o que é muito restrito. Quando começaram

·vemança, da cogestào.

a andar, a sair de casa, davam pequenas informaçôes factuais, mas que co-

0 Brasil tem uma cultura da sociabilidade, é âvido pela comunicaçiio
em tempo real, pelo compartilhamento. Essa atitude esta muito proxima
do comportamento brasileiro que preza compartilhar cotidianarnente suas

moviam e mobilizavam pela sua singularidade e radicalidade.
Foi, portanto, muito mais um gesto simb6lico, que apontava para a potencialidade das redes sociais na construçiio de novas narrativas. Podemos

experiências. Estâ ai o sucesso das redes sociais no Brasil. Sào experiências

imaginar nào cinco jovens narrando, mas como se cada casa ou barraco
na favela tivesse hoje acesso à rede, a uma banda de internet, wireless, ou

que apontarn para essa possibilidade do uso dessas ferramentas para a constituiçiio de politicas publicas novas, um entendimento novo de sociedade.

mesmo a uma lan bouse. 0 enxameamento midialivrista do bornem comum
produz uma nova forma-midia, multiplicada, compartilbando experiências

Ciberperiferia

muito radicais, sübjetivas, singulares, que nào veremos na midia formai.
René Silva e sens jovens ar\Iigos compartilbaram a experiência da
ocupaçiio do Alemiio corn o mundo todo. Foram entrevistados pela CNN,
apareceram no {an:_asti<;o, fora~ incorporados pela grande midia como
"fonte de mformaçao". E, portanto, um momento de mutaçiio dos modos
de fazer e sentir, corn a universalizaçiio das ferramentas de produçiio e
consumo midiâticas.

Como se dâ a apropriaçiio tecnol6gica por diferentes grupos sociais?
Essa é a uma mudança efetivarnente radical. Niio simplesmente uma inclusiio digital, mas uma inclusiio subjetiva. A Banda Larga é uma disputa por
politica pub!ica para além do mercado econômico, e é importante que o interesse comercial tarnbém possa servir para uma mudança de mentalidade.

Vejamos a experiência uruguaia, um pequeno pais que se conectou.
Pode-se ver em Montevidéu, nas màos das crianças, usado nas ruas, praças

Niio é uma questiio de consumo simplesmente, de inserçiio da classe
C ou de novos grupos sociais no consumo de internet ou das redes: isso é
decisivo para a construçiio de uma nova democracia participativa. Claro
que depende de muita mobilizaçiio, de ativismo, depende da construçiio de
pautas e de prâ.ticas, porque isso nào é 6bvio, basta se ver a demonizaçào
feita pela grande midia em relaçiio ao WikiLeaks.
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Outra experiência é o laptop da escola que o garoto pode levar para
,casa. Faz toda a diferença. Jâ niio existe mais fronteira entre quem forma,
pois a sociedade toda forma.

'
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0 WikiLeaks justamente é o premincio da exigência de uma govemança global, é um premincio do que chamamos de democracia participativa
global, de uma articulaçao, de uma sociedade civil transnacional, para facilitar o compartilhamento de conbecimentos, bens culturais, opiniôes.

Hackear, narrar.
As novas linguagens do ativismo 12

Até que ponto as instituiçôes e os poderes podem estar acima da ideia
de liberdade de comunicaçao, informaçao e expressao? As pr6prias alian-

ças, corn quem os governos se relacionam em termos de poderes, o mapa
dos poderes ... Quando o mapa dos poderes fica explicitado através dessas informaçôes sigilosas, começamos a traçar novos mapas. Quando se
conbecem os detalhes da relaçao dos Estados Unidos corn alguns paises
da Europa, da América, da Asia, da Oceania, da Africa, que sao os seus
satélites informacionais, é possivel visualizar uma rede de informaçôes, de
relaçôes de poder, ou seja, de geopoliticas que ficam clams na forma como

essas informaçôes ·aparecem.
Isso tudo, de certa maneira, reforça os movimentos que ja apontam para
uma comunicaçao e gestao em rede, que dependem de mudanças das leis
locais, de transformaçôes em cada um desses paises, da construçao de uma
articulaçao da sociedade civil transnacional. Entao, depende de uma série
de outros movimentos. Nào podemos esperar mudanças nipidas, mas a passagem da cultura digital para a cuttura de redes.
Claro que o WikiLeaks foi um choque global no modo de lidar corn
a informaçào, o que produz mudanças, mas essas mudanças ainda estào
sendo digeridas, entendidas, analisadas, em cada pais, pelos govemos e
pela pr6pria sociedade civil. Surgem novos entendimentos do que é essa
sociedade civil transnacional que esta se articulando através de formas novas como o proprio WikiLeaks e'',outros bancos de dados globais que estào
sendo construidps.
Mas, sem duvida, a relaçao entre liberdade, transparência, democracia

e também o equilibrio entre esses conceitos, esses campos, se alteram. 0
WikiLeaks produziu um grande desequilibrio, uma crise no que se considerava dado em termos de gestiio da pr6pria informaçào. N6s temos que nào
s6 esperar por mudanças, mas radicalizar essas mudanças e entender o que

nesse acontecimento todo desses documentas vazados nos interessa para o
nosso ativismo, para trabalharmos novas ideias mais amplas que esse acontecimento, rumo às novas formas de govemança e participaçào em rede.
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As manifestaçôes e protestas no Brasil que explodiram em p6s-junbo
de 2013 sào um acontecimento no sentido mais radical des sa palavra, expressam uma crise profunda que é quando nao suportamos mais aquilo que
suportàvamos antes, enxergando entiio o que é intoleravel num determinado contexto ou momento. Ao mesmo tempo, é a condiçào para emergir
novas possibilidades de vida, de pensamento politico, de formas de convivência. É uma redistribuiçào dos desejos.
E mesmo corn os protestos irrompendo de forma imprevisive~ ja havia
um imaginârio agindo e mobilizando: a luta contra a usina hidrelétrica de Belo
Monte e defesa das terras e cosmovisào indigenas; as Marchas da Liberdade
em todo o Brasil em 20 l1; o movimento de ocupaçào das praças e espaços
publico em 20!2; a mobilizaçao na CUpula dos Povos durante a Rio +20; a
comoçao em tomo de Pinheirinho e das mortes de jovens nas periferias do
Brasil; as centenas de petiçôes on-line corn milhares de assinaturas em tomo

das mais diferentes causas; o movimento

~'Existe

Amor" em Sào Paulo, que

mobilizou os coletivos e parte da periferia; os bombeiros do Rio em confronta
corn o govemo; as marchas do MST atravessando o pais; a Marcha das Vadias;
a Marcha da Maconha, etc.
Destaco a emergência de novas linguagens nesses movimentos urbanos:
as mulheres da Marcha das Vadias exibindo seus seios e corpos pintados,
reivindicando direitos e liberdade; ou as bicicletadas corn os manifestantes
pedalando nus pelas avenidas e ruas de Sào Paulo, enfatizando a relaçào do
corpo corn o seu transporte e fazendo dos corpos outdoors contra as mortes

12

Texto desenvolvido a partir de entrevista para o Instituto Humanitas UNISINOS
(IHU) on-line: Os escrachos e um nova fenômeno de participaç:ao social. Entrevlsta especial cam Ivana Bentes. 23/08/2013. http://www.ihu.unisinos.br/
entrevistas/522986-os-escrachos-e-um-novo-fenomeno-de-participacao-soclal-entrevista-especial-com-ivana-bentes
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dos ciclistas numa cultura dominada por autom6veis. Ou, ainda, os corpos
em risco e confronto dos Black Blocs.

como a liberdade, a participaçào direta, as politicas de descriminalizaçào
das minorias, das drogas e de comportamentos. Ou seja, demandas pela
ampliaçào das liberdades e dos direitos.

Ou seja, falamos de uma reinserçào do corpo e dos corpos nas manifestaçôes. Estamos num momento intenso de potencializaçào politica e de

emergência de novos discursos e atores que usam as redes sociais e se organizam conectando as redes digitais corn os territ6rios e os corpos. Olhando
para as imagens produzidas, cartazes, memes na internet, hashtags, videos e
fotografias, encontramos uma transversalidade e complementaridade desses
movimentos e discursos.
Trata-se de um momento decisivo em que demandas singulares e plurais
se encontram num impulso de mobilizaçào e açào. Em tennos estéticos, vimos
nas ruas uma espécie de carnaval politico, corn blocos de manifestantes em

tarnos de causas, geralmente de grupos mais organizados e corporativos, movimentos que jâ estavam ai. Porém, a grande novidade foi a entrada em cena dos
desorganizados, que foram para as manifestaçôes corn seus cartazes, memes,
fantasias, camo se estivessem postando em uma timeline: corn expressôes singulares e inventivas, muitas vezes sozinbos ou em pequenos grupos de amigos.
Percorrer essa "linha de tempo" nas ruas, corn os "posts" passando corn
seus apelos e fonnas de comover e buscar a atençào, a necessidade de se
fazer um percurso dentro mesmo das manifestaçôes para nào "congelar" os
sentidos, foi uma experiência nova. A violência dos embates dos corpos dos
manifestantes corn a policia é outro ponto decisivo. Violência que sain do
cotidiano das periferias para impactar (corn imagens chocantes e mobilizadoras) o imaginârio do pais todo.
•

0 que vi de mais pr6ximo ~o que esta acontecendo agora no Brasil,
em tennos de linguagem, foram! as Marchas da Liberdade, em 20ll, que
conseguiram jrintar e dar visibilitlade aos novos movimentos urbanos. Tenho a impressào (veja o texto que escrevi sobre "A Marcha da Liberdade
e os futuros altemativos" em 2011 http://www.trezentos.blog.br/?p=5909)
de que 2013 foi 20ll + 2012 elevado à enésima potência ecorna entrada
das periferias e dos pobres, a chamada "classe C", p6s-politicas de redistribuiçào de renda e emergência de outros imaginârios na disputa das cidades.

Outro ponto em comum em tennos de linguagens e que marcam as manifestaçôes de junho/julho: aboliçào dos carros de som (que monopolizam
os discursos), o surgimento de microgrupos corn sens pequenos megafo-

nes, mU.sicas e parOdias. Cartazes escritos à mào, colaborativos e singulares, muitos feitos apenas momentos antes, na rua mesmo. Uma "postagem"
coletiva na rua, conectados os territ6rios e as timelines, corn grupos caneelados às lutas hist6ricas e também o afluxo de uma outra multidào, a dos
"desorganizados", a grande novidade dessas manifestaçôes.
Os manifestos de 20ll/20l2 foram, em parte, um ensaio gerai para

2013, inclusive em relaçâo ao uso das redes sociais e transmissôes ao vivo
.. pela internet corn utilizaçào de celulares e 3G nas màos dos manifestantes,

que postavam fotos nas redes sociais, chamando para as ruas no twitter,
corn os debates sobre as marchas e mobilizaçôes na Postv.org .
Nessas manifestaçôes vi, pela primeira vez, o poder e a potência
do "ao vivo", funcionando nào como "jornalismo" ou reportagem, mas
como midia de comoçào e de mobilizaçào, camo midiativismo, como
vimos agora, realizado pelo mesmo grupo que esta na base da Midia
NINJA, a rede Fora do Eixo articulada corn muitos outros movimentos
e coletivos de Sào Paulo.
É importante destacar que foi a luta pelo barateamento dos transportes publicos, tendo como horizonte a Tarifa Zero, em termos politicos e
de imaginârio, que fez explodir essa panela de pressào, a luta dos 0,20
centavos do Movimento Passe Livre (MPL) de Sào Paulo. Um movi-

mento corn oito anos, que sempre saiu às ruas, mas que ganhou essa
dimensào massiva, como a gota d'âgua que faz explodir e inundar o pais
em tomo de uma questâo decisiva, material e que incide no cotidiano de
milhôes de brasileiros.

rentes reivindicaçôes, muito pontuais de um lado e muito amplas de outro,

A vitoria do MPL em Sào Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, forçando os govemantes a revogarem o aumento na tarifa de ônibus, trem e
metrô, diante das mobilizaçôes nas ruas, nào paron os protestos. 0 que
mostra que o nive! de insatisfaçào e as pautas eram muito mais arnplas: os
gastos corn os megaeventos e a Copa do Mundo, as remoçôes dos pobres
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Retomo a questào que emergia em 20ll, deum movimento de movi-

mentos, transversal, que nào tinha nem tem um objetivo Unico, mas dife-
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de suas casas, projetos de gentrificaçào das cidades, a criminalizaçào de
comportamentos (gays, mulheres, minorias), o "estado de exceçào" nas periferias corn morte cotidiana de Amarildos, etc.

estratégiailinguagem surgiu na Argentina, para expor, em frente as suas

Ao mesmo tempo, a violência da policia nas manifestaçôes em Sào
Paulo e depois no Rio e em todo o Brasil foi decisiva para mobilizar e
indignar; mesmo depois que o MPL saiu da organizaçào dos protestos e
juntou-se às demais manifestaçôes, a indignaçào explodiu e as pautas se
ampliaram e alastraram de forma plural.
Esse efeito de indignaçào passa pelas milhares de imagens postadas em
tempo real das caras e corpos violados por balas de borracha que atingiram
os rostos de manifestantes e jorna!istas, as bombas de gas lacrimogêneo e
spray de pimenta atiradas contra a multidào, sem nenhuma interlocuçào.
A violência da policia ( como na repressào da Marcha da Maconha em
2011) fez explodir um contradiscurso em tempo real, ao vivo e em fotos e
mensagens postadas nas redes. A rejeiçào e a indignaçào se tornaram virais
corn milhares de denüncias contra urna policia militarizada e bélica, vinda
do modelo e mentalidade da ditadura militar atuando de forma radical e
excessiva nas manifestaçôes de ruas. Nas manifestaçôes de junho/julho,
essa violência fez entrar em cena a estratégia Black Bloc de ataque aos

signos e simbologias das corporaçôes, marcas, bancos e a emergência de
uma lingnagem da violência, politizada, corn seus participantes de negro,

coturnos e mascaras cobrindo o rosto.
Sobem os cartazes feitos à mào na sua singnlaridade e se baixam as bandeiras prontas e os cartazes massificados por quem lem estrutura e organizaçào. É sintomatico que nas primbiras manifestaçôes em Sào Paulo a hostilizaçào das bandeiras partidarias e 1de seus filiados tenha criado um constrangimento novo que apontou para a drise e limites da democracia representativa.
Um conflito que se distensionou adiante, mas nào desapareceu.

Popularizaçiio dos "escrachos"

casas, para a sua vizinhança, os agentes da ditadura militar, foi usada no
Chile, na Espanha, para expor os politicos, etc.
Acho importante destacar que o escracho força os limites do publico e

do privado ao levar os protestos e constrangimentos para a casa, vizinhança,
locais da vida privada de personagens publicos, inclusive de forma violenta.
Destaco ainda o uso de fantasias, mascaras, encenaçôes, mUsica, performances, confrontes corn vitimas, e o humor. No Brasil, o escracho aos militares
que comemoraram o Golpe de 1964 no Clube Militar do Rio de Janeiro corn
projeçào das imagens das vitimas da ditadura em 2012 é urn exemplo.
Durante as manifestaçôes, vimos um momento extraordinario de escracho corn o evento/protesto mobilizado pelas redes sociais chamado "0
Casamento de Dona Baratinha". Era urn convite para os manifestantes participarem da festa de casamento de Beatriz Barata, neta do maior empresario de ônibus no Rio de Janeiro, Jacob Barata, urn dos alvos dos protestos
contra a precariedade e privatizaçào dos transportes publicos, no rastro do
Movimento Passe Livre.

0 escracho começou na cerimônia de casamento na Igreja do Carmo,
corn cartazes e manifestantes vestidos de noivas, e acabou numa manifestaçào performance de humor e constrangimento na porta do Hotel Copacabana Palace, signo do luxo e da elite no Rio. A violência foi simb6lica e ao
mesmo tempo real nesse escracho, corn a abordagem dos convidados nos
seus carros importados chegando à festa numa data simb6lica, o 14 de julho
da Revoluçào Francesa.
A "tomada" do Copacabana Palace (corn urn pequeno grupo protestando na sua entrada) foi um dos menores atos em termos de nilmero de
pessoas, mas significativo em termos de guerrilha simb6lica. Manifestantes
vestidos de noivas e de garçons, buzinaço, panelaço, referências a marcas
e imaginario de luxo das socialites (Louis Vuitton, Chanel, champanhe,
Botox, carro es, desfile de roupas e ostentaçào, etc.) foram se contrapondo

às performances, falas e atos que se referiam ao mundo dos "busôes", taEm termos de lingnagens, os protestos de junho/julho popularizaram

os "escrachos" ou "escraches", nome dado a uma estratégia de constrangirnento e pressào em que os ativistas se dirigem para a casa ou lugar de
trabalho de alguém que querem denunciar e que simboliza uma causa. Essa
46

rifas, precariedade, lotaçôes, esperas e indistinçào que marca o serviço de
transporte publico oferecido à populaçào.
Tudo isso corn transmissào on-line pelos canais da Midia NINJA que
enfatizavam, de forma hurnorada mas constrangedora, a relaçào da elite
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carioca e seu governador Sérgio Cabral corn os empresârios dos transportes
e escrachavam esse "casamento" entre diferentes poderes.
Os constrangimentos aos convidados na porta da Igreja e do Hotel de
luxo, a divulgaçào da lista de caros presentes para a noiva na H.Stern, os
custos mirabolantes da festa, produziram fatos que sairam do simb6lico:
um convidado dos noivos atirando um cinzeiro na testa de um manifestante, outra atirando da sacada aviàezinbos feitos corn notas de 20 reais, e
xingamentos e hostilidades entre os grupos.
A cobertura na grande midia da açào performâtica acabou focando menos
na questào politica dos transportes publicos e mais nas estratégias e embates dos manifestantes. Um tipo de esvaziamento constante na cobertura da
grande midia, que contrasta corn o pape! decisivo e ativo dos midialivristas.
Esse tipo de linguagem, como o eventa "Missa de sétimo dia dos manequins da Toulon", corn a loja destruida durante as manifestaçàes no Rio,
chamou a atençào para o desequilibrio do noticiârio, sempre em defesa
da "privacidade" dos noivos, do patrimônio publico, das marcas e lojas
afetados pelas protestas que despolitizam essas açàes como "vandalismo".

Na convocaçào para a "missa de sétimo dia" para os manequins da loja,
0 texto do eventa no Facebook deixa clara sua ironia e proposta: "Vamos
nos reunir para homenagear os manequins queimados, pois sào mais valiosos do que as pessoas que foram assassinadas na Maré. Viva o falso
moralismo! Pela morte dos manequins. Pelas vitimas da Maré. PEC, Desmilitarizaçào da PM, Impeachment do Sérgio Cabral ; Contra a quebra de
sigilo na internet irnposta pela Cabral."
Ainda no campo da linguage\n e dos escrachos, o acampamento e os
protestas diante do apartamento do govemador Sérgio Cabral criaram um
fato politico e ;nidiâtico, em qud o Estado mobiliza as forças policiais e
protagoniza um embate campa!, corn bombas de gas lacrimogêneo, repressào violentissima, spray de pimenta e prisàes em um dos bairros da elite
carioca, o Leblon. A força sirnb6lica e memética dessas imagens e narrativas foi decisiva para a viralizaçào da indignaçào.
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A articulaçao das bordas
A forma rede, na sua configuraçào P2P, cooperativa, desindividualizada, nào responde mais aos atos de fala e de comando vindos de uma
centralidade qualquer (partidos, midia, ONGs, grupos jâ previamente organizados, etc.), e sim emerge como uma rede policêntrica ou distribuida
capaz de se articular local e globalmente, numa conexào maxima e capaz
de rivalizar (inclusive por sua imprevisibilidade) corn as redes constituidas
dos poderes clâssicos. Ao mesmo tempo, considero equivocada a crença de
que os grupos que se auto-organizam conseguem se manter sem uma força
aglutinadora e sem trabalho de organizaçào.
Vimos a passagem entre dois sistemas distintos mas complementares:
midias tradicionais e midias livres nas redes. Da mesma forma que a midia
. tradicional informava o grande publico, as midias livres repercutiam nas
redes as mesmas matérias, mas criticando-as, desconstruindo-as, analisando-as, confrontando-as corn outras informaçàes e anâlises. Entre os pontos
comuns, o reconhecimento da força do "ao vivo". A grande midia demorou
a perceber que a intensidade do que se passava nas ruas tinba que ter um
fiuxo de transmissào direta. Jâ nas redes, esse fiuxo do ao vivo e a possibilidade de transmitir os embates quando os jornalistas ja tinbam se retirado
(confrontas da policia corn os manifestantes, portas de delegacia, pequenos
acontecimentos de resistência) foram o diferencial das midias livres.
Outra diferença foi a participaçào dos espectadores nos chats de
transmissôes das midias livres, informando, comentando, orientando as
transmissôes de forma realmente interativa e intensa. Fenômenos como
o Midia NINJA estào para as novas midias como a informalidade de 0
Pasquim no jornalismo alternativo dos anos 1970 ou um programa como
o Abertura do Glauber Rocha, desengessando as regras da imprensa e da
televisào. As redes criaram pautas novas que foram incorporadas pela
grande midia e, ao mesmo tempo repercutiram, desconstruiram e ressignificaram as matérias da TV. A linguagem desengessada e urgente fala
diretamente para os jovens e para todos que buscam linguagens experimentais pr6ximas do cotidiano e da vida.
Estamos diante de uma mobilizaçào global politico-afetiva nas ruas e
nas redes. 0 l5M espanhol toma-se decisivo como referência, ao transmitir
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ao vivo durante centenas de haras ininterruptas, e corn milhàes de visitas
e acampados virtuais, utilizando ferramentas de georreferenciamento para
fincar bandeiras e cartografar acampamentos em praças reais e virtnais por
toda a Espanba e depois pelo mundo, corn o Occnpy Street e as Manifestaçoes p6s-junbo de 2013 no Brasil.

o prOprio "pUblico" que passa a atuar e potencializar e protagonizar essa
emergência de "ninjas" e midialivristas, de tal forma que em pouco tem~
po vimos o surgimento de uma rede articulando midiativistas do interior
das bordas e das capitais do pais. Corn uma significativa repercussào n~
midia internacional.

Também no Brasil foram usadas as mais diferentes ferramentas e linguagens (imagens viralizadas, videos, postagens, tweets, hashtags) para
criar ondas de mobilizaçào. 0 que é alterado é o proprio fluxo do tempo,

Os Ninjas, inspirados na ética hacker e na cultura digital, tomararn como

que se toma intensive, corn uma renovada disposiçào de participaçào,
uma epidemia colaborativa e uma experiência de pertencer a um tempo
e espaço singulares. Essa intensidade da comoçào e o engajamento sào
construidos num complexo sistema de espelhamento e potencializaçào
entre as redes e as ruas.

prâtica o "hackeamento" das narrativas, o que significa dizer que, além de produzirem um contradiscurso em torno do sentido das manifestaçôes, também
pautararn a midia corporativa e os telejornais (como o Jornal Nacional, da TV
Globo, e veiculos impressos) em alguns epis6dios- notadarnente o que revelou policiais infiltrados à paisana jogando coquetéis molotov na multidào, entre
outras praticas arbitrarias (implantaçào de "provas", abusos policiais, etc.)

"Ninja Somas Todos": o midialivrismo e o midiativismo se encontram
·numa linguagem de experimentaçào que cria outra partilha do sensivel,

experiência no fluxo e em fluxo, que inventa tempo e espaça, poética do

A disputa narrativa

descontrole e do Acontecimento.
A comunicaçào é a pr6pria forma de mobilizaçào, nào é simplesmente

uma "ferramenta": esse é o sentido dessa esfera midiâtica ativista. A comunicaçào fei ta em tempo real pela Midia NINJA, por exemplo, ja é uma
manifestaçào politica e mobilizadora. Por isso uma experiência como a da
Midia NINJA nào pode ser reduzida ao campo do jornalismo; ela aponta
para um novo fenômeno de participaçào social e de midiativismo (ativismo
e protestos) que utiliza a midia, as redes sociais e celulares m6veis e outras
tecnologias para produzir um est'ado de comoçào e de mobilizaçào.
1

A Midia NINJA cobriu colal)orativamente as manifestaçoes em todo

1.
1

A Midia NINJA explodiu por ser simbolo de uma Midia da Multidiïo
pois também cria fatos politicos e intervém nos fatos, tornando-se parte da~
noticias (os integrantes do Midia NINJA foram detidos e presos pela policia, acusados de incitarem as manifestaçôes). Ela é a face mais visivel de

um fenômeno mais amplo de midialivrismo, que conseguiu provar, através
das filmagens ao vivo, como jâ comentei acima, a existência de policiais
à paisana infiltrados nas manifestaçoes e cometendo atos de violência fora
da lei. Ou seja, além de produzir fatos e participar das manifestaçoes mostrando as causas, pautas e motivos dos protestos, a Midia NINJA passou a
pautar a midia corporativa e os telejornais ao filmar e obter as imagens do
enfrentamento dos manifestantes corn a policia.

o Brasil, "stre~;nando" e produfindo uma experiência catârtica de "estar na rua" - corn isso, obteve picos de milhares de pessoas on-line, o
que é inédito para uma midia independente feita, em Sua maioria, por
jovens que nào sào jornalistas, mas ativistas. Assim como dezenas de
outras iniciativas de midia autônoma, fez emergir e deu visibilidade ao
que podemos caracterizar como "p6s~telespectadores" de uma "p6s-Tv"
nas redes. Estes se comportam por sua vez, camo diria Hélio Oiticica,
como ex-pectadores e manifestantes virtnais que se engajam nos protestes nas ruas, nas emissOes on-line, discutindo, criticando, estimulando,
observando e intervindo ativarnente nas transmissoes em tempo real. É

Ao filmar, por motivo de segurança, sistematicamente as açoes da poHcia, as redes midialivristas popularizaram o Copwatch, ato de vigiar os
vigilantes corn fotografias e transmissoes on-line que expôem e monitoram
a policia. Uma pratica que ultrapassa a funçâo jornalistica, alheia aos desdobramentos da noticia. A exposiçào em tempo real da policia se toma no-
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ticia, alibi e produçao de provas contra possiveis arbitrariedades. 0 tempo
real ganha uma nova qualidade: uma midia de resistência em fluxo.
Foi corn essa estratégia que a Midia NINJA, depois da prisao de alguns
dos seus integrantes e manifestantes, foi para a porta da 9'. Delegacia de
Policia no bairro carioca do Catete, e depois seguin para o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. Ela transmitiu on-line a prisao de um de seus
integrantes e fez plantao até que Il deles fossem liberados. Permaneceu
em vigilia midiativista em frente ao Tribunal até o habeas corpus do ultimo
deles, levado para Bangu.
De madrugada, corn uma multidao ao vivo e outra on-line, pôs nos TTs
mundiais a hashtag #BrunoResiste e pela manha #BrunoLivre, referindo-se ao jovem acusado, sem provas, de portar explosivo e que passou a ser
acompanhado pelos ativistas e manifestantes e pela OAB.
As manifestaçôes p6s-junho no Brasil reinventaram a pratica do Copwatch (também Cop Watch), ja existente como uma rede de organizaçôes ativistas nos Estados Unidos, no Canada e na Europa, corn o objetivo
de observar e documentar a atividade policial, enquanto procura sinais de
ma conduta, brutalidade e arbitraried~de policial. A OAB, por meio das
dezenas de advogados que prestam auxilio juridico aos manifestantes nos
embates corn a policia, vern adotando essa pratica e solicitando que manifestantes filmem e exibam nas redes os videos e fotos, num inédito dossiê
publico audiovisual que serve como documentaçao e prova das arbitrariedades cometidas pela policia.
Trata-se de usar o efeito-midia nao simplesmente de forma sensacionalista mas ativista e consequente. 0 monitoramento da atividade policial ~as ruas é uma forma de 6xpor, desconstruir e acabar corn a brutalidade policüil que, no Brasil, lainda adota o simbolo da "caveira", da
guerra brutal contra "inimigos", e nao da policia cidada. 0 Copwatch foi
iniciado em Berkeley, Calif6rnia, em 1990, e reinventado no Brasil no
p6s-junho de 2013.
Como ja visto, e aqui mais detalhado, a Midia NINJA catalisou esse
· "contradiscurso", ao mostrar a brutalidade e o regime de exceçao da policia, corn policiais infiltrados jogando coquetéis molotov, à paisana e fazendo-se passar por manifestantes violentos. Expôs também a criminalizaçao e
prisao de midiativistas, estratégias violentas de repressao corn gas lacrimo52
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gêneo e halas de borracha, etc. Enquanto a midia corporativa exibia apenas
as razôes para reprimir, a Midia NINJA revelava as razôes para protestar.
Estaroos vendo surgir uma nova forma midiatica de intervençao politica e de participaçao social, um novo midiativismo e a possibilidade de
criaçào de uma rede de Pontos de Midia articulada de forma horizontal e
distribuida em todo o Brasil. Ou seja, a Midia NINJA funcionou como uma
ativadora de desejos e de mundos, disputando narrativas, memes, causas e
dando visibilidade a uma plnralidade de mundos e projetos politicos.

Black Blocs: linguagens da violência
Essa mobilizaçào politico-afetiva (processo e irrupçào de um acontecimento diferencial das lutas politicas nesse inicio de século), essa capaci.. -- dade de contagio, é a mesma (mesmo que por motivos distintos) que levou
multidôes às praças e ruas nos acampados da Porta do Sol e/ou nas cidades
brasileiras nas Jornadas de Junho, corn um impeto iconoclasta, protestando
e tarobém, em alguns casos, como o dos Black Blocs, derrubando e destruindo os simbolos de corporaçôes, governos e Estado.
Os Black Blocs ganham visibilidade nas Jornadas de Junho de 2013
como uma estratégia de açào. Uma tatica que vern sendo utilizada por
manifestantes, grupos politicos e ativistas desde os anos 1980 na Alemanha, presentes nos anos 1990 em Seattle e nos protestos antiglobalizaçâo, tâticas que "viajam" de forma cada vez mais nipida e sâo incorporadas por manifestantes em todo o mundo. Podemos falar da globalizaçào das linguagens da resistência. Seattle, 1999; Gênova, 2001;
Toronto, 201 0; Protestos de Londres, Occupy Wall Strett,20 Il; Egito,
Turquia,2012; Brasil, 2013.

É importante ressaltar que utilizam a violência e o ataque a simbolos do
capitalismo e destroem e depredaro signos e coisas (fachadas de agências
bancârias, vitrines de lojas, caixas de banco, anuncios e placas publicitarias, outdoors, etc.), sem o objetivo de ferir pessoas.

Ou seja, trata-se menos de um ataque e "destruiçâo do patrimônio",
como enfatizou a grande midia, e mais um ataque e guerrilha semi6tica,
contra os signos. A estetizaçào e a linguagem começam nas roupas pretas,
coturnos, mâscaras cobrindo o rosto, que criam um "bioco negro" de pro53
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teçao entre os manifestantes e a policia. Essa funçao de proteçao estava na
origem da tatica nos anos 1980 na Alemanha. Nos anos 1990 surgiram ~s
açàes violentas como em Seattle, em 1999 nos protestas contra a Orgamzaçao Mundial do Comércio (OMC), quando os Black Blocs destruiram o
centro econômico da cidade.
0 debate sobre 0 uso ou nao das mascaras nas manifestaçàes foi importante para explicitar como 0 limite do legal e ilegal depende deum Estado
e corporaçàes que disputam o monop6lio da força e das lets. Tentou-s_e
proibir 0 uso de mascaras pelos manifestantes e ao mesmo tempo se admttiam 0 rosto coberto e a nao identificaçao de policiais nos confrontas. Os

Black Blocs, corn a estética das mâscaras e "unifonne", se igualam simbolicamente aos policiais. E se tomam ao mesmo tempo os protetores dos
manifestantes, mas também aqueles que, no imaginârio da midia de massa,
sao os provocadores da violência e os incitadores.
Essa visao a meu ver distorcida, dos vândalos, dos depredadores, também foi dispu;ada nas redes, que questionaram a tentativa de cri~inali~ar
uma açao politica. A açao politica violenta dos Black Blocs fm dectstva
para uma repercussao midiâtica e escuta das pautas dos manife~tant~s pelos
govemos e a instauraçao de uma crise. Também. f~ram as a_çoes vtolentas
dos Black Blocs, em represâlia à repressao pohctal, que ttVeram grande
repercussao nas redes sociais, camo uma violência de resistência co~ sinal
positivo. Acho que podemos dizer que os Black Blocs fizeram emergtr uma
estética e pedagogia da violência.
'1

Depois do Roda Viva llu esqueceram de perguntar
!

wh

A Midia NJNJA despertou
debate nacional sobre o jomalismo classico e a possibilidade da emergência das midias da multidao. A entrevista do_s
integrantes do Circuito Fora do Eixo (FdE) Bruno Torturra e Pablo Captle,
sobre a Midia NJNJA no programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cuttura,
em 5 de agosto de 2013, deixou os entrevistadores da grande imprensa atôuitos e, logo em seguida, 0 programa disparou nao apenas um debate _so~re
midia comunicaçao e jomalismo, mas um processo de lmchamento pubhco
(vind~ do campo conservador e de pessoas nas redes sociais) do Fora do
Eixo, que laboratoriou esse projeio desde as Marchas da Liberdade em 2011.

Vimos um outro fenômeno de redes se configurar: a reaçao das grandes
empresas conservadoras camo a revista Veja e uma espécie de histeria denuncista envolvendo aspectas morais que buscam desqualificar a reputaçao
do Fora do Eixo e desmoralizar uma de suas lideranças de maior visibilidade, Pablo Capilé. As acusaçàes, em grande parte, nao tinham fundamento
juridico, legal, consistente, constituindo-se numa espécie de viral de difamaçao (sem checagem, apenas corn base no emocional dos depoimentos de
pessoas rompidas corn o Fora do Eixo).
Houve desqualificaçao violenta da sua forma de organizaçao, como se
se tratasse de "seita" (quando, na verdade, é uma rede coesa e orgânica),
tentativa de criminalizar o sistema de colaboraçao livre como "trabalho
escravo", e rotulaçao dos principios da economia solidâria camo "mais-valia". Mas a realidade é outra: pessoas trabalhando livremente para uma
rede que retama o trabalho em moradia, roupas, serviços, viagens, rede de
relaçôes, reputaçao, fonnaçao, etc., desmonetizando as relaçôes e criando
um capital coletivo. Houve criminalizaçao de comportamentos (amor livre, novas relaçàes afetivas, padràes de comportamento desconfigurados)
e uma amplificaçao dos problemas da convivência em grupo (rompimento
de relaçàes afetivas, sexuais, de identificaçao corn o grupo), violências subjetivas comuns ao convivio intenso e presentes em todos os grupos sociais
(familia, escola, empresa, clube, etc.). É um campo para se ficar atento: a
difamaçao na era da velocidade técnica e as formas de construçao e desconstruçao das reputaçàes em tempo reaL
Algumas questàes que surgiram no Roda Viva sao sintomaticas e apontam para a real novidade em tomo do projeto do Fora do Eixo e da Midia
NJNJA, duas redes que jâ funcionam hoje como um "futuro altemativo"
em diferentes campos.
A fixaçao dos entrevistadores no financiamento da Midia NINJA e do

Fora do Eixo, tentando "rastrear" suas fontes de patrocinios, nao conseguiu
sequer chegar ao que interessava: às novas experiências de financiamento,
corn iniciativas de redes e coletivos que lançam mao de novas estratégias
de sustentabilidade (caixas coletivos, moedas complementares), buscando
a desmonetizaçao de suas atividades evidas.
A forma de financiamento do Fora do Eixo (e mais ainda da Midia
NINJA), que tem uma infraestrutrua minima, quebra (em termos econô-
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micos), desinflaciona e expoe os altissimos custos de funcionamento das
corporaçoes fordistas.

como nos ensinou Michel Foucault). A questao, para o Fora do Eixo, epode
ser pensada para outros movimentos, nào é "nào ter lideranças", mas ativar
uma multidao de lideranças distribuidas, miriades de lideranças, ativadores, ativistas, organizadores e mobilizadores. Multilideranças que emergem
e desaparecem a qualquer momento, dependendo dos acontecimentos e dos
territ6rios. Como vemos acontecer na pr6pria Rede NINJA. "Trabalhamos
para nos dissolvermos. Pois todo mundo vai se tornar midia", disse Capilé.
Midias da Multidao e Multidao das Midias, podemos acrescentar. 0 desafio
hoje é justamente articular essas bordas. Pois as bordas articuladas e distribuidas nao precisarn de um centro.

É que, para funcionar, precisam prioritariamente de pollticas publicas
genéricas e para !odos: banda larga e internet gratuita e/ou barata, sedes
que funcionem como espaços de vida/trabalho, acesso a tecnologias livres,
quebra de copyright, etc. Ou seja, politicas publicas para a produçao de·
midias autônomas que estimulem a emergência de uma midia de muitos e
outros "pontos de mfdia".
Sobre jornalismo, os entrevistadores pararam nos clichês da imparcialidade e dos "dois lados". Fica a frase de Pablo Capilé: "Antes a gente tinha
uma mfdia de massa, agora tem uma massa de midias. É um mosaico de

'parcialidades '".
Como efetivarnente criar novas redes e formas de financiamento?
Quando o proprio espectador, leitor, usuario, manifestante se tornar o financiador do que quer ver, acabou ou multiplicou-se a mediaçao. Em vez
de procurarem entender 1:omo é viver/trabalhar em rede, como funciona um

caixa coletivo, como se desmonetizam serviços, os entrevistadores insistiam no "quem paga seu salârio" para uma rede que nào tem salârio. E nào
se trata deum novo "modelo de neg6cio", mas de uma rede de mil pessoas
que vivem num outro sistema de trocas e relaçao. A questao é discutir se
esse outro sistema (de vida, de trabalho, de relaçoes, de comportamento)
pode funcionar em maior escala, nao como formula empresarial de barateamento de custos, mas de viabilizaçao de vidas.
Outra questiio importante: essas
redes estao inventando novas formas
1
de comunitarismo. Fora do sistema1do trabalho assalariado ou precarizado/
assujeitado, fora do modelo da fainilia nuclear ou de individuos atomizados. Como viver em uma casa c9letiva corn l 0, 20, 30 pessoas? Como
transformar precarizaçao em autonomia? Perderam a chance de perguntar

como funciona essa rede e se aprofundar numa experiência muito mais
complexa e inspiradora, e dentro da qual a Midia NINJA é apenas um dos

efeitos mais visiveis, apontando uma outra forma de estar no mundo.
Quanto à questao da horizontalidade das redes e da produçào de lideranças, a proposiçao de Pablo Capilé sobre as multilideranças das redes
foge do discurso abstrato da horizontalidade mole (a multidao como uma

potência fictfcia ou "pura", sem atraVessamentos de poder, o que nào existe,
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Redes colaborativas:
do precariado ao cognitariado 13

Vivemos um momento singular e de mudança de eixo na produçao cultural contemporlinea, corn a ascensao e a visibilidade da produçao cultural
vinda das periferias, subirrbios e favelas. Uma produçao cultural deslocada,
lateral, que traz consigo embriôes de politicas publicas potenciais, corn a
possibilidade de redistribuiçao de riqueza e de poder, constituindo-se também como lugarde trabalho vivo e nao meramente reprodutivo.
Essa cuttura das favelas e periferias (musica, teatro, dança, literatura,
. cinema) surge como um discurso politico "fora de lugar" (nao vern da universidade, niio vern do Estado, niio vern da midia, nao vern de partido politico) e coloca em cena novos mediadores e produtores de cultura: rappers,
funkeiros, b-boys, jovens atores, peiformers, favelados, desempregados,
subempregados, produtores da chamada economia informa!, grupos e discursos que vêm revitalizando os territ6rios da pobreza e reconfigurando a
cena cultural urbana. Transitam pela cidade e ascendem à midia de forma
muitas vezes ambigua, podendo assumir esse lugarde um discurso politico
urgente e de renovaçiio num capitalismo da informaçao.
A mudança decisiva se da a partir do contexto em que es tarnos, no qua!
os meios de produçiio cultural se disseminam e os meios de comunicaçao
e informaçao que estao sendo massificados - internet, câmeras digitais,
celular, impressoras - servem a quem quer se tornar produtor de cultura.
Esse contexto de um capitalismo informacional, cognitivo, no qua! o
conhecimento é o produto, chega a todos os meios sociais e também na
favela, mesmo que de forma desigual e assimétrica.

13

Versâ:o ampliada do texto Collaborative Networks and t~e Productive Precariat,
publicado orlglnalmente pelo Journal of Latin American Cultural Studies: Travesia, 22, p. 1, 27-40, 2013.
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Um jovem na favela e periferia recebe, através da TV aberta e a cabo,
da musica, das novas formas de socialibilidade, uma informaçâo e formaçào gerai que vào constituindo uma inteligência de massas, inteligência
coletiva em desenvolvimento acelerado.

Estamos vendo surgir também novas alianças entre a produçâo cultural
das favelas e grupos até entâo isolados ou setorializados, como os coleti-

Esse~ movimentos

socioculturais ganbam uma dimensào politica ao serem
portadores de expressàes culturais e estilos de vida vindos da pobreza, fmjados
na passagem de uma cuttura letrada para uma cultura audiovisual e midiatica.
A cultura das favelas e periferias também é um contraponto para a visâo estereotipada das favelas como fabricas de morte e violência, aspecta recorrente
na midia e no cinema, que revelam apenas a imagem da favela-infemo, territ6rio e pulsào de morte, sem olhos para a cuttura de resistência e vitalidade que
vern sendo fmjada ai e sua relaçâo corn novas formas de trabalho e ocupaçâo.
A complexidade e a ambiguidade da "dobra" brasileira no capitalismo
global vêm mostrando que as fabricas de pobreza e violência sào também
territ6rios e redes de criaçâo. Essas vozes da periferia, jovens artistas e
agitadores, negros saidos da favela, de ambientes de violência e hostilida-

de, destituem os tradicionais mediadores da cultura, passam de "objetos"
a sujeitos do discurso, contribuindo corn uma renovaçâo do politico e corn
os discursos mais connmdentes sobre racismo, violência policial, pobreza.
Concorrendo corn os discursos da universidade e da midia.

vos de artistas, grupos de arte mbana, midialivristas, redes colaborativas.
A ideia de constituiçâo de redes, inclusive eletrônicas, pode ser a proxima
etapa nesse salto dos movimentos culturais locais e glabais. Cidades da
cooperaçào que rivalizam corn o Estado-Naçào e funcionam à revelia dele.
Uma politica inteligente de govemo deve necessariamente incluir essas
experiências culturais que se constituiram de forma rizomatica vitalizan'
do periferias e centras, afastando-se do impulsa meramente assistencialista
e patemalista e afirmando essa "qualidade" politico-estética conquistada
pelos movimentos culturais. Movimentos que surgem na crise do Estado
como provedor, corn base na sociedade salarial em que transferência de
renda apenas nâo acaba corn as desigualdades. Como dar suporte a essas

redes socioculturais?
Estamos vivendo uma reestruturaçâo produtiva, e na cuttura isso é clam. A cultura é hoje o lugar do trabalho informai (nâo assalariado), corn o
primado do trabalho imaterial. Grupos, redes, movimentos trabalham corn

informaçâo, comunicaçâo, arte, conhecimento e nâo estao nas grandes corporaçàes. Seria precisa pensar novas agendas estratégicas sem as forças
imediatistas do mercado nem as decisàes centralizadas demais do Estado.
Uma radicalizaçào da democracia estimulando a produtividade social.

Nas favelas e periferias produziram-se novas relaçàes de vizinhança,
mutiràes, redes de ajuda rizomaticas, a cuttura das festas, rituais religiosos, samba, funk, hip-hop, todo um capital cultural e afetivo fmjado num
ambiente de brutalidade compartilhado por diferentes grupos sociais. Das
favelas e periferias surgem pnlticas de cuttura, estéticas e redes de sociabilidade e politica fmjadas dentr~: dos guetos, mas conectadas aos fluxos
glabais (nào é s6 o trafico de dro~as que consegue se globalizar), e até a
midia tradicional jâ consegue enxergar esse novo contexto.

Podemos destacar, entre outros, a economia e cul tura do funk e do
hip-~op, movimentos que produzem novas identidades e sentimento de

Grupos e territ6rios locais apontam saidas possiveis, rompendo corn
o velho "nacional-popular" populista e patemalista ou ideias engessadas
de "identidade nacional". Surgem como expressàes de um gueto global,
dos guetos-mundo, assim como n6s falamos hoje de cidades glabais, corn
questàes e problemas comuns. 0 novo produtor de cuttura das favelas e
periferias faz parte de um precariado global: sào os produtores sem salado
nem emprego. Sâo os trabalhadores do iinaterial.

pertencimento, de comunidade, para além da mU.sica, e criam mundos
e atividades produtivas: Djs, donos de equipamentos de som, donos de
vans, organizadores de bailes, seguranças e rappers, funkeiros que fazem até dez apresentaçàes em bailes diferentes numa unica noite. Todo
um cielo econômico em tomo da cultura hip-hop e funk que explicita o
primado da cuttura na constituiçâo da economia cognitiva do capitalismo contemporâneo.
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Essa experiência da cultura a partir dos movimentos socioculturais surge como possibilidade de uma renovaçào radical das politicas publicas.
Nào é s6 uma mudança da politica para a cuttura, mas uma mudança da
pr6pria cuttura politica. Sâo muitas iniciativas corn potencial para serem
instituidas, e o Brasil surge como laborat6rio desses projetas culturais.
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Essas redes culturais locais coustituem contraste corn as politicas publicas
organizadas do centra, super-bierarquizadas, centralizadas, e que nào resolvemm ou reduziram significativamente as desigualdades sociais. Hoje nos ternas
uma oportunidade bistorica de experirnentar outras modelas de politicas publicas, ainda embrionârios, redes socioculturais, que funcionam justarnente de
forma horizontal, acentrada, rizomatica, organizando a pr6pria produçào.

Segundo Michel Bauwens (2015), em The Politica/ Economy of Peer
Production, à medida que os sistemas sociais, econômicos e politicos se
transformam em redes distribuidas, surge uma nova dinâmica produtiva: o
modela peer to peer (P2P), ponta a ponta. Mais que uma nova tecnologia de

Os movimentos culturais trabalham corn uma ideia de educaçào niïo-formai como porta de entrada para a educaçiïo formai e para o trabalho
vivo. Um movimento camo o MST conseguiu construir escolas e propor
programas educatives corn mais rapidez do que muitas prefeituras no interior do pais. A produçào cultural da periferia também nào é formai, é precâ-

comunicaçào, é o modelo de funcionamento de novos processos sociais e faz
surgir um terceira modo de produçào, de autoridade e de propriedade, visando aumentar a participaçào generalizada de atores equipotenciais. De suas
caracteristicas, as mais importantes que, segundo Bauwens (20 15), encantramas nas experiências das redes colaborativas brasileiras e coletivos sào:

•

ria, informai, veloz, e se dâ em redes colaborativas, produzindo transferên-

num valor de troca destinado ao mercado, mas num valor de uso

cia de capital simb6lico e real, e poder para os movimentos socioculturais,

sem os tradicionais mediadores.
Esses movimentos sociais tomam-se habilitados a administrar a propria
cultura que produzem, e ao mesme tempo padern ser parceiros siguificativos de quem detém os meios de produçào, difusào, etc. Os movimentos socioculturais padern atuar em todas as pontas: camo produtores de cultura,
administradores e beneficiârios do resultado da sua produçào.

dirigido a uma comunidade de utilizadores;

•

administraçào pela comunidade de produtores e nào por mecanismes de alocaçào do mercado ou por uma hierarquia empresarial.
Esse é o modo de autoridade P2P ou "terceira modo de autoridade".

•

disponibilizar livremente o valor de uso segundo um principio de universalidade, através de novas regimes de propriedade comum. Esse é
o seu "modo de propriedade distribuida ou entre pares", diferentemente da propriedade privada ou da propriedade publica, estatal.

Se os atores culturais e sociais dispôem de recursos intelectuais e materiais para assumir esse protagonismo, quai o pape! das politicas publicas?
Apoiar, estimular e promover, formar lideranças, agentes de cultura, admi-

nistradores de cultura, de eventas culturais, dar as condiçôes minimas para
esse desenvolvimento.

Redes c~laborativas

f o modela P2P
1

A infraestrutura do P2P e redes sociais colaborativas tem alguns requi-

sitos bâsicos, propostos por Bauwens, necessârios para facilitar a emergência de processos entre pares, que podemos assim resumir:
1.

A existência de uma infraestrutura tecnologica instalada. Os movimentos para a inclusào digital, corn a disseminaçào de compu. tadores pessoais e coletivos, acesso pllblico à internet, redes comunitarias sem fias e em defesa do espectro aberto, os sistemas
televisivos de file-serving - TiVo - e as infraestruturas altemativas
de telecomunicaçiïo baseadas em meshworks, sào representatives
dessa tendência.

2.

Sistemas altemativos de informaçiïo e comunicaçào que permitarn a
comunicaçào autônoma entre agentes cooperantes. A Web (em particular, a Writab/e Web e a Web 2. 0) permite a produçào, dissemina-

Nunca na historia da cultura tivemos tantas possibilidades de descentralizaçao dos meios de produçào. Equipamentos digitais, câmeras de video,
câmeras fotograficas, equipamentos para musicos, Djs, produtores de au-

diovisual, computadores pessoais, softwares livres, uma enorme capacidade em duplicaçào de Cds, livras, musicas, que colocarn em xeque o direito
autoral tradicional e fazem vislumbrar um capitalisme do excedente e da
possibilidade da livre circulaçào do conhecimento. Quais as bases ''tecnologicas" dessas mudanças?
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produçào de valor de uso através da cooperaçào livre entre produtores que têm acesso a capital distribuido. 0 seu produto nào reside
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çâo e "consumo" do material escrito, assim como o podcasting e o
webcasting criam uma infraestrutura altemativa de informaçilo ecomunicaçilo multimidia sem o intermédio dos meios de comunicaçiio
classicos (embora possam vir a surgir novas formas de mediaçilo).

3.

4.

5.

A existência de uma infraestrutura de software destinada à cooperaçilo autônoma global. Um nmnero crescente de ferramentas de
colaboraçâo que se inserem no software de redes sociais, como
os blogs e as wikis, facilita a criaçilo de confiança e capital social,
permitindo a criaçilo de gmpos globais que conseguem criar valor
de uso sem o intermédio da produçilo ou distribuiçilo efetuada por
organizaçôes corn fins lucrativos.
0 quarto requisito é uma infraestrutura legal que permita a criaçilo
de valor de uso e que o proteja da apropriaçilo privada. A General
Public Licence (que proibe a apropriaçilo do c6digo de software),
a anâloga Open Source Initiative e certas versôes da licença Creative Commons desempenbam essa funçilo. Elas possibilitam a
proteçilo do valor de uso comum e empregam métodos virais para
se disseminar. A GPL e outras licenças semelhantes s6 podem ser
utilizadas em projetos que, em troca, colocarem o seu c6digo-fonte
adaptado em dominio publico.
E, finalmente, o requisito cultural. Para Bauwens, assim como para
Antonio Negri, Maurizio Lazzarato e os te6ricos do Capitalismo
Cognitivo, esse requisito aponta para a difusao da intelectualidade
de massa, ou seja, a d~stribuiçâo da inteligência humana, corn as
transformaçôes nas formas de sentir e ser (ontologia), nas formas
'
de conhecer (epistemologia), e em valores que contribuem para a
criaçâo deum "individ~alismo cooperativo", uma das novas bases
das redes colaborativas.

A essas proposiçàes de Bauwens podemos acrescentar a dobra brasileira.
Os gmpos, coletivos, ONGs que analisamos ou citamos aqui nao respondem a
!odos os requisitos que caracterizam um processo P2P, mas siio atores importantes para a emergência e visibilidade de redes colaborativas e movirnentos
culturais e sociais e funcionam como aceleradores de mudanças e portadores
de alguns dos requisitos basicos para a constituiçilo de redes P2P Jubridas.

64

MiDIA-MULTIDAO

Uma questiio importante no Brasil é o horizonte das lutas culturais e sociais para descriminalizar o produtor e consumidor de bens culturais. Pois
se um camelô vende CD duplicado, DVD duplicado de musica, de filme,
se ele vende na porta do show de funk o que o garoto acabou de ouvir e
dançar e quer levar para casa, sen\ que o pape! do Estado e das Corporaçôes
é criminalizar esse consumidor, criador, propagador, esse agente de difusâo
vir6tica de cultura que virou o camelô, os adolescentes, as videolocadoras,
os cineclubes, coletivos, blogueiros, as comunidades de troca de softwares,
os produtores e consumidores de cultura locais e globais?
Ao invés de reprimir, como legalizar "a cultura popular digital" (Rermano Viarma) que esta se formando? E nilo é s6 a questiio da pirataria,
é a oportunidade de um gmpo de hip-hop ou de funk formar sua equipe
de som, tocar na favela, nas comunidades, nos clubes, gravar sua mUsica,
.queimar o seu CD e vender na porta do baile, formando uma rede produtiva
que da trabalho, ocupaçiio e sentido para uma vida.
Hoje, um computador pessoa! de baixo custo e acesso à internet siio
bens culturais essenciais no capitalismo cognitivo, pois o trabalho se tomou
comunicacional e relacional. 0 desafio é como universalizar e socializar
esses meios de produçiio de comunicaçao que silo os meios de produçilo de
cultura. Se apenas 10% da populaçilo bras ileira têm computador em casa,
entiio tem que ter uma boisa cultura, boisa comunicaçao, boisa informatica
e colocar um computador funcionando em cada casa, centro, associaçâo de
moradores, quiosques publicos, pois comunicaçilo e cultura se tomaram
estratégicos para a sociedade civil. Nesse sentido, um dos programas mais
significativos do govemo Lula silo os Pontos de Cultura, implementados
pelo Ministério da Cultura em todo o pais.
É preciso reconhecer a dirnensiio produtiva desses movirnentos que niio
devem receber boisas corn contrapartidas, mas bolsas-investimentos, pois eles
proprios Ja siio a contrapartida (Giuseppe Cocco), silo os agentes produtivos
que estiio transformando realidades locais, siio modelos embrion:lrios de transformaçiio radical das politicas publicas. Silo eles que produzem cultura a partir
do local, vivem e moram em territ6rios abandonados e revitalizados de dentro.

Também podemos falar da crise e extinçiio da tutela intelectual e econômica sobre os movimentos que desconfiam das relaçôes assimétricas e
do roubo de capital simb6lico e deum bem altamente valorado no contexto
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contemporâneo: a produçilo de mundos. Dessa forma, é a universidade, é
a midia, é o marketing social - ou o que eu chamo de "a lavagem social"
- que precisam das periferias para se legitimarem social, intelectual ou até
economicamente.
Os exemplos silo muitos. A Companhia de Teatro Nos do Morro transformou meninos da favela em atores, corn uma formaçâo rigorosa que iriclui aprendizado pro:fissional em vârias âreas correlatas: teatro, cinema, video, técnico de luz, produtor de cultura. Criou oportunidade para os atores
vindos das periferias entrarem na Globo, em produçàes cinematogrâficas,
estrelando filmes como Cidade de Deus, ou simplesmente se tornando técnicos da industria cultural.
A Companhia Étuica de Dança, que levou a dança contemporânea ao
morro do Andarai e montou uma escola de dança e educaçilo nilo formai,
desenvolvendo nao s6 dançarinos, como produtores culturais, iluminadores, core6grafos, administradores de projetos, abre uma oportunidade de
qualificar garotos que nào necessariamente vilo virar bailarinos profissionais. Juntamente corn a formaçilo de profissionais, inclui discussilo sobre
racismo, violência, sexualidade, ternas trazidos pelos alunos. A Cia. Étuica
de Dança administra uma escola de samba, a do Andarai, que vira escola
de cidadania, ensinando atividades e ocupaçàes em urn mercado da cultura
que é tanto informai e precârio quanto formai e instituido.

MioiA-MumoAo

Esse trabalho de disputar a policia e o imaginârio em torno dos policiais
produziu muitas criticas e incompreensâo, pois, de forma gerai, os movimentos culturais e sociais se limitam a criticar as prâticas policiais e o estado de
exceçâo criado nas favelas "de fora", corn raras propostas de intervençâo, remediaçilo, mudanças estrutunmtes nesse campo. 0 Grupo Cultura!Afroreggae
propôs, entre outras: uma açilo do Estado de anistia ampla aos traficantes, para
que saissem dos presidios e se ressocializassem; empregou urn nilmero siguificativo de egressos do sistema penitenciârio e criou um programa de empregabilidade para ex-traficantes, em parceria corn corporaçàes. Também levou esse
debate dificil para a televisao, corn os programas Conexoes Urbanas e Papo de
Policia, no Canal Multishow, e para as universidades, na parceria que fizemos
entre o Afroreggae e a Escola de Comunicaçilo da UFRJ para o curso de extensilo "Conexàes Universidade", que !eve duas ediçôes em 20 Il.
Na Maré, o trabalho de Jailson Silva, coordenador do Observat6rio de Favelas, onde fimciona a Escola Popular de Comunicaçilo Critica (ESPOCC),
concorre corn a fabricaçilo de discursos sobre as favelas. A proposta da ESPOCe é reverter o negativo em positivo, reverter o irnaginârio midiatico que
associa pobreza e criminalidade, pobreza e carência, pobreza e falta, pobreza
e precariedade. Trata-se de uma disputa narrativa que apresenta as favelas nilo
sirnplesmente como as fâbricas de morte e violência, mas lugares de potência
integrados à vida das cidades. Favela é cidade, faz parte da cidade e, nessa perspectiva, silo territ6rios corn um enorme potencial cultural, de sociabilidade, turistico. Isso é feito a partir de diferentes projetos: a formaçilo de jovens em uma
escola livre de comunicaçilo, que utiliza a linguagem midiatica, audiovisual, a
publicidade social (de causas, de ideias) como motores e ferramentas para essa
disputa de irnaginârio. Ou, ainda, o projeto Bela Maré, urn Centro de Artes corn
exposiçàes de artistas consagrados ao lado de jovens expoentes da comunidade. 0 projeto atrai curadores, artistas, jovens da comunidade, fonnadores de
opiniilo para uma experiência ludica no territ6rio.

0 trabalho estético e politico do grupo Afroreggae, que consegue tirar os
meninos do trafico para atuarem como musicos, coordenadores de projetos,
performers, atores de circo, administradores de projetos, é outro exemplo. 0
Afroreggae é urn grupo que atu01;t fortemente como mediador de conflitos
antes da implantaçilo das UPPs, nas zonas de combates entre traficantes e policia, como, por exemplo, na "faix~! de Gaza" que divide duas favelas: a Maré
e o Complexo do Alemilo, fimcionando como instância mediadora que impede mortes, negocia paz, isso a partir de urn status conquistado corn o trabalho
cultural. 0 Afroreggae também foi pioneiro em projetos de hurnanizaçilo da
policia, como o Juventude Policia, em Minas Gerais, de formaçilo cultural
·para policiais que se tornam percussionistas. Aapresentaçao de policiais corn
o Afroreggae nurn show de percussilo faz urna reversilo simb6lica importante
da imagem da policia, de violência, arbitrio, para urna dirnensilo que abarca
sociabilidade e trabalho colaborativo e ludico.

Nessa mesma linha, podemos destacar o projeto Viva Favela, da ONG
Viva Rio, ou a Agência de Noticias as Favelas (ANF), o Voz da Comunidade, coordenado por René Silva, que fazem urn contraponto ao noticiârio
midiâtico, ao produzir conteudos para além da pauta policial, utilizando
uma rede de correspondentes comunitârios que elaboram noticias, anâlises
diretamente das periferias e favelas de todo o Brasil.
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A Coopa Roca, da favela da Rocinha, um bem-sucedido empreendi-

Periferia global

mento de artesania e moda, por sua vez, se organizou como uma cooperativa de costureiras que produz desde peças de baixo custo até experiências
de artesania para aplicaçlïo em peças de grifes de alta costura, corn o total
controle do seu negocia.
Em 2004, o projeta Célula Urbana/Bauhaus-Dessau, coordenado par
Dietmar Starke, dentro do Prograrna Favela Bairro do Rio de Janeiro, levou a Bauhaus alemlï para interagir dentro da favela do J acareziuho, corn
soluçàes de arquitetura hibridas. Nesse projeta a Bauhaus entrava trazendo

soluçôes arquitetônicas, de forma e design, e os artesàos, pedreiros, arquitetos e engeuheiros populares que edificarn construçàes em terrenos e condiçàes precarias, compartilhavam sua expertise em materiais, edificaçàes
e bioconstruçàes que tiravarn 0 maxima proveito da geografia natural e
humana das favelas.

É precisa destacar também a importância das radios comunitârias etelevisôes comunitârias antes do advento e massificaçào das redes sociais.
Tiveram e ainda têm um pape! de forrnaçlïo midiatica territorializada. A
Radio Favela de Minas Geraise a Radio Bicuda do Rio de Janeiro, e uma
miriade de midias comunitârias atuantes; a TV Tagarela da Rocinha, a
Radio Muda, a Radio lnterferência da UFRJ, a Radio Amnésia, de Mlïe
Bete de Oxum, trouxeram, além de conteudos e linguagens territorializadas, o debate das tecnologias livres. Slïo projetas pioneiros e significativos do que chamamos ao longo destes ensaios de midialivre. Todos esses
e tantos outras slïo grupos vitais no delineamento de uma outra politica

pUblica em que os movimentQs sociais apontam caminhos, modelas e
soluçàes, mas ainda estlïo fragrilentados e desconectados. Nao existe visibilidade desse "conjunto" colno força. Cada um aparece na midia de

forma isolada, sem constituir "redes".
Esse nova precariado produtivo luta para obter o "copyright" da sua
pr6pria produçlïo cultural e imagem, sabendo que o ageuciamento entre as
diferentes esferas (favelas, uuiversidades, movimentos, Estado) pode apontar para uma rede mais ampla de parcerias produtivas e profimdamente
transforrnadora da cultura urbana brasileira.
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As mudanças que apontamos aparecem corn grande visibilidade em cidades coma o Rio de Janeiro, territ6rio em disputa. A cidade, que sempre
foi uma metanarrativa sobre o Brasil, passa par profundas transforrnaçàes
nos ultimos anos que a colocam no centra do capitalismo 2.0, cognitivo,

afetivo e comunicacional.
Rio, a "cidade beta global", esta no centra de uma disputa simb6lica. A
passagem do Brasil fordista, nacional-desenvolvimentista, para a periferia
global, em que as bordas invadem o centra e que tem que se reinventar, nlïo
pela falta e nem pela negativo (violência, pobreza, crise da cidade), mas
par seu potencial.

Duas megaoperadoras simb6licas atuam nesse imaginârio carioca: a
. CUFA (Central Ûnica das Favelas), corn uma rede de atividades extensa
em toda o Brasil, e o AfroReggae. Essas slïo as mais bem-sucedidas experiências de transmutaçlïo simb6lica da cidade, capazes de juutar numa

mesa de negociaçào ex-traficantes, policia, governo, banqueiros, midia,
universidade. Corn estratégias intuitivas e paradoxais, sào experiências de
transiçào entre o "movimento", a narcocultura da favela e do trâfico, e os
movimentos sociais e culturais, apontando para uma nova forma de ''corporaçào social" que vai "hackeando" o discurso do social e do cultural
das empresas, dos governos, da midia. Hackeando e também sendo usadas

pelas corporaçôes, mas inventando, errando e acertando, criando condiçôes
de possibilidade para o surgimento de novas movimentos e atores.
Slïo, contudo, apenas o lado mais visivel (que alguns desqualificarn
camo "king ONGs") de uma mutaçlïo subjetiva que se espalha par centenas
de coletivos, Pontas de Cultura, produtores culturais, a Agência de Redes
para a Juventude, o Observat6rio de Favelas, Djs, forrnadores livres, agitadores, outras sujeitos do discurso que tomam passe da cidade.

E a favela surge como "capital simb6lico" e "riqueza" das cidades e
especificamente do Rio, ou, ain da, como "commodities". Nào mais os pobres assujeitados e "excluidos" de certo imaginârio e discurso, mas uma
ciberperiferia, da riqueza da pobreza (disputadas pela Nike, pela TV Globo,
pela Estado) que transforma as favelas, quilombos urbanos conectados, em
laborat6rios de produçlïo subjetiva.
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A came negra das favelas, os corpos potentes e desejantes, a coope-

discurso sobre "cachorras" e "popozudas" 16 em reivindicaçao neofeminista sobre a posse do seu corpo e o comportamento sexuallibertârio e
desabusado da periferia.

raçaa sem manda, inventando espaças e tempo outras (na rua, bailes, lan
houses, lajes), estào sujeitos a todo tipo de apropriaçào, exatamente como
qualquer um de nos.

1

!'

A mudança de comportamento sexual e postura social também pode ser
vista entre os meninos da periferia. 0 grupo de mUsica "Os Hawaianos",
por exemplo, é composto de meninos negros-louros 17 que rebolam até o
chao, inventam girias e criam um estilo prOprio de estar no munda, uma
inteligência popular brasileira que reinventa a antropofagia, o Brasil Canibal, versao 2.0, local, global, fabulando um novo "mapa mundi do Brasil",
um devir-mundo do Brasil e, simultanearnente, um devir-Brasil do mundo.

É que as favelas niio sao as fâbricas de pobreza, silo o maior capital nas
boisas de valores simb6licos do Rio de Janeiro edo pais, pois converteram
as forças hostis mâximas (pobreza, violência, Estado de exceçao) em processo de criaçao e invençiio cultural.
0 Rio de Janeiro é um termômetro da dificil e paradoxal tarefa de calibrar essa euforia p6s-Lula, 14 do presidente Macunaima que turbinou a
potência das periferias, ao mesmo tempo que, corn a entrada do Brasil na
disputa simb6lica global e no cerne do capitalismo cognitivo, fez surgir os

"gestores de gente", os gestores de subjetividade que revertem e monetizam a potência das favelas e periferias para o turismo, para as corporaçoes,
bancos e agenciadores da "ecanomia criativa" e para o consuma.
A construçào desse outro comum - o repudio da guerra contra os pobres (remoçoes, criminalizaçao, repressao), a força da periferia- se im-

pôe de forma incontornâvel. Fenômenas culturais emergem, como os garotos e garotas da periferia que se inventarn como dançarinos, pondo toda
a sua energia e intensidade nas disputas pelos becos, lajes, praças das
favelas e compartilhando e inventando coreografias mirabolantes para a
"Batalha do Passinho" 15 aprendidas nas ruas ou utilizando o YouTube e
videos postados na internet.
Estamos assistindo a uma: ressignificaçao de valores, quando ouvimos um funk, composto e rlantado por mulheres, que transforma o ·
'

14

Quando entendemos que as favelas sao parte da cidade, entendemos
também que sao formaçoes hist6ricas que serao vistas um dia como as cidadelas da Idade Média. Arquivos, arnbientes vivos deum momento-etapa
do capitalismo. Vidas-territ6rios que estiio explodindo as fronteiras e podem !omar conta da cidade como um todo, corn suas invençoes. Favelania.
Cidade-Favela, pois, como diz José Junior do Grupo Cultural AfroReggae
no Brasil, quem esta no gueto hoje é quem lem dinheiro. 18

0 Rio de Janeiro (e outros grandes centros no Brasil) estâ em disputa. A
cidade é disputada pelo trâfico de drogas; pelo Estado, que busca retomar territ6rios ocupados pelo trâfico através das UPPs; pelas milicias (forças paramilitares que "vendem" segurança e serviços); pela especulaçao imobiliâria,
de olho na "remoçào" dos moradores pobres dos pontos turisticos da cidade.
A cidade também é disputada por todos os tipos de corporaçoes transnacionais, corn o advento de megaeventos globais, como a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e os Jogos Olimpicos em 2016, que acontecem no Brasil e
no Rio de Janeiro e que têm provocado um violento processo de redesenho
e reordenaçao do territ6rio urbano, corn a crescente especulaçao imobiliâria,
remoçoes dos mais pobres do cinturao turistico, obras de intervençao em
favelas e bairros pobres. Trata-se de uma disputa decisiva entre corporaçoes,

Ex-presidente da RepUblica Luiz In2icio Lulada Silva, que impulsionou o bolsafamflia e produziu a maior mobilidade social das Ultimas décadas no Bras!l, tirando
30 milh5es de brasileiros da falxa da mi séria e criando uma "nova classe média".
16

1s

Estilo de dança que se popularizou nas favelas do Rio de Janeiro e que combina
coreografias do funk corn gestos e passos de diferentes estilos de dança e
gêneras musicais. Os dançarinos de funk sao multo jovens, de favelas e bairros
pobres do Rio de Janeiro, e utilizam o YouTube para desafios através dos videos
e encontros presenclais, chamados de "batalhas".
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17

18

Formas pejorativas das letras de funk para se referirem a mulheres sexualmente
liberadas e exuberantes.
Meninos negros que plntam o ca belo de !ouro ou descolorem os cabet os imitando
seus fdolos do futebol.
José JUnior. Programa Roda Viva, 21/05/2007.
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midia, governos e organizaçôes da sociedade civil, redes e movimentos so-

Na passagem do capitalismo fordista para o pos-fordista (imaterial,
cognitivo, comunicacional), os processos de produçào cultural exigem
novas modelas de produçào do conhecimento, experiências de formaçào

ciais em toma da cidade que queremos. As cidades e terrritorios emergem
camo novas unidades politicas, na centralidade das lutas contemporâneas.

Formaçao livre e em fluxo
Dentro desse contexto, as linhas de fuga e resistência passam por uma articulaçào das bordas, de movimentos culturais e sociais que se associam a partir de
causas e a partir da produçào culturale que disputam a midia e a formaçào da opiniào publica, construindo novas narrativas em toma dos territorios e das cidades.

Muitas dessas iniciativas e experiências em curso criam sua pr6pria me-

1

todologia de formaçào: midialivristas, pedagogia Griô, pedagogia qnilombola, processos de apropriaçào das tecnologias pelas culturas populares e
tradicionais (indigenas, ribeirinhos, caboclos, etc.), produçào culturale de
conhecimentos vindas das periferias brasileiras e das "bordas", apontando
para a emergência de uma cultura popular digital. Sào parte dessa mutaçào
mais ampla em que a cultura se toma central na produçào do conhecimento

e na constituiçào de uma nova economia.

livre, vivências, vidas-linguagens que explodem a "fâbrica". 0 novo cielo
de produçao na mllsica, no audiovisual, o midialivrismo, a crise das gravadoras, editoras, a crise dos intermediârios e atravessadores, a crise do
pensamento copyright exigem uma nova deriva formativa.

É que a fabrica/Matrix se desregulou, a divisào de saberes e disciplinas estanques que refietia o modela industrial do século XIX, a linha de

montagem corn setores isolados e independentes um do outro, se tornou
obsoleta, mas ainda atuante: fabricaçào pela disciplina ou pela controle

de "corpos d6ceis".
Vistas como espaças de "encarceramento" (sejam reais ou virtuais) e
de poder sobre a vida, é dificil nào posicionar as escolas tradicionais no
mesmo paradigma disciplinar que regia fabricas-hospitais-prisôes (camo
apontou Michel Foucault) ou no mesmo modela de controle da vida, assujeitamento dos corpos e produçào de desejos, que caracterizam o "biopoder" (poder sobre a vida).

Processos de formaçào resultados dos fazeres e pn\ticas nos mais dife-

rentes campos: audiovisual, teatro, mllsica, dança, multimidia, conectando

Vida-trabalho-formaçao-expressao

e tomando indissociaveis a vida e trabalho desses agentes formadores.
Efervescência e diversidade que podemos encontrar no "Programa
Cultura Viva", do Ministério da Cultura do Brasil, que se propôs a pensar
de forma pioneira e camo politica publica esses novas arranjos: cultura

viva, economia viva, dando visjbilidade, conceituando e apontando para
o potencial inovador desses processos. E ampliando o proprio conceito de
cultura usado ilas politicas pub!lcas, para além da produçào da chamada
"industria cultural", corn uma perspectiva antropol6gica de cultura que
inclui o modo de sere estar de grupos os mais singulares.

Dentro dessas dinâmicas culturais, destacamos os novos processos formativos. Quai o lugar da educaçào e da formaçào numa sociedade em que
os dispositivos tecnol6gicos de criaçào, produçào, difusào sào atravessados
por uma forte dinâmica colaborativa, livre, aberta e baseada em açào direta? E que coloca em xeque os intermediârios classicos: escala, universidade, professores e os certificadores dos saberes?
72

A questào contemporânea é que toda a sociedade se tomou formativa. A cidade e as redes sào o proprio ambiente cognitivo (a cidade é a
nova "fabrica", camo diz Antonio Negri in HARDT, NEGRI, 2005). 0
tempo do trabalho se confunde corn o tempo da vida (nào mais o trabaIho morta automatizado, mas o trabalho-vivo, a vida-trabalho). Nesse

contexto, a escola nao mais forma para a vida, e sim toma-se a pr6pria
vida, se confunde corn ela.

É por issa que vernas uma explosào de iniciativas nào-formais de educaçào, escolas livres, universidades livres e uma demanda por formaçào
nos Pontas de Cultura e Pontas de Midia, tenda coma base a autonomia e
liberdade camo dois principios para uma revoluçào/mutaçào em fluxa, que
jâ esta em andarnento.
0 desafio é camo dar visibilidade e reconhecer esse potencial formadar e responder à demanda por formaçào dos coletivos, comunidades, di73
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ferentes tipos de organizaçôes corn suas dinâmicas e processos prOprios.
Experimentar e sistematizar as novas formas de visibilidade, partilhas e
certificaçôes dos saberes.

Circuito cultural e movimento social
Nesse sentido, destacaroos ainda as experiências formativas do Circuito
Fora do Eixo (que mobiliza uma rede de coletivos de cultura corn cerca de
3 mil jovens em toda o Brasil), que crion a sua pr6pria "Universidade Fora
do Eixo" (UniFdE), um processo de formaçào aberto e em fluxa, propondo
compartilhar e sistematizar suas metodologias de formaçào: imersôes, vivências, observat6rios, oficinas, prograroas on-line de TV/P6s-TV; cartilhas;
colunas/caravanas de carro/ônibus que rodam par toda o pais; etc.
Corn uma forte experiência midialivrista e midiativista, o F ara do Eixo
é uma das referências em relaçao aos modos de transformar a precariedade,
a fragmentaçao e atomizaçào dos coletivos, em um circuito integrado e
descentralizado, que tem camo base de sustentaçào uma cultura e economia em rede distribuida.
Trata-se de uma proposta singular e bem-sucedida de simultaneidade
dos processos de realizaçào, experimentaçào, formaçào, em que Iodas as
açôes do circuito se tornam metodologias potenciais de formaçao livre, a
serem replicadas e cornpartilhadas e que lançam mào de diferentes estratégias de sustentabilidade, tenda camo base os ativos do proprio circuito
(tempo livre, força de trabalho,,dominio das linguagens midiâticas e narrativas multimidias).

Economia da vida
A ideia de uma "economia da vida" ganha corpo no Brasil a partir de
multiplas experiências. Para além do dehale de uma "renda minima universal", horizonte das novas lutas do precariado cognitivo, podemos destacar

as experiências das moedas complementares, moedas sociais ou solidârias
e o pensaroento da economia solidâria e das cooperativas, entre outras formas de potencializaçào da autonomia dos coletivos e invençao de mundos.

Mais uma vez apontamos uma dessas experiências inspiradoras: a do
"Caixa Coletivo" (ou Banco do Comum), realizada pela Fora do Eixo. Cerca de mil jovens de toda o Brasil, nas cidades do interior e/ou capitais, revertem seu tempo evida para um projeta Comum corn um Caixa Coletivo

Unico, que paga comida, roupa e casa coletiva, sem salârio individual, mas
autonomia para retirarem do Comum o que precisarem. Abandonam, assim, seus "empregos escravos" ou precârios na midia tradicional, na produtora comercial, nas agências de publicidade, ou qualquer emprego fordista,
e têm que inventar sua pr6pria ocupaçao. Têm seu tempo e vida liberados,
produzidos a partir de uma outra 16gica distinta e comunitâria.
Trata-se da produçao dos mundos novas. A experiência de um bâsico
assegurado muda a 16gica da produçao cultural. É "devolvido" o tempo
do Comum que nos é roubado pela capital, pela Estado, pela normopatia
(pelas obrigaçôes, pela burocracia) em que ternas que "vender" nossas habilidades, comunicaçào e afetos para o "trabalho morta".

A experiência do Caixa Coletivo aponta para uma radicalizaçào do modela de compartilharoento:

Ao fomentar e organizar cirCuitos territoriais e virtuais (de mUsica, au-

Uma sintese do Caixa Coletivo esta no ato de cada participante

diovisual, palco, letras, midias, redes de formaçao politica), ao criar experiências de vidas compartilhadas e espaças de convivência comunitârias

trazer todos os seus recursos disponiveis, tangiveis e intangiveis,
à disposiçào para as decisôes coletivas. Dedicaçào, estimulo, articulaçào, mobilizaçào, expertise, paciência, agilidade, dinheiro, cartào, cheque, nome, celular, roupas, bens, produtos, contatos, pianos,
trabalho, conflitos e sonhos, sob a gestào integral de cada um, sào
vistos como recursos do caixa coletivo. Todos devem ser colocados

(corn caixas coletivos e um novo comunitarismo), ao criar moedas e bancos de tempo, economia viva, a experiência Fora do Eixo transborda as
fronteiras vida!educaçào, vida!trabalho, numa deriva experimental em que

tudo é "laborat6rio", tuda é formaçào. 0 processo formativo, corn o seu
mapeamento e sistematizaçâo, nâo "prepara" para a vida, é a pr6pria vida
se experimentando e potencializando.
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"na roda" para serem utilizados de forma compartilhada, como força
motriz e elementar pra sustentar qualquer passo decidido pelo grupo.
(ALTENFELDER, 2014)
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É essa disponibilidade radical e o tempo livre e autônomo investido no
Comum que estào na gênese das revoluçàes do precariado cogoitivo. Quem
jâ "perdeu" tuda ou abriu milo de familia normopata, salârio certo, titulaçilo
universitâria, para investir toda a sua vida em um projeta coletivo, pode tuda.

A ideia de que a produçilo de conhecimento deva ser livree aberta,
gratuita (utilizando licenças flexiveis, Creative Commons, Recursos
Educacionais Abertos/REA), é decisiva nes se nova paradigma. N esse
sentido, politicas publicas camo banda larga gratuita, o Marco Civil
para a Internet ou a Reforma da Lei do Direito Autoral, descriminalizando as prâticas do compartilhamento de arquivos, copias, exibiçàes
de filmes para usa educacional, cultural, silo a base da revoluçilo dos

Novas desafios aparecem nesse modela de compartilhamento radical
e fundo comum (seguridade, dificuldades de gestilo partilhada, horiz<intalidade das relaçàes), mas ter o tempo livre (pago coletivamente), nilo ter
que "vender" seu tempo par comida, roupa e casa, é ter uma base minima

de vida sustentâvel que nâo se confunde corn "trabalhar de graça", nem se
trata de uma "renda" ou "boisa" minimas. Trata-se de uma outra economia
e horizonte de pactuaçilo coletiva para a invençilo de mundos. 0 Banco do

Comum pode ser essa base para uma nova "economia da vida".
Nesse contexto das redes e coletivos de produçilo cultural, podemos mencionar ainda as experiências midialivristas (de formaçilo pela midia e para as
midias) que inovarn ou simplesmente desconfigurarn os espaças tradicionais
de fala: a Escala Popular de Comunicaçilo Critica da Maré (ESPOCC), a
Escala de Hip Hop do movimento Enraizados, no Rio de Janeiro, a Agência
Redes para a Juventude, o projeta Cinema Nosso, e diferentes coletivos e
movirnentos que convertem a carência!falta/precariedade em potência, ressigoificando os territ6rios vulnerâveis, a favela, as periferias, disputando narrativas e inventando suas proprias metodologias de formaçilo.

0 entendimento de que a comunicaçâo e a midia deixaram de ser "ferrarnentas" e se tomararn a propria forma de organizaçilo dos movimentos
culturais e sociais se expressa de forma transversal nos diferentes projetas
e missàes dos Pontas e coletiv~~ e, de forma mais explicita, nos projetas de

"commons", dos bens comuns partilhâveis e da emergência de uma
intelectualidade de massa.
Dai o estimulo decisivo a pesquisas em processo (work in progress)
abertas na rede e utilizando linguagem Wiki, construçilo de reposit6rios publicos e gratuitos de dadas e conteudos, servidores publicos e plataformas,

disseminaçâo das webTVs, transmissào ao vivo de contelldos audiovisuais
__ os mais heterogêneos.
Os principios da Cultura Livree da Cuttura Digital silo outra plataforma
transversal e condiçilo para a sustentabilidade e potencializacilo do campo
midialivrista e surgem pontualmente ou camo missilo de diferentes grupos
que trabalharn corn a apropriaçilo tecnologica.20
Essas silo tarnbém algumas das condiçàes de uma wiki-escola ou wiki-universidade, Universidade P2P ou formaçilo aberta, em que o processo de
ensino-aprendizado e a produçilo dos conteudos envolvem, em diferentes
niveis, todos os participantes, e a propria formaçilo dos educadores/formadores é baseada na produçilo de conteudo para os ambientes colaborativos

e ferramentas livres.
Outra aspecta importante é a atençilo para as linguagens, narrativas

comunicaçâo e midiativismo.' 9 j

que deixam de ser questàes acess6rias e, juntamente corn a apropriaçâo

Trata-se de mobilizar a todbs diretamente em um processo intensivo
e midiâtico de formaçilo politica que ativa e desloca os lugares de poder/
saber. A formaçilo politica surge assim camo horizonte e missilo de muitos
grupos, e a demanda por um aprofundarnento e continuidade nessa formaçilo também é vocalizada nas propostas de diferentes coletivos.

tecnologica, surgem camo campo de disputa e açilo de muitos coletivos.

19

Proposta que encontramos em diferen.tes projetas e coletivos: Agência PUbllca,
Coletivo Palafita, Jornallsmo B, Voz da Comunidade, etc.
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Arte contemporânea, performance, açàes politico-midiâticas que encaram
a estética camo indissociâvel de um campo de expressâo e intervençào
politica, camo ampliaçilo de repertoria e passe das diferentes linguagens
da arte contemporânea.

20

Coletlvo Digital, Iconoclassistas, 3ecologias, entre outras coletivos e redes.
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No filme Minority report, mutantes sensitivos-sensoriais alucinam o
futuro. Os PreCogs (criaçiio de Philip K. Dick), considerados "idiotas",
"doentes" e "drogados" pelo sistema, têm o poder de premoniçào do futuro,
vislumbram cenas, indicios, fragmentas e sinais de possiveis crimes. Uma
premoniçiio paradoxal que seria totalmente inutil se niio existisse a possibilidade de alterar o futuro. Criar realidades altemativas.

Rio em chamas!

1

Futuros alternativos

Se existe uma aposta em um cinema militante, de guerrilha, de garagem, ela passa pela possibilidade de articular o presente urgente e o passada vivo. Rio em chamas" provoca esse tipo de estranhamento quando
vemos na tela o passado imperfeito e aberto das manifestaçoes de 2013 no

A ideia de futuros multiplos começa a se formar no Brasil, corn a articulaçao entre os movimentos sociais, culturais, coletivos, redes, midialivristas, Pontas de Cultura, minorias e maiorias em toma de movimentos
transversais (Marchas da Liberdade, em Siio Paulo e em 70 cidades do pais,
Marcha das Vadias, Bicicletadas, Marcha da Maconha, em 2011; Existe
Amor em SP em 2012, etc.), conectando lutas locais e glabais, exigindo
liberdade de expressiio, cultura livre, combate ao preconceito e passe da
cidade e dos espaças publicos.

na tela em passado remoto e em um "nilo acabou", Ultimo letreiro do filme.

Sào os nossos PreCogs, uma nova "classe" transversal, o Precariado
Cognitivo, precârios sensitivos que alucinam e criam futuros. Ou cognitariados, simplesmente.

Sensaçiio que atravessou o Cinema Odeon na pré-estreia do fihne, corn a
sala lotada de personagens que estiverarn nas ruas do Rio. Uma "comunidade"
de ativistas, professores, estudantes, advogados, socorristas, policiais, black

0 precariado da cultura junta carnelôs, sem-tetas, removidos, agentes
da economia informai, garotos de classe média diplomados, autônomos desempregados, todos que têm que inventar seu proprio trabalho, os ecoativistas, os militantes pela legalizaçiio das drogas, homoafetivos, os negros,
as periferias, os que andarn par ,terreiros e quilombos ou por terras digitais.

blocs, ninjas, brunos, baianos, amarildos, sininhos, que, juntos corn a multidào

Esses sào a nova "classe" do dtpitalismo
cognitivo e a força-motriz
e de
1
•
reinvençiio da dobra brasileira no contexto global. Do precariado podemos
falar da emerg~ncia deum cogn(tariado, o momento em que a precarizaçiio
se toma potencializaçiio, a precariedade se toma autonomia e liberdade.

Rio. Pr6ximo demais, corn suas imagens brutas, instâveis, de risco. Açôes
que acompanhamos a quente, nas redes e nas ruas, expressas em depoimentos, animaçôes, ficçiio. Um conjunto heterogêneo de imagens que viio do
documentârio ao filme trash!

0 estranhamento é maior porque ja estamos em outra lugar, mas ainda
niio saimos de 2013! Essa experiência de tempo transforma o que vemos

de organizados e desorganizados, criararn um novo irnaginârio ativista.
Um processo de subjetivaçiio e modulaçiio que trouxe outras linguagens para as ruas, redes e telas: da estética da violência ao carnaval politi-

co, passando por escrachos, performances, super-her6is, personagens que
ficcionalizaram as ruas e criaram narrativas insurgentes.

21

Rio em Chamas. Direc;âo: Daniel Caetano, Vinicius Reis, Clara Linhart, André
Sampaio, Cavi Borges, Eduardo Souza Lima, Diego Felipe Souza, Lutz Claudio
Lima, Ana Costa Ribeiro, Ricardo Rodrigues, Vftor Gracciano, Luiz Giban. 2014.

Ediçao: Daniel Caetano, Diego Felipe Souza, Ana Coasta Ribeiro, Vftor Gracciano,
André Sampalo, Felipe Barbosa. Fotografia: Marclo Menezes, Diego Felipe Souza,
Ana Costa Ribeiro, Vftor Gracciano. Produçao: Daniel Caetano, Cavi Borges.
EstUdio: Cavideo, Duas Mariola, Hy Brazil Filmes. Elenco: .Paulo Tiefenthaler,
André Sampaio, Carol Pucu, Patricia Melo, Samuel Toledo. Filme disponivel em
http://vimeo.com/88130053
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Um dos méritos do filme é manter certa estética de "material bruto",
apesar do trabalho evidente de ediçào e montagem dos diferentes epis6dios
que se sucedem formando um s6 fluxa, a tal ponta que um espectador de
fora do Rio ou que nào esteve nas ruas ter que mergulhar nas açoes de for-

MfDIA-MULTIDÂO

Entre os epis6dios ficcionais (alguns realmente /rashes e duvidosos!),
o efeito de estranho distanciarnento acontece na sequência que transforma

a conversa errâtica entre quatro amigos em um apartamento numa espé-

ma sensorial, sem saber ao certo que lugares, datas ou manifestaçôes estào

cie de "timeline" das manifestaçoes. Relembrar junho coma um passado
"remoto" produz um deslocamento perturbador. As falas dos personagens

sendo mostradas.

emendam uma na outra:

É assim que o filme começa, corn um embate espacial entre policiais e
manifestantes encurralados em um prédio comercial, cuja porta se recusa a
baixar. Agridem e afrontam os manifestantes e recebem lixeiras e objetos
de volta. Sentimos a raiva e o medo entre as duas trincheiras.

Sào os momentos mais impactantes do filme, uma câmera midiativista
dentro da açào, as incriveis tomadas e movimentos do cinegrafista Tamur

Aimara. Uma c~mera paranoïde que foge, que avança, confronta, persegue
seus inimigos. Rio em chamas dâ enïase a esses corpos em confronta corn
o poder, que enfrentam a repressào policial em batalhas campais pelas ruas
da cidade, entre bombas de gas lacrimogêneo e um sem-numero de açoes
arbitrarias de revistas, prisoes, choques elétricos.
Par issa, a plateia do Odeon nào se furtou a gritar e toreer. 0 filme trabalha a catarse da rua diante do Estado que reprime. A plateia aplaude as
sequências em que vernas a tomada da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (ALERJ) pelas manifestantes, primeiro se esgueirando
da policia e depois subindo as escadarias de forma épica, corn o que livessem à miio. Uma operaçiio de guerrilha urbana.
Também impressiona a s~quência em que um grupo corn pedaços de
pau se volta contra os que enlpunhavam as bandeiras vermelhas de seus
partidos. Acuados e ameaçados também partem para o ataque, juntando-se em uni circula de prote\:ao. Uma cena que se repetiu no Rio e em
· Sao Paulo, de forma sintomatica. Uma desconfiança da politica e dos
partidos que explodiu em forma de 6dio e intolerância, e que também
expressa certa palavra de ordem midiâtica e despolitizante que diz "na
politica sao todos iguais".

"Lembra da invasao da USP? Quando invadiram a Prefeitura? Ai a
policia jogou bomba de gas nos bares da Lapa. Cada jogo da Capa das
Confederaçoes tinha protestas logo depois. Lembra que a presidenta lançou cinco pactos? Mas a reforma politica nao rolou. Ai descobrirarn que o
govemador andava de helic6ptero. Policia matou seis na Favela da Maré.
Os Black Blocs quebraram banco, vitrine de loja. Ai o pessoa! da Zona Sul
colocou flores para os manequins da Toulon. Na mesma época do "Onde
. esta o Amarildo?". A Rocinha desceu a Niemeyer. A TV falando de vandalismo. A prisao dos Ninjas ao vivo e o diâlogo corn o policial. 0 casarnento
da Dona Baratinha e o cinzeiro atirado na cabeça de um manifestante. A
tomada da Câmera dos Vereadores. 0 "Ocupa Cabral". A proibiçao do usa
de mascaras e vinagre. Bomba em professor, bomba em hospital. Bomba!".

A palavra funciona como imagem
0 discurso do vandalismo, da badema, dos mascarados, que rejeita as
manifestaçoes camo linguagem politica e que foi repetido à exaustiio nos

telejornais, editoriais, pronunciamentos de govemos e Estado, aparece no
filme na boca de transeuntes diante de uma banca de jomal. Eles comentarn
a primeira pagina do jomal 0 Globo que transformou três manifestantes
em personagens das paginas policiais ou de um faroeste vagabundo corn o

retratinho de "procura-se" e as alcunhas de "Baiano Maconhào, Sininho do
Barulho e Engajado e Baleado".
A manchete de 0 Globo é comentada pelas proprios manifestantes presos e par quem passa. "Crime e Castigo -Lei mais dura leva 70 vândalos
para presidios. Presos em protesta sao enquadrados par crime organizado,

Olhando a cena nos deparamos corn os que batem, rastas verdes e
amarelos gritando "o povo unido nào precisa de partido" e "um dois, três,
quatro, cinco mil, a unica bandeira é a bandeira do Brasil". A multidao
nào serâ romantizada!

Rio em chamas claramente toma parte dos manifestantes e de suas
pautas, é filme-ativista, filme-manifestaçao, que se posiciona. Na trilha de
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sons e imagens tornamos a ouvir os gritos de guerra que ecoaram nas ruas:
"Deixa passar a revolta popular!", "Aldeia Resiste!", "Nào acabou, tem
que acabar, eu quero o fim da policia militar!", e o mel6dico mantra da
multidao que ecoou em todo o Brasil: "Poder para o povo! Poder para o
povo! E o poder do povo, e o poder do povo vai fazer um mun do novo, vai
fazer um munda nova".
0 que um filme prova, afinal? Rio em chamas nào tem "tese" ou hip6teses, mas exprime o "grito", como escreveu Jacques Rancière (2005). Alguns personagens (o anao Fernandao, que morreu por inalar gas lacrimogêneo), figuras da cidade, professores, artistas que tomarn posse da palavra ao
longo do filme, estao em um so fluxo: desestabilizar a partilha do sensivel,
produzir um deslocamento dos desejos e constituir novos sujeitos politicos.
Trata-se de politica como comoçao, catarse, antes de qualquer negociaçao e mediaçao. 0 filme nao se pergunta: o que fazer depois das ruas?

Mas saimos do cinema exatamente no meio da Cinelândia. A rua n§o sai
mais de n6s.

"Turismo de experiência" e a
nova desordem urbana

Os pobres sao os novos indios? Uma humanidade singular que dispara
fantasias de autenticidade, exotismo, ameaças, produz engajamento e pieclade? As favelas produzem fabulaçoes muito diversas e podem ser vistas
como uma espécie de museu do capitalismo fordista e laboratorio do capitalismo cognitivo, onde o que se negocia sào imagens, afetos, relaçôes.

0 discurso midùitico em curso, do medo difuso e demanda de repressao
em relaçao aos territorios da pobreza (a instalaçao deum Estado de exceçao pré e pos UPPs), se mistura e se embaralha corn as diferentes formas
de consumir a pobreza, ligadas ao circuito do turismo e das trocas culturais.
Uma cena comum em Copacabana e pelas ruas da cidade do Rio de
Janeiro ainda causa certo estranhamento. Um imenso jipe verde-oliva, apinhado de turistas vestidos como se partissem para um safari africano, cruza
a Avenida Atlântica saindo do Copacabana Palace ou de algum hotel da
cidade. 0 Jeep Tour leva gente de todas as nacionalidades para ver de per-

to, ou do alto do jipe, esse "hâbitat natural" de uma pobreza ironicamente
incorporada à imagem turistica e folcl6rica do Rio de Janeiro." Um outro
serviço, o Favela Tour, faz o mesmo trajeto, em visita à Rocinha, e ensina
que as favelas têm historia e memoria, reinserindo as favelas na historia da
propria cidade, da quai nao têm como ser separadas.
Ao longo das ultimas décadas, muitos outros serviços de turismo nas
favelas aparecerarn (nao apenas os passeios de Jeep e vans, mas pousadas, festas de réveillon, bares), dentro e fora do Brasil. 0 documentârio
Em busca de um lugar comum, de Felippe Schultz Musse!, se atém aos

"city tours", os passeios oferecidos pelas agências de turismo aos visitantes

22

A descriç§o da experiência do turismo na favela com o Jeep Tour foi tema de um
dos primeiros ensaios sobre "a cultura da favela" publicado por mim no Jornal do
Brasfl: BENTES. Ivana. "Da Lepra da Estética à Favela Po,p, chic ou real". Jornal

do Brasii/Caderno B, Rio de Janeiro, p. 4-5, 02/11/2001.
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estrangeiros pelas favelas do Rio. Mas, mais do que issa, o filme vai desvendar toda uma complexa trama de discursos e fabulaçôes em tomo das
favelas e seus personagens.
Favelas, no Brasil; Colônias Populares, no México; Chawls, na Îndia;
Iskwaters, nas Filipinas; Baladis, no Cairo; os Ghettos, nos Estados Uni-

dos, etc. A palavra "favela" vai sendo generalizada para significar as periferias nacionais e intemacionais. No Brasil, o termo "favela" ainda causa
controvérsia, principalmente entre seus moradores, que preferem muitas
vezes o termo "comunidade" (ou seu nome urbanistico, bairro, integrado a
toda a cid ade). Mas o nome favela tem historia, uma historia de lutas, que
muitos preferem afirmar e potencializar.
As favelas, fixadas e congeladas em tantos mitas e fabulaçôes, se abrem para
a dinâmica das periferias "glocais" (glabais e locais) em ttansformaçào. A favela
genérica, a favela em mutaçào, a favela global, que nos interessa aqui, é carregada de discursos antagônicos que concorrem entre si. A favela turistica, inserida
em um discurso de biopoder (o controle do tenit6rio dos pobres a partir de um
Estado de Exceçào corn a ocupaçào das UPPs pelo Estado), mas também as fa-

velas "commons", que produzem sociabilidade, linguagem, expressôes culturais,
afetividade, solidariedade, trabalho colaborativo e bens comuns.
"Favela Chic" é o nome de um bar brasileiro da moda em Paris, uma
imagem paradoxal dessa sociedade periférica global em que a pobreza e os

confrontas sociais, dentro e fora do cinema, podem ser encarados, ao mesmo tempo, como intolerâveis e "charmosos" e corn "grife", coma dinâmica

É nesse contexto, de uma cultora capaz de relacionar as favelas corn fascinio e terror, percebendo seu "arcaismo", mas também sua produtividade e
suas potencialidades, que podemos analisar os fihnes brasileiros contemporiineos que se voltam para esses ternas. Filmes que quase nunca se pretendem

"explicativos" de qualquer contexto, que nào se arriscam a julgar, narrativas
perplexas, que se apresentam camo sintomas, mas diagn6sticos deum estado
de coisas e que s6 muito recentemente ousarn afirmar algo.
A vertente urbanfstica de "turistificaçào" das cidades (ligada inclusive
aas megaeventos globais que produzem un\a reordenaçiio urbana radical e
problematica, violenta, autoritâria, imposta ou duramente negociada corn
seus moradores) inclui a museificaçào das favelas. Um processo controversa
que se, par um lado, as preserva e impede sua remoçiio (camo o belo projeta
de tombarnento da Favela da Providência, no Rio de Janeiro), faz pensar na

__ pobreza e mi séria como uma espécie de "museu da humanidade", em que as
favelas "tombadas" sào pontas turisticos de conexào entre olhares distintos:
o primitivista-ex6tico, o turistico multicultoral, o preservacionista de modos

de vida em "extinçào" e, também, o que poderia serum outra reconhecimento das favelas e suas dinâmicas camo potências disruptivas e decisivas para
se pensar o futuro das cidades. A Favela camo "commons".

A forma "museu" é controversa e surge coma uma ideia complementar a projetas camo o Favela-Bairro no Rio de Janeiro, de integraçiio das
favelas à cidade, de forma a fugir do discurso redutor da "cidade partida".
0 tombamento do Morro da Providência, no Rio de Janeiro- corn um Museu a Céu Aberto, pontas hist6ricos recuperados e a ideia da favela camo
patrimônio - é um casa exemplar dessa disputa. Para além do Estado, os

cultural de sentidos dificilmente cristalizâveis. Favela Caviar, Favela Os'
tentaçiio, Pobre Star, siio outras ~xpressôes que apontarn para as constantes
mutaçôes e deslizarnento de seniidos.

prOprios moradores hoje se pensam coma "histOria", coma explicitam as

A favela "maderna" se difere~cia da favela global, pois ainda é o cartiio-postal âs avessas, uma espécie de museu da miséria, etapa historica ni!o-superada do capitalismo, e os pobres, que deveriarn, dada toda a produçiio de rique-

propostas e açôes do Museu da Maré do Complexa da Maré, uma iniciativa
comunitâria, ou o MUF (Museu de Favela), fimdado par lideranças comunitarias das favelas Paviio, Paviiozinho e Cantagalo.

zas do munda, estar entrando em extinçào, sào parte dessa estranha "reserva",

camo fluxo e troca, em que as assimetrias e hierarquias nào desaparecem como

Mas o imaginârio em toma da experiência da pobreza extrapola qualquer ideia de "museu" tradicional e toma-se constituinte da fabulaçiio do
urbano e das cidades. As favelas passam hoje pela mesmo processo que
marca as cidades glabais, de "turistificaçiio" que combina elementos da

mâgica, e sim entrarn em colisiio corn outras signas e sentidos e onde fimdamentahnente a favela pode ser vista camo tenit6rio integrado e produtivo.

nas de intervençôes territoriais em locais potencialmente turisticos. Um

"preservada" e que a qualquer momento sai do controle do Estado e explode,
"arneaçando" a cidade. Em contraposiçiio, podemos pensar a favela global
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ordenamento corn nova partiçào do sensivel que, no casa do Rio de Janeiro,
passa por um processo traumâtico e problemâtico: as obras de infraestrutu-

ra e de acesso sào precedidas por uma intervençào policial ou militar, um
dispositivo policial-turistico de ordenamento extremamente violento.
0 que chama a atençiio no filme Em busca de um lugar comum siio os
diferentes discursos em torno das favelas e da pobreza. Hâ uma sinergia,
mais do que um confronto, entre as falas dos agentes e donos de diferentes
serviços de passeios (city tour) pelas favelas e os discursos dos turistas.
Os agentes, de certa forma, respondem aos desejos dos turistas, criando
narrativas cujas elementos pôem em cena e explicitam valores camo os do
exotismo, da autenticidade, do risco, da solidariedade, funcionando camo
mediadores entre mundos, seja reforçando ou desconstruindo clichês.
É que a questiio da pobreza e sua experiência consumivel diz respeito a
um campo bem mais amplo de tensionamento: o momento em que as subje-

tividades e seus modos de ser e estar se tornam "commodities"- da favela à
aldeia indigena, o fascinio pelo outro produz uma bipolaridade esquizofrênica. S6 te reconheço enquanto provedor do meu desejo de consumo, mas

nào necessariamente coma sujeito politico e de direitos.
No fihne, as diferentes estéticas e linguagens dos serviços de passeio pelas
favelas jâ indicam as modulaçoes discursivas, da Favela Tour à Forest Tour,
cada serviço se vale deum campo de repertorios: as ques!Oes sociais; o trâfico

e a violência; os "natives" em estado de museu; a paisagem e o meio ambiente.
0 filme e a narrativa literalmente fazem o tour e nào se situam "de

fora": ao escolherem o lugar de passageiros embarcados nas vans misturados corn os turistas, experi~entam o deslocarnento suplementa; de ver
sua pr6pria cidade corn olhos ~utros e de outras. Uma ·cârnera e narrativa
-.de "turista ap.fendiz" cujo lugJ, estar lâ e estar junto, observar e participar,
produz a percepçiio e expressao de uma subjetividade turistica genérica,
um modelo paradigmatico da produçiio da subjetividade contemporânea.
Podemos perceber que as criti cas ao documentario que partisse de pressupostos hoje comuns de constataçiio e reconhecimento desse modo subjetivo turistico de consumo e descarte jâ foram incorporadas pelos proprios
agentes turisticos e guias.
Nesse sentido, o filme monta umdispositivo de captura desses deslocamentos: um olhar que escuta e um olhar que fala, a relaçiio entre o visivel e
86

o enunciâvel, como propunha Michel Foucault (200 1) em 0 nascimento da

clin ica, ao falar deum olhar "clinico": "a experiência clinica representa um
momento de equilibrio entre a palavra e o espetâculo. Equilibrio precârio,
pois se baseia ern um postulado: 'todo visivel é enunciâvel e é inteiramente
visivel porque é inteiramente enuncüivel'".
E o que se diz do que se vê? E o que vemos enquanto ouvimos os enunciados? Os enunciados das diferentes companhias turisticas viio se embaralhando e formando ao final uma s6 trama, que utiliza as imagens dos
proprios turistas, os lugares escolhidos pelos guias para fazer as fotos, as
poses, os codigos em torno do que é possivel fotografar ("niio fotografem
pessoas corn aparelhos de walkie-tal/cie ou corn armas") e o momento em

que as câmeras têm que ser baixadas e neutralizadas para nào afrontar os
poderes locais (o trâfico ou a policia).
Essa economia das imagens é o que caracteriza o prOprio turisrno, uma
experiência mediada pela passe das imagens, uma experiência que nào poderiamos descolar de uma produçiio proliferante de imagens do outro e da
nossa inserçào na paisagem e na cena, uma imersào ou vivência, um consumo subjetivo, através epelas imagens.
0 filme explora os clichês turisticos tomando essas imagens, lugares e
pontos de vista como parte de uma narrativa partilhada, que forma a sua
textura. Mas desnaturaliza as evidências que estiio nas falas e enunciados
dos guias, que explicitam, mesmo quando denegam as ques!Oes mais incômodas e dificeis em torno de uma disciplinarizaçiio do olhar. Um ordenamento visual, afetivo, produzido pelo biopoder que conecta a subjetividade
turistica corn projetos de ordenaçiio urbana do Estado e cujos serviços de
passeios nas favelas sao apenas uma das modulaçoes.
Tudo que vemos esta mediado ou cindido pelo discurso dos guias que
modula, domestica ou explicita conflitos e interesses desse biopoder que
atravessa e ordena a cidade.

É interessante notarmos as diferentes modulaçôes dos discursos e enunciados. Numa das falas, o guia turistico critica os clichês em torno das
favelas, o discurso midiatico das favelas como lugares da violência, da

miséria, do gueto. "Fazemos issa hâ 18 anos, samos pioneiros, consultamas a comunidade antes, vocês nào vào ser roubados." Ou: "aqui nào é
Israel", "nào tem perigo", e ao mesmo tempo um "mas fiquem espertos".
87
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"E se alguém quiser ir sozinho?'', perguntam. "Boa sorte" é a resposta que
denega, mas alimenta a narrativa do risco e dissuade o turista a buscar um
percurso autônomo.

der que ordena a cidade, que cria Estado de exceçao, que modula modos de
vida e de circulaçao. A gestao turistica nos territorios da pobreza como parte
de um mecanismo de controle soft e que dispara a construç1io de narrativas
que "dramatizam" e transformam em "cena" consumivel as forças em disputa nos territorios.

A tensao entre o passeio sob controle e disciplinado pelos guias e as
transformaçàes e mudanças trazidas depois da implantaçao das UPPs surge
no filme de forma embriomlria, como questionamento por parte de alguns
turistas que perguntam sobre a eficacia da Policia Pacificadora e se a ocupaçao vai continuar depois da Copa do Mundo, uma percepçao da criaçao
de uma "seguridade" frâgil e transitoria, cuja violência (o Estado de exceçao imposto às comunidades e justificado em nome da segurança dos
moradores e turistas) nao chega a ser explicitada no discurso dos gui as.
Mas podemos imaginar que a narrativa em tomo das UPPs, a percepçao de
seu "êxito" e/ou "fracassa", sera inevitavelmente incorporada ao discurso
dos guias, vocalizando os diferentes enunciados vindos da midia, policia,
moradores e dos proprios agentes turisticos.

A questào nos paree~ decisiva, e aparece no documentârio Em busca
deum /ugar comum (que comum seria esse?) de uma forma reveladora no
"tour de inspeçào" realizado par uma das agências turisticas, a Forest Tour.
0 agente parte para a favela Cidade de Deus, acompanhado pela câmera,
para prospectar um novo serviço no segmenta favela tour. Um novo "nicho de mercado" fora do cinturao turistico tradicional: as favelas da orla
carioca e/ou "favelas vitrines" ( como Rocinha, Vidigal, Mangueira, Santa
Marta, etc.). 0 impulsa para esse nova neg6cio e "narrativa" é a ocupaçào
da favela pela policia militar corn a chegada das UPPs ..
0 dono da agência, Alvaro). de camiseta e calça militar camuflada, explicita, de forma impressionante e precisa, camo a experiência
turistica se configura como un\a das formas do biopoder (no sentidofoucaultiano' de ordenamento' e modulaçao da vida). 0 olhar que
prospecta a favela como um novo segmento do neg6cio do turismo
pos-UPPs aposta na militarizaçao como experiência desejâvel. Uma
espécie de turismo de experiência do conflito entre o Estado e o tni,fico, entre o trâfico e os moradores, uma "turistificaçâo" da "guerra
particular" nos territ6rios da pobreza.

Trata-se deum momento privilegiado de enunciaçao e visibilidade no
filme, uma tentativa de "turistificar" a guerra e os conflitos que matam
milhares Govens negros, sobretudo) nos territ6rios controlados pelo trâfico e pela policia pacificadora. 0 dono da agência fala no conf!ito entre
Israel e Palestina e na faixa de Gaza como inspiraçao e demanda. Criar
uma cena turistica em que se pudessem visualizar as marcas da guerra
aos pobres, corn furos de halas nas paredes, manequins dos soldados ou
fotos, placas sobre a ocupaçao das UPPs ... "Imagina o que ia atrair de
turista!", antecipa.

0 "tour de inspeçào" é feito, em parte, na companhia de um policial da
UPP local, que fala da existência de um "projeto social e nao fardado" de
treinos de futebol feitos pela policia em que os turistas "podem contribuir
corn chuteiras, bolas, camisetas". 0 agente turistico e o policial fabulam
uma nova narrativa para a Cidade de Deus pos-UPPs, a historia de "como
um lugar que era inferno virou céu" e camo os turistas padern ser agentes
dessa boa nova, disseminando pelo mundo essas historias.
0 agen te da Forest Tour, na sua prospecçao, vai construindo a narrativa:
tivemos o papa no Vidigal, Michael Jackson no Santa Marta, Obama na
Cidade de Deus. Fala corn os moradores: imagina uma placa ou estâtua por
onde Obama passou, ou onde as crianças se apresentaram ao presidente dos
EUA, podemos contar as historias da comunidade. "Afinal, Obama deixou
de ir a Copacabana para vir à Cidade de Deus".

Esse olhar socialmente organizado de forma "clinica", camo diria Foucault (200 1), se mostra absolutamente in serido em uma estratégia de biopo-

0 turismo como voz de comando disciplinadora do imaginârio se explicita na fala do policial que acompanha o "tour de inspeçao" e prospecçao
do novo neg6cio: "É isso, tem que criar ordem, disciplina, nào conheço
nada no mundo que vai pra frente sem disciplina". 0 filme informa, nos
créditos finais, que até a finalizaçao do documentârio a Fores! Tour "nao
vendeu nenhum passeio à Cidade de Deus". Pouco importa, diriamos, o
que interessa é que o mecanismo revela de forma exemplarcna prospecçao
esse olhar agenciador e produtor de processos de subjetivaçao.
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Essa ''turistificaçào" e a disciplinarizaçào/modulaçào do olhar do turista, sob o apelo do "turismo de experiência" - predefinido e pré-configurado
pelos agentes dessa urbanizaçào veloz e autoritâria, feita de cima para baixo
e corn efeitos colaterais, sociais, subjetivos -, nao se restringem ao turista, mobilizam e envolvem os moradores e diferentes agentes de um projeto
de urbanizaçào para o turismo em que a subjetividade turistica (consumo
descartâvel, produçào de imagens e enunciados consumiveis, controle dos
riscos) é o modelo da pr6pria urbanizaçào cosmética.

Turismo reverso: "Don't be a gringo"
Quando perguntei se os pobres seriam os novos indios nesse devir turfstico do mundo e nos processos de "urbanizaçao para o turismo", trazia à
cena o consumo multicultural, o consumo das diferenças e do outro como
commodities em uma boisa de valores simbolicos em alta em um capitalismo
cognitivo, que vende experiências e processos, nao apenas produtos. Aqui
se comercializam também autenticidade, legitimidade, pureza: "Don't be a
gringo, be a local" é a frase que o gnia Marcio Balthazar estampa na sua camiseta e que alimenta a narrativa de sua agência de turismo.
"Sou da comunidade, 100%", é o que também diz Toninbo, guia mo rador da
comunidade, afirmando sua diferença em relaçào às agências de fora da comunidade: aqui a gente conversa, toma cerveja, somos gnias independentes. Numa
das cenas finais do documentârio, vemos os turistas mais velhos sarnbando desajeitados na, orla da praia ao som de uma batucada e bebendo âgua de coco corn
os "nativos", num processo que a antropologia charna de identidade trocada,
emprestada ou mesmo roubad\1' e que descreve o desejo de '1omar-se nativo"
e adquirir prestigio naquele ou \em seu proprio grupo social por "irnitaçào" ou
troca corn o 9utro, corn resulta~os cômicos ou desajeitados, em grande parte.
A questào toma-se mais complexa quando sabemos que o desejo de tomar-se
nativo por parte dos "gringos" tem correlaçào corn uma "etnicidade-para-turismo" em que as culturas se "exotizam" para atender aos turistas e suas demandas,
"fazer-se-nativo-para-turistas".23

23

Ver ensaio de Rodrigo de Azeredo GrOnewald. Turismo e Etnicidade. Horizonte ,
Antropolôgico, v. 9, n. 20, Porto Alegre, out. 2003 .. http://www.scielo.br/sclelo.
ph p?p id =50 104-71832003 000 2000Ô8&scri pt=sci_arttext

90

MIDIA-MULTIDÂO

A fala de Toninho no filme aponta para uma possivel reversào da "turistificaçâ:o" das favelas em valores e melhorias para os prOprios moradores,
se pudessem tomar para si o proprio "copyright" de sua miséria. Teriarnos
entao camo horizonte uma Favela "commons", cujas experiências, processos de sociabilidade e subjetivaçào nào seriam simplesmente expropriados
pelo capital, pelo Estado, pelas forças policiais ou pelo trâfico, pelas corporaçoes e agentes de midia ou turismo, mas constituidos como um lugar
de resistência e biopolitica diante das novas formas de expropriaçào do
capitalismo cognitivo.
0 que vemos em Em busca de um lugar comum ainda esta muito distante dessa favela "commons", colaborativa, que se autogestiona e decide
o que a comunidade e a cidade querem. Os discursos dos gnias e dos turistas têm coma horizonte uma "humanizaçâ:o" despotencializada da pobreza,
. corn uma pretensa profissionalizaçào em relaçào aos pobres e sua produçào
cultural. Um dos turistas se surpreende ao saber que o C'lllllaval vern das
favelas e comunidades. A produçào cultural urbana que vern das favelas
ainda nào tem narrativa. Os turistas sào direcionados para a favela naif,
a pobreza "narrativa clâssica": para consumir o "artesanato", quadros e
tel as pintadas corn a exuberante paisagem, camisetas e souvenirs. E sào
alertados: "Nào deem dinheiro, estamos educando [os pobres] para venderem seus produtos. Ter algnma coisa para vender é sempre melhor do que
apenas pedir". Ou seja, trata-se de uma pedagogia disciplinadora em que
todos se tomam parte de urna "cadeia produtiva" azeitada por narrativas
piedosas e/ou patemais.
As imagens sào o outro grande neg6cio da subjetividade turistica. Fotografar é tomar posse do outro e entrar literalmente na cena: "Atençào,
olhem meus amigos!", grita entusiasmado o guia diante da paisagem deslumbrante da Rocinha. Vejam os contrates. Tudo é fotografavel: os gnias
fazem a tradicional parada para as fotos em Iugares estratégicos, fotografam-se as pessoas, o lixào, os fios emaranhados da fiaçâ:o elétrica ca6tica, a
estética do precârio e da pobreza. "Posso tirar uma foto de vocês duas corn
a favela ao fundo", oferece o guia construtor de cenas.

Os enunciados, o visivel e o dizivel, vâo se emaranhando em uma trama
que simula o caos-construçào das favelas. 0 documentârio atinge o seu
apice como linguagem ao produzir essa trama vertiginosa, superpondo as
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falas em diferentes linguas, as poses recorrentes e repetitivas dos turistas,
os nmneros e estatisticas sobre as favelas, explicaçôes sobre o tnlfico de
drogas, as fotos dos pr6prios turistas. Uma polifonia e "ruidocracia" que
padern nos fazer ver camo se enuncia o desafio de, diante de uma proliferaçiio infinita de imagens e clichês, fender, rachar, quebrar a evidência de
tuda o que ai se mostra.
0 devir indio dos pobres tem camo contrapartida niio apenas a sua entrada nas narrativas do exotismo e do turismo de experiência, em todas as
suas formas de perversiio. Na Africa do Sul- "hotel de Luxa simula favela
para turistas experimentarem a pobreza",24 - a antropologia reversa nos
ensina que quando o outra passa a nos olhar camo objetos do discurso,
rompe a assimetria. É o que temos visto no Brasil, corn a emergência dos
ex-pobres que, ao fazerem "turismo de experiência" nos rolezinhos nos
shoppings, universidades, aeroportos, clubes, nos espaças de distinçiio de
outras grupos sociais, explicitam e encenam uma outra partilha do sensivel,
um desordenamento urbano e subjetivo e a construçiio de novas narrativas.

24

http :/jwww. prag matismopol itico. corn. br/20 13/ 11/hotel-de-1 uxo-s imu la -favelapara-turistas-experimentarem-pobreza.html
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- Vidas-linguagens e os novos sujeitos do discurso
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As formas do sensivel e os novos imaginarios

Camo o cinema brasileiro pensa a alteridade? E, afinal de contas, quem

é esse "outra" a que os filmes nào cessam de se referir?25 "0 outra: temer,
tolerar ou conhecer?" É uma questào, provocativa, que aponta para uma
experiência decisiva de deslocamento subjetivo em que nos confrontamos

permanentemente.
Esses três verbos (temer, tolerar, conhecer) implicam uma relaçiio de
sujeito e objeto, de distância, e de certo "assujeitamento" de uma das partes. 0 temer, o tolerar ou conhecer algo ou algném siio relaçoes de poder e
- de saber sobre o outra.
0 cinema brasileiro contemporiineo elegeu uma fignra de alteridade recorrente: o pobre, que ocupa simultaneamente esses três lugares. Niio o pobre ou a pobreza rural "clâssica" (ou presente em alguns filmes do Cinema
Nova), maso pobre urbano reinventado, que emerge camo objeto de documentârio, de ficçiio, ou objeto do discurso televisivo e dos mais diferentes

campos de express!io. Ao mesmo tempo, "a pobreza" e "o pobre" sào vistos
camo reservas de mundos, reservas de fabulaçiio potencial.
Nesse contexto, destacamos ainda o deslocamento da produçiio audio-

visual, vinda de diferentes grupos ou sobre esses diferentes imaginârios; as
mudanças nos modos de produçiio e consuma de imagens par diferentes
grupos sociais, intensificadas pas-internet e a emergência da produçiio audiovisual para além dos ambientes institucionalizados.
\

Algurnas politicas publicas inovaram nesse campo: o Programa Revelando os Brasis, o Programa DocTV, a emergência da produçiio audiovisual
vinda dos Pontas de Cultura ou vinda da periferia, a produçiio audiovisual

25

"0 outra: temer, tolerar ou conhecer?" Foi a questao, provocativa, proposta no
seminckio "Cinema Braslleiro, ana 2000, 10 questëes", realizado em 2011 no
Centra Cultural Banco do Brasil (CCBB) edo quai participe! faiando dos filmes nos
territ6rios da pobreza.
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realizada por indigenas, quilombolas, e as experimentaçôes utilizando ima-

Depois rola o mocot6

gens alheias, arquivos, imagens midiâticas, num incessante remix e combinat6ria, produzindo o "nova" a partir de imagens derivadas e de uma

"Chegou o favelado!" É esse o gritoque ouvimosjuntamente corn uma

apropriaçào tecnol6gica.
Podemos aqui pontuar essa questào a partir de diferentes filmes, videos,

experiências. Mas quando falamos de "alteridade", a primeira coisa que
temos que fazer talvez seja abandonar conceitos problematicos (subalternidade, marginalidade, excluidos, periferia, que vào se constituindo, inclusive, em novos clichês te6ricos). Pois podemos apontar nesses discursos
uma fragilidade conceitual: a busca e a afirmaçào das "identidades sociais"
e a insuficiência das teorias das representaçôes sociais para dar conta das
singularidades do que podemos charnar de vidas-linguagens.
A produçào audiovisual relacionada aos territ6rios da pobreza, nichos

série de imagens, graças a uma antena parab6lica sobre a paisagem alaranjada de uma imensa favela. Ouvimos e vemos as imagens deum baÙe funk,
dos becos/labirintos por onde passarn carros. e pessoas, e .uma panorâmica
das casas/paisagem se abre para mostrar o conjunto inconfundivel de bar,
racos de tijolos aparentes. Caos-construçào formando um desenho singular
no horizonte de morros.
Estamos no Complexo do Alemào, no Rio de Janeiro. A favela acorda.

Os comerciantes abrem suas lojas e ouvimos, sempre em off, uma ~oz q~e
discorre sobre o valor de uma laje na favela. "Botou telha, paron a obra,
sua casa nào cresce mais. Botou laje ja tem c,omo pensamento fazer alguma

e guetos reproduz, coma em muitos dos filmes sobre as favelas ou "corn"

.cois a em cima."

elas, os clichês e estéticas dominantes do telejomalismo, o telejomalismo
funcionando como matriz de ficçôes e fabulaçôes deum real, ja over, codificado e configurado, que, por sua vez, alimenta os filmes de ficçào.

Esta configur~do o ponto de partida, do documentârio Depois roia o
mocot6, 26 realizado para o programa DocTV por Debora Herszenhut e Jeferson Oliveira (Don) e filmado na Favela da Grota, dentro do Complexo
do Alemào, considerada uma mais violentas do Rio de Janeiro. 0 desafio é

Ao mesmo tempo, o que surpreende em alguns dos videos e filmes
vindos de "fora" é a capacidade de produçào de valores estéticos, estilo,
modulaçôes subjetivas, produçào do sensivel, de espaços nos quais se desenvolvem relaçôes, lutas e produçàes de poder (biopoliticas).

Nào se trata aqui, pois, de "fetichizar" a produçào desses outras sujeitos
do discurso, relacionados aos territ6rios da pobreza, nichos e guetos (e que
muitas vezes reproduzem os 'mesmos clichês e estéticas dominantes). Nào
se !rata também de carimbar essas produçàes corn qualquer tipo de selo de
"autenticidade" ou de autorid~de, discurso de afirmaçào de identidades e legitimaçào dè gmpos que incob-em no mesmo erro "essencialista" da busca
de identidades prontas, mais ou menos valorizadas nas boisas da cultura e
que podem simplesmente produzir novos "clichês" e discursos de verdade.
A questào interessa para tentarmos abordar e pensar essa produçào audiovisual "fora do lugar", vinda de outros territ6rios e sujeitos, e que traz

consigo um potencial politico-estético ou, poderiamos arriscar, capaz de
constituir uma bioestética, que poderiamos tentar definir por meio de uma
pergunta: quais as possibilidades e~téticas que essas vidas encerram? Ou
simplesmente quais as potências e devires dessas existências?
96

duplo: encarar e desconstruir os discurs~s tipifie;antes, "lâ v~m o fav:el.ado",
e, num mes mo movimento, abrir um. campo .de virtualidades. em toma de
um espaço real/simb6lico, altamente investido de valor: a laje dos barracos
e todo o imaginârio em tomo dela.
Movimento de ressiguificaçào da pr6pria favela, onde podemos tomar a
parte pelo todo e pensarmos a riqueza da pobreza. As favelas como labora-

t6rios de experimentaçào e invençào materiais e subjetivas.
Nas estruturas verticalizadas das favelas, a laje é o equivalente ao "quintal", territ6rio real (o quintal de casa literalmente) e simb6lico (siguo de ex-

pansào, status, melhoria de vida), "reservas de munda" em que se tornaram
os proprios territ6rios da pobreza, nichos, guetos. Lugares que; pelas mais

diversas razôes, nào padern ser pensados apenas camo o signa mais visivel
do colapso social, da crise do Estado. e da crise da pr6pria racionalidade e

26

Depols roJa o mocot6. Direçao e roteiro: Debora Herszenhut e Jeferson Oliveira
(Don). Produçao: Clandestine Filmes e Leonardo Edde, 2009.
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do planejamento urbano. Muito menos podem ser reduzidos a "doxas" dos

"espaças partidos", corn "ilhas" de riqueza e funcionalidade deum lado e territ6rios "apartados" de outro, como se fosse possivel isolar partes do tecido

urbano em guetos incomunicâveis. Essas reservas de munda, esses territ6rios
heterogêneos, silo lugares de produçào do sensivel, de espaços e tempos,. de
formas que ultrapassam o debate sobre os ''ternas", quando as informaçoes e
personagens dos proprios documentârios e fihnes de ficçào abandonarn estere6tipos ou arrancarn dos clichês uma experiência do sensivel.
Em meio a crises diversas, esses territ6rios silo percebidos como laborat6rios de subjetivaçào, laborat6rios de uma outra experiência de cidade

que funciona paralelamente, em parceria, ou mesmo contra o Estado, funcionando na tensao entre uma nova produçao culturale social, "economias
substitutas" auto-organizadas e o Estado de exceçào a que estào submetidos (como as favelas e guetos globais).
Favela e favelado, hoje, indicarn também uma fragilidade conceitual
da busca e afirmaçào das "identidades sociais" e a insuficiência das teorias
das representaçoes sociais para dar conta das singularidades do que pode-

mos chamar de vidas-linguagens. "Lâ vern o favelado" e, poderiamos dizer
também, "lâ vern o filme de favela" sao os clichês dos quais é necessârio
de afastar, para nilo carimbar essas produçoes corn qualquer tipo de selo
"generalizante" ou de discurso de "autenticidade" ou de autoridade, diseur5o de afirmaçào de identidades e de legitimaçào de grupos que incorrem,
como jâ frisado, no mesmo erro "essencialista" da busca de identidades
prontas. Pois hoje uma das maiores perversoes nos discursos sobre a pobreza (inclusive no discurso cri\ico) é associar diferença a desigualdade.
Depois rota o mocot6 cons~gue encarar esses desafios de uma forma
~ingular: recotia o seu "objeto de documentârio", a laje, e, ao mesmo tempo, abre esse recorte para as virtualidades, de forma a reconstituir o "todo"
(a favela como potência) pela parte, apresentando ao final um campo complexo de questoes, personagens, espaços e imaginârios.
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t6rio dos olheiros do trâfico, para soltar pipa, para vender, alugar, juntar
a familia, para se bronzear e mergulhar numa piscina Torre, como Iugar
para o culto religioso, etc.

Sao muitos e muito singulares os usos para uma laje na favela, prOxima
mas distinta do simbolismo dado a "cobertura" nos apartamentos da elite,
que jâ vern quase sempre corn o im6vel, pronta para ser exibida e usufruida.
A laje na favela é uma conquista, sinônimo de autonomia e liberdade.
Espremidos uns nos outros por falta de espaço edificâvel, os barracos, em
processo de verticalizaçào, fazem da parte superior das casas um lugar de
expansào possivel, signo de melhoria de vida, de status, de um pequeno neg6cio e, mais do que isso, de todo um imaginârio. Um espaço vibrâtil, um
lugarde desejo, investido de virtualidades, valores e afetos. Um dispositivo
de futuros em concreto armado.

Para arrancar um pensamento sobre a laje e seus construtores/moradores, entender sua materialidade e virtualidade, as prâticas e relaçoes em

tomo dela, os diretores optaram nào por exp li car ou analisar, mas observar,
ouvir, associar, compor, mixar a partir de oito "situaçôes" ou nUcleos de
personagens. É esse tipo de estrntura narrativa que vamos acompanhar ao
longo do documentârio de cerca de 50 minutos de Debora Herszenhut e
Jefferson Oliveira (Don) para o DocTV.
Seguimos os preparativos para a constrnçào da laje de duas familias
(Delso e a irma dona Salete e o casai Rivaldo e Janaina), mas também os
usos coletivos e privados das Iajes utilizadas para o culto do pastor Ruy; o
encontro de Telmo e os amigos do Bonde da Laje para assistir a um jogo
de futebol regado a cerveja; Aline e a Familia Durango mergulhados em
uma piscina Torre; os meninos Davi, Geovane e Bill que soltam pipas da
laje; os olheiros Manda Baia e Branquinho, que fazem da laje seu posto de
observaçào; e dona Vera, dona de casa que usa a laje da vizinha para lavar
e estender roupa.

bebê", para ver futebol, para estender roupas, para servir como observa-

Nenhum desses personagens se reduz a "tipos" sociais; o documentario arranca, de suas vivências, fragmentas de falas e açôes, gestas, uma
singularidade. Cada um desses nucleos poderia render um documentârio
"autônomo", mas compôe no filme uma espécie de mosaico ou mixagem,
misturando-se uns nos outras, diluindo-se, para formar um corpo coletivo,
Unico e diferenciado ao mesmo tempo, uma pequena multidào de singula-
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Como a laje, essa estrutura destinada a servir de cobertura, forro ou
piso para uma edificaçào, foi ressignificada nas favelas? Basta observar
suas multifuncionalidades para entendermos a riqueza desse "territ6rio": Garotas da Laje, Bonde da Laje, laje para festas, para "chas de
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ridades. Método de observaçào e mixagem/montagem que atravessa toda o
filme e especialmente sua elaborada trilha sonora. Funk, binos religiosos,

A câmera andarilha observa, contempla e, em grande parte do documentârio, se desloca e anda, adentra, becos, lojas, casas, cozinhas, se instala na hora do banho de piscina na laje, chega no tanque, na varanda.
Acompanha em muitos planos-sequências, câmera na mao, olhar atento,
açôes, gestas e corpos.

trechos de mUsicas que tocam nos râdios, nas ruas, sons vindos da TV,
fragmentas de falas, uma elaborada "paisagem sonora".

1.
1

As açôes, falas em off, imagens, vivências desses diferentes personagens vào sendo altemadas e entremeadas, constituindo a tramalmosaico ..
0 documentârio vai se construindo lentamente, de forma reiterativa, avançando por diferença e repetiçào dessas situaçàes escolhidas para nortear a
narrativa proliferante e polifônica de situaçôes, pessoas, ambientes, sons,
que se bifurcam, mas que, ao mesmo tempo, "voltam" sempre para o processa proposto: acompanhar a constrnçào de duas lajes.
A narrativa acompanha e observa no tempo as relaçàes de trabalho/lazer, trabalho/prazer, propriedade/coletividade, discursos individualizantes e
de produçào de "comum". A laje pode servir para juntar, misturar ou para
separar. Em toma dela surgem os discursos do trabalho/festa, do mutirào,

do comum, mas também a fala sobre o "privilégia", o status, o ~'muro" que
distinguee separa. Os discursos da plenitude (a admiraçào e orgnlho da laje
pronta) e da falta/fabulaçào: "Quando eu tiver a minha pr6pria laje, nesse dia
eu passa dizer: eu sou feliz", diz dona Vera, uma das personagens do filme.

A câmera tem olhar inquieta, mesmo quando focada em um espaça e
situaçâo muito restritos, camo o set em que acompanhamos dona Vera, que
durante toda o documentârio é apresentada em uma unica situaçào: a de
lavar, estender e recolher a roupa usando a laje da vizinha.
De dona Vera e de todos os personagens, ficamos conhecendo apenas
fragmentas de vida. Enquanto lava e estende a roupa na laje, ficamos sabenda em off que ela carregava itgna na cabeça toda dia em Olaria e que
fora convencida pela futuro mari do a vir para o Complexa do Alemào por-

que tinha âgua encanada; mas ele arrumou uma menina mais nova, foi embora e ela continuou no Complexa. "Essa laje eu uso quando eu precisa:
essa casa aqui é coma se fosse minha." Ao mesmo tempo, dona Vera nâo
gosta de muitas intimidades corn a vizinhança. "Juntos e separados" é uma
das possiveis reivindicaçàes de uma sociabilidade singnlar e cambiante,
fugindo dos clichês da favela.
Os personagens - camo dona Vera; os meninos que soltam pipa; os

0 documentârio se preocupa em singularizar essas experiências, acompanhando os diferentes "nU.cleos" e personagens desde o "acordar" da favela até a realizaçào das açàes anunciadas: constrnçào das lajes, celebraçào
do trabalho corn o mocot6 anunciado no titulo, jogo de futebol festivo,
bronzearnento e banho de pisc,ina. Vai do amanhecer ao fim de um "dia"
ficcional, pois tantas açàes de Çluraçào distintas (de longo e curto prazos)
s6 padern acontecer no tempo da montagem do documentârio. E é apenas
no final que 0\espectador percehe que o fluxa aparentemente "frouxo" de
personagens proliferantes é reiterativo e avança retomando cada um dos
personagens e nucleos escolhidos para compor esse tempo especial.

de "mural". Sempre apresentados em um tempo "distendido", personagens
que vào compondo uma narrativa polifônica corn as açàes que vào se acelerando de "bater a laje", preparar o mocot6, ou soltar as pipas, numa "guerra
de pipas". Uma teia polifônica que oscila entre momentos distendidos e
"frouxos" e certo frenesi.

Assim, o filme começa corn todos os personagens saindo de casa pela manhâ para uma açâo de se "instalar", configurar, inventar diferentes "espaças''.
A campra do material de constrnçào para a laje de uma das familias é montada
simultanearnente corn a campra de materiais para a feitura do mocot6 que sen\
servido no final do dia. E outras açàes e personagens vào sendo acrescentados
nesse tempo do "simultâneo" que Vai aVançando ao longo da narrativa.

certo estranharnento no espectador. 0 tempo da chuva que pinga dos telhados, os personagens vistos pelas reflexos em poças d'itgna, as lajes empoçadas. A chuva forte, que é também origem de tensào na favela. 0 venta
leva telhados, derruba casas, destr6i m6veis. As lajes sào.proteçàes contra a
chuva, promessa de segurança em um arnbiente em que a precariedade nào
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dois olheiros corn um agasalho cobrindo o rosto sentados em um sofa a céu
aberto; as mulheres que falam do bronzeado, do chit de bebê, de amenidades enquanto tomam sol na piscina de plitstico; os homens que arrumarn
as cadeiras e o churrasco para o futebol - constituem assim uma espécie

A busca desse "tempo" irregular, mais distendido que contraido, causa
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é apenas signo da falta, mas da possibilidade de invençào, como em Helio
Oiticica quando diz "da adversidade vivemos".27

Todo o documentârio é atravessado por essa "tensào flutuante". Esse
tempo de "olbar" que identificamos na "espera" dos jovens olheiros do
tràfico, sentados em uma poltrona imensa, "fora de lugar", no meio de uma
laje. A qualquer momento a policia pode aparecer no horizonte e eles estào
na linha de visào do inimigo. A câmera simula esse olhar persecutorio, observa os meninos por tras, espiando. "Bles [a policia] tarnbém tào vendo a
gente. Primeiro que pega é n6is".
Vere ser visto, a câmera observa e !odos sabem que estào sendo observados/fihnados, mas parece haver um desejo dos diretores de "nào intervençâ:o", que, às vezes, é quebrado camo na cena das crianças que brincam
corn a câmera e para a câmera. Mas quase toda a narrativa parte desse pressuposto do registra de uma "lida", trabalho, lazer, tempos "distendidos"
do ser/estar que parecem ignorar a câmera, mesmo que essa nao os ignore.

Esse nivel de "intimidade" da câmera corn os personagens chama
particularmente a atençào nas cenas da piscina e do bronzeamento, em
que as mulheres exibem seus corpos para uma câmera deslizante sobre biquinis de oncinha, gluteos protuberantes flutuando na piscina de
plastico. Brincam corn seus corpos, displicentemente, sem qualquer incômodo corn a câmera que olha, sabendo que sào olhadas/observadas.
Elas "posam", poderiamos dizer, a partir de um imaginârio "clichê" de
"popozudas" e garotas "bronzeadas para ficar corn a cor do pecado'\
camo diz uma de las que ainda anuncia, para depois do bronze, "um vestido curtinho" para realçar o bronzeado. Ao mesmo tempo, as imagens
exprimem esse prazer singuli1r displicente desse espaça para estarem
•
•
•
1
cons1go, com\as am1gas, corn seus corpos.
As mulheres no documentario assumem lugares ativos, mas socialmente marcados: estào na cozinha fazenda o mocoto, lavando e estendendo roupa, cuidando das crianças, forjando seus corpos na piscina Tone,
falarn de filhos, comida, crianças, baile funk. Os homens batem a laje,
quebram concreto, carregam sacos de cimenta e terra, suam, bebem e

27
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comem corn os amigos na frente de um jo go de futebol na TV: estào nos
lugares de poder social, camo o culto religioso. Os jovens vigiam a boca
de fuma e soltarn pipas.

Mas esse "estado de coisas" nào é fixado no documentârio como ponta
de partida ou clichê. Os personagens nào sào reduzidos a tipos ou cristalizaçàes sociais; todos têm autonomia, vivências, fabulam a laje e vivenciam
a favela de forma singularizante.
Assim ternas o trabalho do mutirào, a !ida, o ârduo que é erguer a laje
tomado "festa" corn o mocot6, toda uma celebraçào do colaborativismo, da
amizade, da rede de trabalho e afetos, mas também outras formas e modos
de sociabilidade ede estar "juntos e separados".
"Maior medo da laje é faltar gente. Falo: olha, tem maior festào amanhà, falo logo que é festa, mas antes vai ter que quebrar um concreto. Melhor que pagar corn dinheiro que paga, charna os amigos, faz a festa, trabalha e re força a amizade." Mas o fihne mostra tarnbém outras discursos:
"Nào gosto de mutirào: vern muita repressào, cobrança depois, ajudei a
levantar sua casa, você me deve, e eu nào gosto disso". Todo um discurso
individualista, de fazer sozinho, mesmo que de forma !enta. A laje murada
para nào ser emprestada para festividades alheias. A propriedade privada, a
conquista individual de status.
Também os discursos sobre a favela sào distintos. "Aqui no morro sou
feliz? Sou nào! É horrivel você morando corn gente na tua laje e nào poder
dormir por causa do barulho." Conflitos pontuais, juizos de valor baseados
em um ponto incômodo se contrapôem a visôes mais amplas sobre a favela:
"Complexa do Alemào, sa o nome ja dizendo tuda. Nào me adapta la
fora. Se acertasse na Megassena ia ficar aqui mesmo. Fazia a minha casa
toda blindada e ficava aqui. Eu gosto. Ja sofri muito nesse Rio de Janeiro.
Aqui esta a historia da minha vida toda".

ta

"Serâ que hâ uma coisa boa no Complexa?", grita o pastor Ruy na sua
preleçào em off, maldizendo a midia que demoniza a favela. Esses fragmentas de falas e imagens compôem o "mural" no qm: l vernas oS mesmos
homens que constroem toda a cidade e fazem sua infraestrutura funcionar,
tentando melhorar e cuidar da sua propria casa.

Frase inscrita em um dos Parangolés do artista.
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De reperi.te, entre carros, fiaçèes e o caos de barracos, vernas passar um
cavala, conectandO ·a: faVela corn seus personagens de origem rural ou as
muitas imagens buc6Jicas e deslumbrantes da paisagem. A montagem vai
trabalhando par contrastes e ressonâncias, coma no final do documentârio,
em .que o ato de bater a laje se confunde corn as açôes de preparar o mocota. Analogia entre a obra e a comida: misturar a terra e o caldo do mocot6,
socar os temperas e o cimenta, passar de mào em mâ:o os instrumentes e
ferrament~s da ~bra e.da co~inha. Girar, __ misturar, amassar, engrossar. A
montagem vai fazenda a mixagem, argamassa. "Mocot6 é muito forte pro
hom~.m!", diss~ algu~m .
Ambientes, atmosferas, estados, fluxas; açôes. A laje, o quintal de casa,

é la\llbém um lugar inventado ede invençôes. Insista nas questôes de lugar,
habitaçà~),. estar, P.o~que muitos do.cum~~târios contemporâneos extraem
sua estética d.essas relaçôes entr.e vida!trabalho e os arranjos/disposiçào do
espaça social. Configuraçào do sensivel, que extrai sentidos da criaçao de
tempo~ e espaças e nàq dos. ,seu~ "ternas',' simplesmente. Entramos numa
disputa pel os modos de configurar um sens6rio espaçotemporal que deter,nina formas de se estar '~unto .ou s~parado,, fora ou dentro, face a ou no
meio de". ·Essa reconfiguraçao das formas sensiveis (regimes de significaçào, velocidades especificas, formas de reuniao ou de solidao) que sao
propriamente politicas, camo insiste Jacques Rancière (2005) ao propor
que 'a que falta aas pobres e precarizados é a possibilidade de mudar o "ser
sensivelque èsta Jig~do a essa condiçao".'Ja analisei (2010) em 0 campim,
de Débora Herszenhut e Jeffer8on "Don", essaqualidade do espaçotempo
produzindo bioestética~. Quando ro/a o mocot6. segue essa mesma proposiçao, a dimensào produtiva dos territ6ri.os, ·as linhas de forças que os
atravessam, a potência de invenÇao e de fabulaçao em toma dos espaças
sociais, capaze~ de ·produzir modos de vida elin guagens.

1
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Vidas-linguagens.
Deslocamentos subjetivos e reservas de munda

Morrinho. Uma maquete de 300 m'na Favela do Pereirao, no Rio de
Janeiro, reproduz, a céu aberto, numa construçào impressionante feita
de barro, tijolos pintados, material reciclado, fiaçao, um duplo miniaturizado da pr6pria favela. Caos-construçào de casas, ruas, miniaturas de
carros, postes, objetos, num conjunto impressionante. Uma maquete-miniatura-gigante, por contradit6rio que passa parecer, e, mais, "vivenda" nela uma populaçâo de moradores e visitantes, bonecos feitos
de blocos de LEGO que se movimentam pela mao de seus criadores.
Além da arquitetura impressionante, a vida da favela é recriada, ressignificada pelas brinquedos em miniatura, carrinhos, caveirâo-Lego,
moto-taxi-LEGO, contador de hist6ria-LEGO (mestre Renato), moleque-LEGO, dona de casa-LEGO, uma escala de samba inteira-LEGO, traficante-LEGO, policial-LEGO, e ainda LEGO-artista, LEGO-Saci-Pererê,
miniaturas de dinossauros de banca de jomal, enfim um mundo-ambiente
que nao reproduz simplesmente o estado das coisas, mas é pleno de virtualidades, saido da mais pura e primeira brincadeira de crianças e criado
par Nelcirlan Souza de Oliveira desde 1998, quando tinha 14 anos, no
quintal de casa.
A brincadeira juntou mais sete garotos que passaram a dar vida
à microcomunidade que nascia no quintal da casa de Nelcirlan, uma
brincadeira tào intensa que se tomou a vida mesmo dos meninos, cada
um assumindo diferentes personagens/bonecos LEGO, corn vozes, estilo, atitudes singulares, numa deriva sem-fim.

A maquete do Morrinho virou atraçào turistica no Pereirào (apareceu no Faustào, viajou para a Alemanha, Austria, etc.) e talvez se
tomasse s6 mais uma curiosidade turistica (ao lado das esculturas de
areia na praia, ou turismo de "experiência" na Rocinha) se o projeta
nao ti vesse evoluido para a TV Morrinho, produçào de microfilmes em
que os proprios garotos passaram a documentar as historias, brinca104
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deiras e dramas dos seus bonecos LEGO na comunidade.28 Depois da TV
Morrinho, veio a ONG Morrinho e dentro dela o projeta Morrinho Exposiçao, Morrinho Social, etc.

A estética desses microfilmes nos interessa camo ponta de partida para
um mapeamento e analise apenas esboçado e inicial dos documentarios
produzidos fora do ambiente corporativo (dos "profissionais"), ou seja,
viodos das periferias e produzidos par amadores, par jovens das escolas
livres de cinema e audiovisual, par toda um precariado urbano, em oficinas

0 fascinio pela maquete/cenârio, brincadeira-arte, documentario das vidas/ficçôes dos bonecos LEGO e s~us criadores, levou o projeta, em 2006,
a participar na 52'. Bienal de Veneza. A favela-maquete transplantada e
remontada nos jardins da Bienal, na Italia.
Tuda issa impressiona quem conhece o projeta, mas a questiio que interessa aqui e que queremos pontuar passa pela transmutaçiio ou fusiio da
vida em linguagem. Camo a brincadeira dos meninos da favela, aquilo que

era o nào~valor, o tempo ocioso, o entre~escola, o intervalo entre os peque~
nos trabalhos e ocupaçôes, se tornou valor, estética, trabalho-vivo, mobilizando a vida de cada um camo um toda.
Essa transn:iutaçiio da vida em linguagem, um ponta de reviravolta nas
suas trajet6rias, se dâ a partir do momento em que as fabulaçôes experimentadas no quintal de casa, em que cada um assume um personagem
LEGO e !he injeta tempo, subjetividade, vozes, gestas, passam a ser registradas/ficcionadas pelos proprios meninos, resultando em microfilmes
surpreendentes. Ficçôes-documentais ou documentârios das fabulaçôes.
Os videos, de poucos minutas, da TV Morrinho, !odos realizados dentro
da favela-maquete ( 0 saci no Morrinho, A piscina do Peri, Acadêmicos do
Morrinho I e II; A revolta dos bonecos29 ), dissolvem a fronteira entre documentârio/ficçiio, funcionando camo autoetnografia, fabulaçào do cotidiano,
ficcionalizaçào do real, jogo/existência.

''

que se multiplicarn em toda o pais.
Questôes que nào silo exatamente novas, bastando olhar para a historia do
cinema, o fascinio diante da banalidade/singularidade cotidiana no chamado

cinema das origens: a vida nas ruas, os transeuntes e curiosos e suas reaçôes
diante da câmera, multidôes entretidas pelas vitrines, flanando, ou absortas
pelo trabalho camo nas descriçôes de Benjamine Baudelaire. Ou ainda a cidade "fabrica de fatos" de Vertov, e a massa/sujeito da Historia de Eisenstein, o
cinema verdade e cinema direto, as inquietaçôes de Jean Rouch diante do outra, os personagens sem qualidades de Godard até chegar a algumas questôes
do modemo cinema brasileiro e ao contexto contemporâneo. Momentos e problernas distintos nos quais nào iremos nos deter aqui. Varnos invocar apenas algumas inquietaçôes recorrentes: coma ja observarnos, a fragiiidade conceitual
da busca e afirmaçào das "identidades sociais" e a insuficiência das teorias das
representaçôes sociais para dar conta das singularidades das vidas-linguagens.
0 que surpreende nesses microfihues da TV Morrinho é uma restituiçào

e trans:figuraçào do "comum", nào simplesmente o "estado das coisas" e a
banalidade cotidiana, no seu lirismo e/ou brutalidade, ou a encenaçiio dos

discursos midiâticos que contaminam o cinema brasileiro contemporâneo
corn filmes que muitas vezes sào réplicas~maquetes do "senso comum"'
duplicaçôes de matrizes sociais gastas e despotencializadas.

i

2e

"No a no de 2001, em uma ~ visita à comunldade para a realfzaçao de um
document~rio sobre a maquJte, os diretores Fabio Gaviao, Marco Oliveira e
Francisco Franca convidaram os ga rotos para participar do trabalho de captaçao
de imagens". Fonte: www.tvmorrinho.com

29

Os videos: A pise/na do Peri. 0 que acontece quando Peri constréi uma pisclna e tem
D1cr6 como vlzinho? Fico assim sem você, videoclipe da versao remix da mlrsica de
mesmo nome, corn interpretaçao de Adriana Calcanhoto e inspirado em Romeu e
Julleta, de Shakespeare. Baile funk. Baile funk na maquete do morrinho e na vida.
Acadêmicos do Morrinho, parte 1 e 2 MC. Maiquinho, convlcto cantor de funk, tem
um grande desafio: cantar na escala de samba Acadêmicos do Morrinho. A revolta
dos bonecos. Bonecos-Lego lnlciam uma revolta no Morrinho, na tentatlva de viajar
para a Bienal de Veneza acomparlhadoS de seus autores. Fonte: www.morrinho.com
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Se os filmes da TV Morrinho também trazem alguns discursos prontos
(e certa infantilidade desconcertante), sào de tai forma atravessados pelas
vidas-linguagens que se expressarn ali que deles vernas emergir qualidades
novas, singularidades capazes de potencializar a pobreza dos discursos, dos
cenârios e da realidade, tornados exuberantes na sua fantastica miniaturizaçiio, capazes de fazer aparecer a riqueza da pobreza, uma bias tornado
estética e linguagem, que transborda e fere de morte os proprios clichês que
porventura se instalem ali.
A primeira vez que vi esses docjabu/as, sua singularidade e ambiguidade me mobilizaram, par encontrar uma certa falta de medidas, um
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incomensunivel nessa vida-linguagem expressa pelas microdocumentârios fabulados. Em 0 saci no Morrinho, de 2007 (realizado para o canal
Nickelodeon),30 o Lego de Mestre Renato conta a historia deum desconcertante Saci-Pererê, deslocado para a favela do Morrinho. Um Saci sinistro
-corn voz cavernosa e cheio de girias e malandragens -, capaz de assustar
e dar uma surra completa em um morador do Morrinho que rouba doce de
crianças. A infância e a infantilidade dos contos e historias vào sendo coladas, fundidas corn os persona gens cotidianos do morro/morrinho.

para o exterior sem eles. Param a cena para questionar os estatutos deles de
"bonecos/trabalhadores" versus o mundo dos artistas/criadores, o trabalho
vivo dos autores das historias e o trabalho morto dos bonecos que "ficam aqui
comendo farinha" enquanto os meninos viajam. Os bonecos ameaçam corn
protesta e greve, esvaziam o cenârio, criando um vazio de vida, êxodo e deserçiio (evadir-se, estratégia biopolitica, esvaziar os lugares de poder): "Se eu
nâo for pra Veneza n6s vamos parar, o Morrinho vai falir, vai dar caô, colocar
na internet e no YouTube, a porrada vai corner adoidada, se a gente niio for''.

0 video começa corn uma criança cantarolando pela favela, quando é
abordada por um garoto mais velho: "Ai menor, me dâ teu doce, perdeu! Me
dâ teu doce, senâo vai levar uns cascudos" e acaba corn uma surra do Saci-justiceiro, que ajusta condutas. Folclore brasileiro e folclore urbano se contaminarn, fundem, em fabulas arnorais e historias atravessadas pelas irnagens
do mundo, do cinema e da midia, como a historia da invasào do Morrinho por
dinossauros, ao som de vozes estridentes, wros, gritos e confusâo.

Os meninos aparecem inteiros na irnagem, entram na histOria dos bonecos-LEGO e resolvem reconsiderar. Os bonecos-LEGO "originais" vâo
para Veneza e nâo apenas as suas réplicas novinhas, e sem "histOria". A
cena final: a alegria dos bonecos corn matas nas mâos e nas costas, atravessando uma ruela de maquete. No meio de todos os artificios e brincadeiras,
__ _çruzam um caminho de formigas reais, saUvas e LEGOS se cruzam, signas
dessas vidas alheias/alheadas, a vida dos objetos, a vida das imagens, que
se tomam pulsativas e pulsantes, se tomam verdadeiramente documentarios de uma outra categoria, justamente quando atravessadas pela ficçâo.

Esse misto de jogos infantis e brincadeiras "naïfs" atravessados por
crueldade e violência- nos gestas, vozes que animam os cenârios, objetos,
personagens - faz surgir nesses videos uma vida que transborda o "estado
das coisas", para além dos clichês sobre a favela, a violência, o trâfico.

Nào se informa nada ali. 0 registro da fabulaçào dos narradores (os
donos das vozes dos bonecos), em filmagens feitas pelos proprios garotos
da TV Morrinho incorporadas na brincadeira (a câmera faz parte do jogo),
pàe uma série de tensôes em cena.
Em A revolta dos bonecos, de 2008, da TV Morrinho e ONG Morrinho,
essas tensôes entre real e ficçiio, ~hegarn a um nive! sofisticado de metalinguagem, quando os bonecos-Lego descobrem que os meninos que !he dào voz viio
viajar para a Bi~nal de Veneza seri:llevâ-los. Iniciarn uma revolta no Morrinho/
maquete, na tentativa de viajar para a Itâlia acompanhando seus criadores.
No meio da encenaçâo de um tiroteio na maquete, corn caveirâo, Batalhiio de Operaçôes Especiais da Policia Federal (BOPE), confusào, arneaças,
os bonecos se revoltam e param a cena ao saber que os meninos vâo viajar

30

Saci no Morrinho, de Nelcirlan Souza, José Carlos (Junior), Rodrigo de Maceda.
Animaç§o. Livre. Rio de Janeiro/RJ, 2006. 4m.
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A produçiio da TV Morrinho (bruta, direta) coloca em cena as questôes
que vamos encontrar em muitos documentârios e produçôes realizados fora
dos ambientes profissionais. Sào os jogos de linguagem, paixôes, afetos,
formas de conceber e experimentar fabulaçôes coletivas, outras organizaçôes do sensivel e do espaço-tempo. Muitas dessas produçôes trazem uma
ausência de explicaçàes, ausência de referências que nos coloca diante de
uma outra forma de pensar o politico. Mais do que conhecer as razôes que
produzem tai ou quai vida, "o confronto direto entre uma vida e o que ela
pode" (como diz Jacques Rancière a proposito dos filmes de Pedro Costa e,
em especial, na sua anâlise de 0 quarto de Vanda).
Muitos documentârios feitos nesses regimes nâo-profissionais extraem
sua estética das relaçôes entre arte, trabalho e os arranjos/disposiçâo do espaço social. Citando Iongarnente Rancière sobre essa configuraçiio do sensivel:
( ... ) a arte niio é politica pelas mensagens que ela transmite ne rn pela
maneira camo representa as estruturas sociais, os confl.itos politicos
ou as identidades sociais, étnicas ou sexuais. Ela é politica antes de
mais nada pela maneira como configura um sensorium' espaçotemporal que detennina maneiras do estar junto ou separado, fora ou dentro,
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face a ou no meio de. Ela é politica enquanto recorta um determinado
espaça ou um determinado tempo, enquanto os objetos corn os quais ela
povoa este espaça ou o ritmo que ela confere a esse tempo deterrninam
uma forma de experiência especifica, em conforrnidade ou em ruptura
corn outras: uma forma especifica de visibilidade, uma modi:ficaçao das
relaçôes entre formas sensiveis e regimes de significaçao, velocidades
especificas, mas também e antes de mais nada formas de reuniao ou de
solidà:o. Porque a politica, bem antes de ser o exercicio de um poder ou
uma luta pelo poder, é o recorte de um espaço especifico de "ocupaçôes
comuns"; é o conflito para deterrninar os objetos que fazem.ou nao parte
dessas ocupaçôes, os sujeitos que participam ou nao delas, etc. Se a arte
é politica, ela o é enquanto os espaças e os tempos que ela recorta e as
formas de ocupaçà:o desses tempos e espaças que ela determina interferem corn o recorte dos espaças e dos tempos, dos sujeitos e dos objetos,
do privado e do pllblico, das competências e das incompetências, que
define uma comunidade politica. (RANCIÈRE, 2005)

MiDIA-MULTIOÂO

que busca extrair valor das redes espalhadas pela cidade, redes de cultnra,
redes de saber, redes de afetividade e sociabilidade.
Mas quais as condiçôes de possibilidade para que as redes de cultura

urbana se apropriem e dinamizem o territ6rio urbano? "Nao existe inclusâ:o
sem inclusiio subjetiva"- essa proposiçiio do projeto Reperiferia, de Nova
Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro," pode se articular corn a questiio que
estâvamos enunciando até aqui: a transformaçiio do sensivel, as reservas de
mundo carregadas de estéticas potenciais, vidas-linguagens.

É que nào existe "inclusâo" ou partilha sem a posse das linguagens, o Ultimo muro ou barreira para uma partilha do sensivel. Tiio importante quanto o
acesso à infraestrutura tecnol6gica, o acesso às redes: sistemas de informaçiio
e comunicaçiio que pemtitam a comunicaçiio barata, autônoma e colaborativa,
gerando um aumento da produtividade social por computadores, software, câ-

meras digitais, internet livre, ambientes coletivos para se "estar junto".
Mais que tecnologias de comunicaçiio, essas sao a condiçao de fim-

cionamento de novos processos sociais e criaçâo de capital social, aumen-

A inclusao subjetiva
A questiio trazida por Rancière (2005) se aplica aos documentârios e
ficçôes realizadas pelos novos sujeitos do discurso, quando ele insiste que
"o que falta aos proletarios niio é a consciência da condiçiio deles, mas a
possibilidade de mudar o ser sensivel que esta ligado a essa condiçiio".

No moniento em que a cipade é pensada como a "nova fâbrica", como
propôe Antonio Negri (HARDT, NEGRI, 2005), ou ainda como laborat6rio
experimental do capitalismo ~ognitivo, podemos dizer que a cultnra urbana esta na g~nese da pr6pria iqeia dessa "multidiio" produtiva, formada por
. singnlaridades que niio podem mais ser representadas de forma tradicional e
que começam a atuar de forma comum ou em projetos e açôes partilhadas.

~

1

A cultura urbana hoje passa a ser entendida como produçiio de riqueza,
e as cidades, as metropoles, estariam para a multidiio assim como a fabrica
estava para os operârios, o laborat6rio a céu aberto dessas bioestéticas. A
difusiio da produtividade e da criaçiio de valor se desloca para o campo das

relaçôes sociais, dos fluxas e tracas, a cidade se informatiza, assim como a
produçiio e o trabalho. A cultura urbana toma-se uma das bases do capital
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tando a "intelectualidade de massa", aumentando a produtividade social
em todos os niveis. Mas o que seriam essa sustentabilidade e essa inclusiio
subjetiva, tao importantes quanto a existência de infraestrutnra tecnol6gica
instalada, seja /ow-tech, seja high-tech? Muitos aspectos dessa sustentabi-

lidade "imaterial", simb6lica, sào tâo ou mais importantes que as questOes
hem materiais e concretas da necessidade de tecnologias instaladas no corpo da cidade, de forma publica e gratuita.

A posseda linguagem
Nesse contexto das redes e cultnra urbanas, podemos destacar a diversidade das linguagens e sua incorporaçiio como elemento determinante
das novas formas do politico e da açao. Entre essas linguagens urbanas, o

audiovisual e a mllsica estâo presentes na produçao cultural, educacional,
estética, contemporânea, de forma ampla.
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Citado por Marcus Faustini, coordenador do Projeto Reperiferla, no eventa
"Onda Cidadà", promovido pelo Itaû Cultural no Clrco Voador, Rio de Janeiro, em
novembro de 2007, do quai participe! coordenando o Grupo de Audlovisual.
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A maioria dos grupos culturais urbanos no Brasil nào trabalha corn
uma linguagem exclusiva; diferentes linguagens sào mobilizadas, mas tados reconhecem mna dimensào decisiva hoje na passagem de uma cuttura

lita Crispim, tem que perguntar se o garoto acha mesmo que pode mostrar
as irmàs para qualquer um ver. 0 garoto recua, melhor nao expor as irmas à
curiosidade de desconhecidos. Ética das imagens que riasce do fazer, sentir,
perceber. Imagens que vamos reencontrar muitas vezes à deriva, fragmentadas, desconectadas, jogadas ao acaso das apropriaçoes no esgoto publico
das imagens. Foundfootage e remix que sao a base de mna cuttura do ex-

letrada para uma cultura audiovisual, e a necessidade de "passe" dessas
linguagens, e de sua potência, assim coma a passe e a desconstruçâo das
linguagens do poder.
De fato, o desejo difuso é experimentar todas as linguagens, compartilhar
a emoçào, a inteligência, disputar corn a cuttura de massa, potencializar e em-

poderar os discursos, tomar passe dos processos, criar linguagens, estilo, valor.
Tarnbém é interessante pensar as culturas urbanas camo experiências
radicais de educaçao nào-formai, em que a experiência audiovisual (entre
outras) aparece como conhecimento ludico, passe da linguagem como porta
de entrada privilegiada para essa inclusào subjetiva e para o trabalho vivo.
Destituindo a oposiçao entre letrado/oral, popular/erudito, tecnologico/
artesanal, a cuttura urbana vai incorporando as mais distintas estéticas, utilizando desde o mais experimental até as linguagens que ja circulam na cuttura
de massas. As estratégias sào multiplas para essa apropriaçào das linguagens.
Uma dinâmica recorrente na constituiçào de grupos, coletivos, projetas

de cultura urbana é começar corn as referências dos jovens, sejam quais
forem. Um posiçào bem distinta da formaçào classica, que trabalha corn
mn repertoria de referência pré-constituido.
Uma jovem da Escala Livre de Cinema de Nova Iguaçu, par exemplo,
quer produzir clipes para as musicas evangélicas e religiosas da sua igreja;
mn menino quer aprender a fazer filmes de açao tipo James Bond; o pral
fessor nào vai dissuadi-los dos seus projetas e motivaçôes, mas vai lhes
'
apresentar novas referências. JA
no projeta "coletores de imagens", 32 sâo os

registras doèotidiano, da vidd de cada um que serào analisados nas aulas.
Parte-se do cotidiano, da vida, para se pensar uma estética ou linguagem
expandida para outras campos, repertorias e referências.
Um garoto traz as imagens em video das irmàzinhas tomando banho em
nudez inocente, no projeta TV Lata, da Babia; o mediador/professor, Jose-

cedente, das sabras, do excesso ,de referência~ e suaspqtências.
A questào, em muitas dessas propostas, é partir do concreto para se chegar ao conceito, à ética (nunca pensados camo abstraçào, norma, transcendência), chegar à propria historia do cinema e da videoarte. Partir dos c6digos
do melodrama ou da novela para reconfigurar o sensivel. Partir do conhecido,

do consuma, para trazer outras referências.,Como na hist6ria, roteirizada, de
um garoto que quer incorporar o nome, a marca Nike, no seu sobrenome, e
tatuâ-lo na pele, relata Luciana B.ezerra. do nucleo de cinema Nos do Morro.
A proposta do grupo Nos do Morro é justamente partir do estado das coisas,
mas sair do gueto subjetivo, sair da exigência edo discurso que cria mn ''nicha" de consmno para os fihnes/videos produzidos ou viodos dessa produçào
periférica. Nem sempre consegue,.mas sair do gueto lem esse outra sentido,
abandonar o lugar que lhe foi dada, .sair desse lugar inclusive conceitual que
responde a conceitos problematicos (subalternidade, marginalidade, excluidos,
periferia, que vào se constituindo, inclusive, como novos clichês te6ricos).
Conhecido inicialmente pela trabalho no teatro, o N6s do Morro (Rio
de Janeiro) vern realizando experiências corn audiovisual desde 1996,
corn alguns resultados expressivos, camo Picolé, pintinho e pipa, de Gustavo Melo e roteiro de André Santinho (2006). Sao ficçoes atravessadas
par uma experiência documerital, deum frescor que vern dos corpos, ges'
los, falas, locais de filmagem. A favela, aqui o morro do Vidigal, corn suas
ladeiras e esquinas de frente para o mar, surge na sua espacialidade-temporalidade outra, o tempo de uma Kombi de. troca-troca anunciar pelas
ruelas que troca sucata, garrafa vazia, bacia e panela .velha, garrafào de
vinho, etc. par picolé, pintinhos vivas e pipa. 0 anuncio pela alto-falante

provoca uma agitaçâo,

ace~eraçâo,

precipitaçâo das

crianç~s

pelas ruas,

lixeiras, estoques familiares. de bugigangas.
32

Idem. Experiências relatadas par Marcos Faustini, criador da Escala Livre de
Cinema de Nova Iguaçu.
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0 tempo se acelera e precipita os. pequenos drarnas e)mpasses, diante
da promessa de trocar lixo/sucata par objetos do desejo. A reinvençao da
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infància e da criança, a reinvençào da ideia de juventude, em muitos desses

Em 0 campim (2006), documentario da ClanDestino Fihnes corn apoio
do N6s do Morro, filmado por dois moradores do Morro da Gratta, Jéferson de Oliveira (Don) e Eduardo Domelles, no Complexa das Favelas do

curtas, desenham essa outra sociabilidade, outras temporalidades: aquele
tempo que escarre de haras jogado num sofa diante da TV, comendo "besteiras" ou dormindo, mas também um tempo distendido de brincadeiras

fabuladas e inventadas pelas ruas, o tempo "ocioso" das crianças que ain da
nao estao submetidas a uma produtividade standard.

Alemào, no Rio, a experiência descrita por Rancière, como vimos, de um
sensorium espaço-temporal "que determina maneiras do estar junto ou se-

0 "tempo", nao seria esse hoje o maior luxa dos pobres ou de quem
ainda nao entrou de vez na disciplina da produçao? Essa experiência do

parada, fora ou dentro, face a ou no meio de" (Rancière, 2005) ganha uma
expressao singular. Algo muito prosaico, criar um carnpinho de futebol na
vizinhança em um terreno usado camo dep6sito de lixo, cemitério de gatos

sensivel serâ mais ou menos explorada nesses curtas cujos 'atores, em sua
grande maioria, sao integrantes do N6s do Morro. 0 roteiro, de autoria de

e cachorros, faz emergir um "comum", uma experiência poderosa de organizaçào do tempo de "lazer", das relaçôes sociais e da vida.

Gustavo Melo e André Santinho, foi premiado num concurso do Ministério
da Cultura, que financiou a sua produçao, no ano de 2006. 0 que mostra a
entrada e disputa desses grupos no mercado cultural.

A comunidade em toma do campinho de terra vai emergindo, corn
questôes dificeis da autogestao, as dificuldades e confiitos corn os vizinhos, lideranças, em toma de um espaça de 28 por 9 metros que reconfigura parte da vida social dos moradores ao seu redor. A afetividade em
toma deum projeta comum que deriva em organizaçao e partilha, criaçao
de um munda de colaboraçao, fica evidente, mas tarnbém as pequenas
rivalidades e ressentimentos. A baia que quebra uma tomeira da vizinha,
a dificuldade de manter o campo cercado, a emergência de liderança e

Em outras curtas do N6s do Morro, Mina de fé (2004), de Luciana Bezerra, ou Neguinho e Kika (2005), de Luciano Vidigal, também encontrarnos
uma ficçao atravessada pela deriva documentai. Pode-se perceber uma tentativa de escavar o real, passando dos estere6tipos e objetividade - a "mulher de bandido", em Mina de fé, ou "o garoto que quer sair do trafico", em
Neguinho e Kika- para as questôes subjetivas, a dobra afetiva que cria outra

reivindicaçôes em torno de um territ6rio mâgico, o "campim" da favela

relaçào corn o que vemos e ouvimos: sào questôes prosaicas que emergem

que surge camo um munda cheio de virtualidades, riqueza da pobreza.

do olhar de uma menina!adolescente, namorada do chefe do trâfico local que
engravida. 0 que ja seria problematico - gravidez precoce, a instabilidade
do narnoro entre adolescentes, a disputa entre mulheres pela homem de poder do pedaço - se intensifica pela experiência que se tem que viver tuda
issa num tempo hiperacelerado, em alguns poucos meses ou anos. Antes do

moradores que utilizam o campim ou sao afetados por ele. 0 diretor se
apropria da linguagem dos Djs e Vjs, editando e manipulando as imagens
para apresentar os seus personagens, mas também adentrando a favela em

pr6ximo tiroteio, antes da pr6xPna morte, antes da viuvez, fuga, abandono.
Mais umà questao de tempbralidade, nao mais distendida, mas acelerada e precipitada. Aceleraçao do tempo, a vida curta, as decisôes precoces
também silo questôes no curta Neguinho e Kika, de Luciano Vidigal, tarnbém circunscrito nesse munda de crianças/adolescentes crescidos, deslocados em decisôes e drarnas que se precipitam sobre sua adolescência.

0 documentârio acompanha, durante um ano e meio, o cotidiano de

planos-sequências em que o tempo escorre, continuo.
0 uso do plano-sequência camo forma recurrente de fihnagem pelas becos e
ruas das favelas é uma constante em muitos desses fihnes, coma Picolé, pintinho
e pipa, Neguinho eKika, Mina defé, 7 minutas (de Cavi Borges) e muitos outras.

Penetrar o "real", rasgar o sensorium espaça-temporal, descrever, monitorar, varrer os dados, sào muitas e diferentes funçôes dessa câmera que

ça-tempo outra, relaçôes de vizinhança, afetividade, alianças provis6rias,
comunidades improvisadas, em quea violência e o afeto sao experimentados de formas muito diversas.

entra pelas favelas, trazendo-nos a sensaçao de um acontecimento que se
desdobra ao vivo diante de nos, diante da câmera, numa performance irrepetivel. 0 territ6rio percorrido é "visado", monitorado, perscrutado de forma violenta nesses planos-sequências que nada têm de contemplativos, e
em que a câmera se comporta camo a mira deum olho varrendo o territ6rio.
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A ambiguidade de algumas proposiçôes e experiências em audiovisual
nas escolas livres, oficinas, curso de cinema, corn a inclusào da formaçào
audiovisual no cuniculo das escolas de ensino bâsico, sempre foi, a meu
ver, a configuraçao de uma "educaçào para pobres", em que se restringem
as linguagens e experiências a certos repertOrias.
Algumas propostas começam a questionar essa educaçilo para pobres
e incorporam linguagens e estéticas outras: vindas de jogos eletrônicos,
moda, publicidade, cinema experimental, videoarte, nilo se restringindo a
uma produçilo "documentai" no sentido mais classico. Pois é a passe (mesmo que para a deserçilo e abandono) dessas linguagens que qualifica os
grupos a disputarem os discursos contemporâneos.
Para muitos grupos (que trabalham corn jovens das periferias), o ponta de
partida, nesse trabalbo de educaçilo/ocupaçilo/formaçilo de jovens, é um certo
confinarnento nas politicas de identidades fixas, guetos subjetivos que afirmarn
uma nova "essencialidade" ou excepcionalidade. Apesar de serem propostas
legitimas politicarnente, é precisa perguntar camo criar um "pertencimento"
social (uma reserva de munda ou de "reconhecimento"), urna "comunidade"
subjetiva, um comum, uma inserçilo pelo compartilharnento de Iinguagens, estéticas, modos de ser/estar no munda, sem anular as singularidades.
Essas estratégicas silo ainda ambiguas, mas apontam para a passagem
de objetos a sujeitos do discurso, uma mobilidade social que significa nilo
apenas se movimentar pelas c6digos, linguagens, estéticas do poder, mas.
produzir linguagens, estéticas, valores outras e afirma-los na cultura urbana
contemporânea. Essa é a radical mudança nas produçôes vindas das periferias ou das escolas livres de auc\iovisual, a disputa pela sensivel, junto corn
a sua "partilha", que pode prod~zir tanta acontecimentos quanta clichês.
Nesse sentido, apontamos a fusuficiência do discurso teorico que analisa
essa produçilo e a legitima simplesmente enquanto fato sociologico, representaçào social, "aumento de autoestima", "pertencimento", tomada do discurso, etc. Uma celebraçilo do pobrestarlpopstar, uma nova figura de centralidade que pode operar criando um nova "gênera" ou nicha cinematografico.
Hoje, esse tipo de proposiçilo explodiu no Brasil: educaçilo nilo-formai
audiovisual, corn metodologias, tempo de duraçilo e objetivos os mais distintas. Além dos grupos ja citados, inumeros festivais de cinema aderiram a
essas propostas. Uma referência silo as Oficinas da Kinoforum, realizadas
116

desde 2001 dentro do Festival Intemacional de Curtas-Metragens de Silo
Paulo, corn seu acervo e resultados publicados na web." Desde 2001, 751
alunas produziram, dirigiram e fotografanun, sempre a partir de sens proprios argumentas, 174 curtas digitais. Outras festivais, especificarnente vollados para essa produçilo, surgiram, coma o Visôes Periféricas e o Festival
de Cinema da CUFA, no Rio, o Forum de Experiências Populares emAudiovisual- Fepa, que retine diferentes iniciativas em nivel nacional, cineclubes
nas favelas, camo o Cineclube da Maré, etc., parceria entre esses grupos e as
universidades (parceria do Curso de Comunicaçilo da CUFA corn a Escala
de Comunicaçilo da UFRJ), parcerias corn empresas privadas, corn o Estado,
etc. Um mapa a ser desenbado e uma produçilo que ainda nilo esta "legitimada" silo parte deum corpus aser desenvolvido e analisado esteticarnente.
Ao mesmo tempo, corn a proliferaçilo da cultura urbana vinda das periferias, é precisa problematizar o discurso assistencialista e patemalista que se
apresenta camo "salvador" ou "messiânico" ou de "tutela" desses movimentos
que surgem rompendo corn velhos discursos sobre a pobreza. É a preocupaçilo
do grupo Nos do Morro: sair do discurso patemalista dos projetas que têm
coma missào ou objetivo "tirar jovens do t:rafico", "tirar jovens da rua". 0
discurso é outra: para empoderar esses jovens, restituir-lhes autonomia, criar
novas condiçôes para uma inclusào subjetiva ou uma "intrusao social", a aposta é a apropriaçilo tecnol6gica e simb6lica, tuda o que produza um aumento
de potêncialautonomialautogestào. É camo se dissessem: "Nilo nos coloque
no gueto", nào nos reduza a produzir uma "estética da periferia". Ou, ainda,
nilo nos reduza a uma pobreza folcl6rica. Essa é uma das questôes recorrentes
da cultura urbana periférica, um segundo momento, de saida do discurso da
"identidade" edo "gueto".
Outros circuitos

Na TV Ovo, do Rio Grande do Sul, a formaçilo de jovens através do
audiovisual tem camo objetivo formar e multiplicar formadores, passar da
formaçào para a produçào e exibiçào, e criar um circuito novo.
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Por exemplo, a TV Ovo no ônibus, em que se produzem curtas para serem vistos dentro de ônibus comuns que recebem um aparelho de televisilo.
0 ônibus vira um espaça de exibiçilo. Passageiros passam da sua parada
original para acabar de vero video no Bus TV. Ainda na criaçilo de circuitos, ternas a TV Minuta. Dehales relâmpagos no trânsito silo feitos enquanto o sinal fecha, corn um banquinho de plastico e uma paula. Parodia ·dos
debates de TV em que nilo se discute nada. A correria e a preocupaçilo corn
o sinal que vai abrir ou fechar ja bastam para "entreter".

Em relaç!io a novas circuitos, o Filmagens Periféricas tem camo um
de seus projetas, depois das oficinas de video na cidade de Tiradentes-SP,
a exibiçilo do material produzido no Museu da hnagem e do Som - MIS,
no Centra Cultural Banco do Brasil - CCBB, locais aos quais muitos moradores da periferia paulista de Tiradentes nilo têm acesso, nem sabem de

que se trata. Surge entao o "Cinema de Periferia", corn a ideia de colocar
todos os videos realizados pelo Filmagem Periférica em uma fita ou DVD
e distribuir nas locadoras de Tiradentes.
Corn o apoio do Prograrna de Valorizaçilo das Iniciativas Culturais do
Municipio de Silo Paulo, o Filmagem Periférica conseguiu produzir, em
2003, 120 copias de 13 curtas-metragens que foram distribuidas nas sete
locadoras do bairro e padern ser retiradas gratuitamente quando o cliente
aluga algum filme comum.
0 que essas propostas têm em comum? A horizontalidade das redes, a
tendência de abolir a rigidez de hierarquias e burocracias. Essa cultura das

favelas e periferias (mUsica, tea,tro, dança, midia, video, moeda, educaçao),
surge camo um discurso politic? "fora de lugar" (n!io vern da universidade,
nilo vern do Estado, nilo vern

d~

midia, nilo vern de partido politico) e poe

em cena esses\outros mediador~s e produtores de cultura, toda um precariado emergente de rappers, funkeiros, b-boys, jovens atores, performers,
favelados, desempregados, subempregados, produtores da charnada econo-

mia informai, artistas urbanos, grupos e discursos que vêm revitalizando os
territ6rios da pobreza e reconfigurando a cena cultural urbana. Transitam
pela cidade e ascendem à midia de forma muitas vezes ambigua, podendo

assumir, porém, esse lugarde um discurso politico urgente e de renovaçao
num capitalismo da informaçilo.
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A culpabilizaçiio do outro

No rastro dos "filmes de favela" (uma forma midiatica de reduzir uma

enorme variedade de linguagens e propostas a um "nicho"), destacamos o
filme Tropa de elite !, de José Padilha, o mesmo diretor do documentario
Ônibus 174, como decisive na construçào deum "cinema de policia" que
faz uma espécie de etnografia reversa em relaçào a filmes como Cidade de
Deus, de Fernando Meirelles (que fabula a partir do imaginario do trafico)
ou um documentario camo Babilônia 2000, de Eduardo Coutinho, narrado
do ponta de vista dos moradores de uma favela carioca.
A reversiio para um cinema de policia se da corn a mudança do ponta
de vista da narrativa. Tropa de elite assume uma câmera-game (que lem um
alvo) ecria uma identificaçilo do espectador corn o personagem deum policial do Bope, a policia de elite (e da elite) brasileira, extremamente violenta
e que atua corn frequência nos territ6rios da pobreza.
0 filme é contado do ponta de vista desse narrador-policial cuja visiio
de munda é legitimada cinematograficamente. Trata-se de uma narrativa

clâssica de açào, corn uma câmera na mào que simula a urgência do documentario e cola o espectador no imaginario de um policial carioca, dando-

-lhe "razôes de câmera" e razôes morais para agir como age.
A narrativa e o personagem do capitilo Nascim.ento (Wagner Moura)
niio criarn nenhum espaça para qualquer questionarnento. A açilo arrasta o
espectador para um discurso regressivo e vingativo, bastante popular, que
combina a culpabilizaçilo do outra, a moralizaçilo de praticas cotidianas
(camo o consuma de drogas) e o discurso do medo.
A estratégia discursiva pode ser sintetizada na criminalizaçilo e moralizaçào do consumidor de drogas e no tom acusat6rio contra a classe média
liberal que "sustenta" o trafico. A cena exemplar desse discurso é a que
o capitilo Nascimento enfla a cara de um consumidor de drogas em um

cadâver ensanguentado berrando "veado, maconheiro é você que financia
essa merda!! !".
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0 prazer, o gozo regressivo do personagem em estado de excitaçào,
vai produzindo uma comoçào facil na plateia: a verdade da fUria santa e da

indignaçào, marcada pela câmera.:urgente~e dinâmica que simula uma nar-

Biopoder e imagens de exceçao.

rativa ao vivo, de noticiario de televisào ou de videogame. 0 mesmo tipo

Cinema de policia

de denuncismo e indignaçào que a midia nào cessa de repercutir e incensar.
:Narrado na primeira pessoa, o filme busca uma identificaçào imediata,
cinematogrâfica, entre o espectador e o personagem-narrador a partir de
elementos catârticos. 0 capitào Nascimento excita o nosso devir-fascista,
corn sua expertise, frases feitas, uniforme preto e apologia da tortura, do
exterminio·e celebraçào da morte, numa.narrativa frenética e urgente que
captura o'que o espectador tem de pior: violência e vingança.
• Ou seja, o tèrror de Estado' (nia!ainos em nome de um "consenso" social)
é legitimado cinematogi:lifica e socialinenie. Poderiamos dizer que a primeira
vitima da narrativa de Tropa da elite é, portante, o espectador, tomado refém
da16gica do capitào Nascimento e de.Matias, aspirante a capitào, que s6 têm
um devir: virarem assassinos farda dos e arrastar o espectador no gozo regressive da repressào, da tortura e da• infantilizaçào. 0 Bope é transformado no

"bicho-papâo" de preto. e.caveira, uma fantasia carnavalesca regressiva que
as cri"'/:ças adotaram ne;> Rio de, J~neiro durante o carnaval, "e que vai pegar
você': . Signo do medo e do terror imposto pel~ Estado.
, 0 filme cola nesse discurso de tai forma que é impossivel nào querer
o queiele quer e nào justificar. suas açôes. 0 espectador se toma refém. A

pulsào de morte e a adrenalina,. o gozo imperativo e soberano em ver, infligir
e se expor
à violência
estào
presentes em grande parte do cinema de
'
'
\
açào cont~mporâneq, num~ rew;~ssào pl~netâri~ que reafinna a "autoridade
aQsolutf~,.o.poder que.nonnali~aria o caOs e regraria a catastrofe, mesmo
'

que para tai 'sejam empregadas
1

.

aviolênciae a arbitrariedade mâximas.
1

0 dualisme e pragmatisme' do personagem do capitào se repetem em
cenas catârticas. Ele, por exemplo, esculacha e sufoca corn um saco plâstico gosmento dç sangnç J!ID garoto do tritfico, q)le é chutado, espancado,
torturado, para passar mais informaçôes. 0 filme justifica a tortura da "boa"
policia, C<?~O. parte de s:ua expertise e _eficiênci_a. A tortura é apenas mais

Os dispositivos de visibilidade em tomo das favelas e periferias resultam
em uma infinidade de discursos e expressôes midiitticas, cinematogritficas,
dentro dos mais diverses campos e gêneros. Consideramos relevante a anitlise
de uma produçào audiovisual em tomo da "cultura do crime" que emerge fora
de qualquer circuito tradicional ou mesmo "legal", corn videos produzidos para
o YouTube, camelôs e redes sociais, como parte das atividades nào de cineastas, documentaristas, jomalistas ou analistas interessados nesses campos, temas e personagens, mas de policiais e traficantes: uma produçào perturbadora.
Esse "cinema de policia" ou cinema proibidào (como no funk feito por
simpatizantes das facçôes) vern se tomando parte das pnlticas e discursos
de uma cultura do crime, voltada para dentro e fora das corporaçôes e organizaçôes, constituida por esse olhar (fascinado, seduzido ou horrorizado)
de demonizaçào do outro. Destacamos aqui uma matéria que chamava a
atençào, jâ em 2008, para os videos realizados por traficantes:
Filmes produzidos por traficantes estào na internet. Nos ultimos meses,
bandidos de favelas do subUrbio têm veiculado imagens de tiroteios na
rede. Pelo menos dez cenas curtas estào postadas no YouTube, site que armazena e compartilha videos. De no mâximo 30 segundos, as imagens foram registradas na Vila Cruzeiro e na Chatuba, favelas vizinhas na Penha,

zona norte do Rio. Nas sequências, os traficantes nâo mostram o rosto. Sâo
filmados corn as armas e em supostas açôes contra a policia. Ficam em lajes
e casas. As imagens nào têm boa qualidade e devem ter sido registradas
por câmeras de telefones celulares. Nas gravaçôes, é possivel identificar

algumas ruas de acesso aos dois morros.34

uma "tecnologia", totalmente justificada, _mo!al e cinematograficamente,
34

como num institucional da policia.

VIdeos produzidos por traficantes do Rio sao colocados no. YouTube. Matéria de
Sérgio Rangel. Folha de S. Paulo, 26/01/2008. http://wwwl.folha.uol.eom.br/

fsp/ cotid la n/ff2 60 1200833. htm
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A mesma matéria sublinhava um outra fenômeno: a venda de DVDs
"amadores" da policia, na onda do sucesso do filme Tropa de elite, de José
Padilha. Um deles explodiu nos camel6dromos do Rio: "Um filme corn cenas de incursôes e investigaçôes produzido provavelmente par integrantes
do serviça reservado da PM virou hit no camel6dromo do Rio". Estamos
falando do DVD pirata Tropa da elite 3, de cerca de 70 minutas, vendido
par camelôs no centra do Rio de Janeiro, em 2008, e trazendo imagens,
relatas, confissôes, ideano, produzidos par um olhar- supomos- de dentro
da corporaçào policial, sem autoria ou direçào, mas reivindicado na cartela
inicial pela Policia Militar. DVD que ganhou visibilidade 'e publicidade,
antes e depois da venda pirata e lançamento nos cinemas do primeiro filme
Tropa de elite, também de José Padilha, que deu visibilidade, em cenas de
violência espetaculares, aas métodos e ideario do BOPE.

'

1!

0 filme de Padilha35 funciona camo um discurso cinematogrâfico "colado" na figura do capitào Nascimento, utilizando a narraçào em off, que,
camo vimos anteriormente, cria uma identificaçao corn o personagem-narrador e performador. Esse mesmo recurso é usado nos videos piratas
"testemunhais" da PM, que, de certa forma, também dao toques ficticios
à realidade. 0 que vernas nos dois casas sào encenaçào e registras de
prâticas ilegais de repressao e contençâo ao crime "naturalizadas" corn
graves transgressôes individuais e corporativas de toda ordem. 0 cumprimento da lei tem coma base um "estado de exceçâo" que a sustenta e, ao
mesmo tempq, viola e que é justificado em nome de um "bem mai or": a
segurança publica.
Os videos da policia parecem surgir em reaçào/sinergia aas produzidos supostamente par traficadtes ou moradores das favelas e periferias,

postados na i.nternet (YouTubci?, em nUmero crescente, corn imagens de
confrontas errl supostas açôes desses traficantes contra a policia: tiroteios,
ostentaçao de armas, performances diante da câmera, cenas que têm, na
maioria das vezes, a duraçào deum "comercial" de 30 segundos e identificadas camo fihuadas em favelas cariocas, camo a Vila Cruzeiro, a Chatuba
da Penha, entre outras localidades.

35

Ver a an.311se que fizemos no texto "A tulpabilizaçao do outra" neste livra.
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Sublinhamos o fato de esses filmes e videos circularem prioritariamente
em espaças que disputam a legalidade (redes e camelôs), reconfigurando
e colocando em crise os tradicionais espaças de exibiçào e consuma das
imagens (a sala de cinema, a sessào paga, a televisào aberta) e pondo em
cena os espaças publicos paradoxais: o camelôdromo carioca, na fronteira
entre a Iegalidade e a ilegalidade, e o proprio YouTube, na fronteira entre
os meios de comunicaçào de massa e a produçào amadora sem copyright,

entre as midias tradicionais e as redes eletrônicas e midias digitais.
0 camel6dromo, lugarde comercializaçào deum DVD a 10 reais, explicita a crise de abundância no capitalismo informacional, em que a facilidade
e o barateamento da reproduçào e difusào, tendendo ao zero, rivalizam corn a
venda e comercializaçào dos bens imateriais, coma softwares e midias.
0 YouTube consagra a produçào amadora, anônima, seja ordinâria ou
. __ extraordimiria, desconfigurando a ideia do que é "noticiavel" ou do que
merece ser vista, segundo os manuais do jornalismo ou da TV. Cria, ao
mesmo tempo, a televisào de uma s6 pessoa e a televisào da multidào,
em que o mais singular surge de um coletivo, sem um cuita especifico da
autoria, estimulando uma produçào gigantesca de imagens, discursos produzidos de forma barata e imediatista e corn usas, propostas, estéticas de
extensa variedade, mas também de grande redundância e repetiçào.
0 principio que nos intriga e pertorba, nos videos e fihues amadores de
policiais e traficantes, é o nova patamar de visibilidade e espetacularizaçào
cultuado e promovido pelas pr6prias corporaçôes e grupos que dependenam, profissional e tradicionalmente, do segredo, do sigilo, do anonimato,
do falo de nào poderem se expor, para melhor cumprir seu objetivo.

Ou seja, a vigilância, o controle, a repressào ou a transgressao e o exterminio do outra, exercidos pela policia e pelas traficantes, passam a ser
difundidos pelas pr6prias corporaçôes. Sào relaçôes de poder, arbitrio, as-

simetria e sujeiçâo que encontram novas regimes de visibilidade, corn uma
exposiçâo mâxima de prâticas ordinârias ou atrozes, antes mantidas, como
ja apontamos, em segredo e ocultamento. Visibilidade maxima que teria
camo efeito, paradoxalmente, um reconhecimento e legitimaçào desses poderes, além da possibilidade de resistência a eles.
Essa excessiva exposiçào ao olhar do outra (ou mèsmo entre pares)
produz subjetividades turbinadas, expostas aas riscos da visibilidade e dis123
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postas a matar e marrer "em defesa da sociedade" ou de sen neg6cio. Em

As imagens de exceçào nào siio um instrumenta para atingir determi-

operaçoes radicais que em tuda padern se afastar da normatizaçào, da lei,
da racionalidade, essas prâticas de transgressào, oferecidas na esfera publi-

nados fins, estéticos, de entretenimento, etc. Elas sào o fim mesrno, irna-

ca midiâtica, produzem reconhecimento, legitimaçâo e identidade, constituindo subjetividades atravessadas pela olhar do outra.

gens-acontecimentos, dispositivos de visibilidade capazes de constituir
subjetividades. Nesses videos de policiais e de traficantes (poderiam ser
outros sujeitos do discurso), produzidos sob a marca do testemunbal e do

documentai, narrados na primeira pessoa, os relatos assumem a corporaçào

Estado de exceçiio e imagens de exceçao
Antes de entrarmos numa anâlise mais detalhada desses videos, consideramos produtivo nos deter na proposiçiio do fil6sofo italiano Giorgio
Agamben sobre o estado de exceçiio camo atual paradigma de govemo.
Para Agamben (2002), a violência nào esta mais par Iras do poder, é o
poder mesmo que permite a utilizaçiio da violência. A exceçiio soberana

significa, segundo ele, que a suspensâo continua dos direitos adroite uma
violência nào regulada pelas leis, em que o estado de exceçiio se toma uma
estrutura juridico-politica naturalizada e legitimada. A suspensào da ordem
juridica tomada regra, tomada "natural". A leie a normalidade da exceçiio
tomam-se a âncora da govemabilidade.

'

!
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Poderiamos buscar um correlato no campo das imagens e dizer que uma
das faces da cultura midiâtica e de seu paradigma de visibilidade maxima
(notadamente dos fenômenos relacionados à pobreza, que nos mobilizam
aqui) é a produçào dessas imagens de exceçiio que ancoram e legitimam o
poder das corporaçoes.
Ao longo de nossa pesquisa sobre a produçào discursiva e os regimes de visibilidade que cbnstituem imagens da pobreza no contexto

como sujeito do discurso. Trata-se de imagens-dispositivos utilizadas para
controlar, disciplinar, mas também arbitrar sobre a vida e a morte de quem
cruzar as lentes da câmera e da policia- ou do traficante
0 estado de exceçiio (e as imagens de exceçao, diriamos) sào "antes de
tuda uma zona absoluta de indeterminaçào entre anomia e direito, em que
a esfera da criaçiio e a ordem juridica siio arrastadas em uma mesma catâstrofe" (AGAMBEN, 2004, p. 89). Citando Benjamin, Agamben (2004, p.
_ 94-95) afirma que "a tarefa de uma critica da violência pode ser definida

como a exposiçào de sua relaçào corn o direito e corn a justiça":
(... )a violência pura nunca é simplesmente um meio -legitimo ou ilegitimo- relativo a um fim Gusto ou injusto)" (...).A violência como
"meio puro", isto é, como figura de uma paradoxal 'medialidade sem
fins', isto é, um meio que, permanecendo como tai, é considerado independente dos fins que persegue ( ... ). (AGAMBEN, 2002, p. 95)

No momento em que as imagens se confundem inteiramente corn a
vida, podem tanto potencializa-la quanto arbitrar a seu respeito.

Antonio Negri in HARDT, NEGRI, 2005). A violência, a anormalidade
criam paradoxes e impasses para o Estado e no espaço publico midiâtico. Poderiamos dizer, corn Agamben (2004), que as questoes relativas à
construçiio e circulaçiio das imagens das favelas, periferias, guetos e conflagraçàes excedem o campo estético, audiovisual ou midiâtico e devem
ser pensadas camo um fenômeno essencialmente politico, ou melhor:
biopolitico, como imagens-vida.

As imagens da cobertura de conflitos e embates nas favelas cariocas na
midia tradicional e a produçiio dessas imagens por novos sujeitos do discurso
apontam para uma relaçao possivel entre o estado de exceçao e as imagens
de "exceçiio" e para novas formas de controle produzidas pela experiência
audiovisual e sensorial, acarretando estados globais de insegurança. Esse
estado de insegurança tarnbém é produzido pelas imagens que circulam de
forma global: as cenas de catâstrofes naturais que vernos na TV {a cidade de
Nova Orleans, ap6s o furaciio Katrina, por exemplo); as imagens da revolta
das periferias france sas; as imagens da cobertura jomalistica da violência nas
favelas cariocas, etc. Trata-se de novas formas de controle pela experiência
audiovisual e sensorial dos corpos, produzindo estados de insegurança e catastrofe que justificarn o estado de exceçao, monitoramento e repressao.
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global, ternas vista coma as :!magens das favelas e periferias tomam "a
forma legal daquilo que nào p,ode ter forma legal", sendo relacionadas ao

"monstruoso\' (no sentido clâSsico e nâo do excessivo prositivo, camo em
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Linguagens da violência no cinema
Mas o que expressam esses videos amadores brasileiros, em que se inflige e se pensa a violência de forma naturalizada? Fazendo um recuo na
historia do cinema, podemos citar o ensaio de Siegfried Kracauer (1988),
"De Caligari a Hitler", sobre o cinema alemào dos anos 1920, em que
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queirnados, ruinas voando pelos ares, micro e macrocatâstrofes? Nâo é a
repuguância, certamente, pois hâ toda uma luxuria e gozo nesse tipo de
imagem. 0 sublime através do horror.

As filmagens em "tempo real", os planos-sequências, a câmera subjetiva, essa excitaçào e suplemento de realidade perseguidos pelas câmeras

documentais, de vigilância e controle, sâo empregados também nos realily shows - corn câmeras escondidas e simulaçoes vigiadas da vida,- em
prograrnas como Big Brother, ern que, temerosos que os fatos se recusem
a acontecer, confrontados corn o esvaziamento do olho rnecânico das ima-

o autor mostra como os filmes desse periodo, corn os sens homlmculos,
autômatos, sonâmbulos, tiranos, déspotas e massas hipnotizadas, puderam
prefigurar o nazismo. A Alemanha nazista concretizou o qJJe esse cinema
(fihnes como Metropo/is, 0 gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, Dr. Mabuse) jâ havia antecipado, indicando como os alemâes estavam "prontos"

gens, se produz uma realidade de Iaborat6rio, numa combinaçao de estere-

para Hitler. Kracauer (1988) se perguntava se os alemàes "evocavam estas

6tipos corn açôes mais ou menos previsiveis.

visôes apavorantes para exorcizar luxUrias que, pressentiam, eram deles
mesmos e que agora ameaçavam apossar-se deles?".
A violência sensorial no cinema de açào, produzida na pr6pria linguagem, pelo som avassalador, montagem das cenas de lutas, combates
e açao, tem alcançado novos patamares de intensidade. As imagens sào
esquartejadas numa ediçào frenética que impede que qualquer açào pos-

0 aparato de ediçao, corn a ilha de corte das imagens e sua seleçao dos

fatos, é um dos recursos desses programas, assim como todo o aparato de
--- vigilância audiovisual: cârneras e microfones. Cortando e selecionando,
mas vendendo corno grande atrativo a "integralidade" dos fatos (os acontecimentos irnprevisiveis na situaçào de laborat6rio) , a ediçao toma-se, na
verdade, a chave para se escapar do tédio e contornar a banalidade.

sa ser "vista" na sua integralidade. A performance, a açâo e atuaçâo sâo

Nos telejornais, cenas de açao e violência jâ se tomaram quase um

dissolvidas pela montagem. 0 batimento perceptivo (milhôes de estimulos) produzido pela montagem vertiginosa, a presença do som, quase
uma barreira sonora que bate/envolve o espectador, traduzem a açao em

"gênero", urn quase entretenimento concorrendo corn as imagens do
cinema e corn as irnagens da violência urbana cotidiana. Na maioria
das vezes, nâo chegam a estragar o jantar, pois trabalham rnenos corn a

uma violenta e ·potente experiência audiovisual e sensorial/cognitiva,

violência sensorial e direta do que corn o contelldo. Violência narrada e
contada, relatada. Programas que parecem querer juntar os dois polos:

capaz de petrificar o espectador na cadeira, provocar-lhe enjoos, fazê-lo
desviar o olhar ou hipnotiza-lo.
!

Nesses filmes, a imagem/montagem chega a extremos perceptivos, corn
socos, navalh~das, embebed'"'\ento do cérebro-olho. Na série Missiio impossivel, entre outros, sâo criados espaços nâo "intuiveis" pela percepçâo
natural. 0 cinema industrial vern tornando a açào integral (rnontagem proibida!, diria o te6rico francês André Bazin) obsoleta, numa combinaçao das
teorias da rnontagern de Eisenstein corn a estética MTV.
Mas quai seria o impacto no imaginârio rnundial da circulaçào reiterada desse tipo de imagens (irnagens de exceçao) ern que a açao/representaçao violenta se desintegra em uma experiência perceptiva (montagem/
som) violenta, corn destruiçoes, explosoes, corpos dilacerados, perfurados,
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encenaçâo jornalistica da violência, corn , relatos e histOrias, e a linguagem sensorial do filme de açào.
Sentimentalismo e sadismo parecem ser outra chave para o entendimento tanto desses programas policialescos-jornalisticos quanto os de seus
modelos: os filmes hollywoodianos de açao e catastrofes, experiências

audiovisuais e sensoriais extremas. Enterrados numa espécie de regressâo
vingativa, e altamente positivada, vernos os her6is/protagonistas desses filmes/programas sofrerern e infligirem sofiimento e dor aos seus inimigos.
Ternos a impressào de que nao hâ compensaçao estética ou sensorial da
mesma ordem em outros fihnes e fatos. É como se a arte e a politica conternporâneas tivessem perdido a "energia vital" para a publicidade, para o
terror e para o cinema de açao.
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Mas seria simples demais condenar ou relacionar a violência das imagens cinematognlficas corn o estado de violência fora das telas. A violência

sensorial sempre esteve presente na hist6ria do cinema, e, em alguns momentos, nos manifestas e filmes das vangnardas hist6ricas (futurismo, surrealismo). 0 cinema de Eisenstein, por exemplo, servin a prop6sitos bem
distintos: choques estético e politico. Ao mesmo tempo, nào poderiarnos
deixar de ver a relaçào entre a violência epidêmica nos centras urbanos (no
seio ena periferia do capitalismo) e a violência randômica e destituida de

sentido nos filmes e que satisfaz, num nivel puramente sensorial, nossos
sentimentalismo e sadismo.

;l

Altas descargas de adrenalina, alteraçàes da percepçào, reaçàes por segunda criadas pela montagem, experimentamos a imersào total nas imagens,
uma das bases do prazer e da eficacia do filme arnericano de açao, nos quais a
violência e seus estimulos sensoriais sào quase da ordem do alucinat6rio, um
gozo imperativo e soberano em ver, infligir e sofrer a violência. Esse extre-

ma prazer sensorial, sem qualquer sobressalto ético, reafinna a "autoridade
absoluta", o poder capaz de normalizar o caos e regrar a catâstrofe, mesmo
que utilize para isso a violência e arbitrariedade maximas. Reencontro corn
o sublime, o infinito e a transcendência (abandonados pela arte contemporânea?) na performance/espetâculo do poder ena utopia do mal.
Tropa de elite 3: rem ix
0 DVD'Tropa de elite 3 foi vendido pelas camelôs cariocasjuntamente corn um "pacote" corn outn~s DVDs, numa bem-sucedida operaçào de
marketing popular que incluia &filme pirateado de José Padilha, Tropa de
elite I; os doc'!mentârios pirate~dos Noticias de uma guerra particular, de
Joào Moreira Salles, e Babilônia 2000, de Eduardo Coutinho (vendidos
em um DVD intitulado Tropa de elite 2); e um terceira DVD corn videos
"caseiros" (nào-profissionais) realizados pela pr6pria policia.
0 pacote trazia na sua tela de menu uma irônica advertência: "Proibida
a cOpia parcial ou inteira desse material". 0 video que vamos analisar é
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PQD, DG do Estado, Crianças no Trafico, Bocas de Fumo, Carta de Milehel (carta do soldado Mitchel Brow da policia de Virginia, EUA). Traz
também uma advertência: "Este video contém cenas reais gravadas em
favelas e /ocais de prcitica de trcifico de drogas, e contém certo grau de violência que pode chocar. Ele narra somente a realidade do munda do trcifico
e o dia a dia do traficante edo Policial Militar". Logo em segnida vernas
uma cartela dedicando o video ao "guerreiro e acima de tuda amigo SGT
Tavares, da P2 do 7' BPM. que foi reformado ap6s ser ferido gravemente
em uma troca de tiras corn traficantes ( ..) ".
Destacamos o apelo ao realismo, sentimentos de lealdade e arnizade e
um significativo discurso de identificaçào entre os personagens em confiito, pois o video se propàe a contar "o dia a dia do traficante e do Policial
Militar", indicando tratar-se de uma fabulaçào sobre a vida ordinaria e

. __ extraordinâria de inimigos-parceiros, duas corporaçôes que se respeitam e
se medem pela régna e pelas regras de cada uma. E é dessa forma que vào
se submeter ao olho publico.
A primeira sequência, intitulada Abertura, utiliza a lingnagem do videoclipe: embalada por um rock pauleira, mostra imagens de flagrantes em

favelas, imagens de jovens negros armadas "na mira" da câmera. Trata-se
de uma imagem modela dos games e filmes de açào hollywoodianos: uma
câmera subjetiva no cano de uma arma adentra a favela, tendo bem na mira
qualquer coisa que passe na sua frente. A musica diz "wei/come to the jungle", comentando as imagens de jovens armadas e "suspeitos".
Vernas um policial fardado corn uma arma encostada em um jovem
negro atirado no chao, flashes de gente ferida, ensangnentada, papelotes de

cocaina, carros de reportagem, jomalistas, numa ediçào frenética que cria
um elima de frisson. Policiais sorridentes acenam e falam para a câmera, e
uma pichaçào na favela anuncia: "sorria, você estti sendofilmado", que,
nesse contexto, ganha outra significado.

Nesse clip de abertura, jâ encontramos a consciência e incorporaçào
da lingnagem audiovisual contemporânea em todos os niveis: o que vai

apresentado no pacote camo um "documentârio" e se intitula "Dia a dia de
um policial". É dividido em capitulas assim nomeados: Abertnra, Fuzil no
Estado, Carta de GB e Auto de Resistência, Jeferson Negninho, Viradouro,

acontecer ali irâ acontecer para uma câmera-testemunha. Saindo da favela,
o foco se detém na paisagem monumental do Museu de Oscar Niemayer
em Niter6i, em forma de disco-voador, e na palavra PAZ sobre imagens
das ruas. 0 video logo retama às imagens de favelas e armas, e mostra o
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interior deum carro de policia em que o câmera focaliza parte do rosto no
retrovisor. Finaliza corn a imagem de um Cristo sofredor tatuado em um
braço e o grito de guerra da policia ede traficantes, dito por Waguer Monte:
"escraaaaacha!!!!!!!!! ".

Nota-se, no video, o uso da estética dos jamais populares e do interrogat6rio de policia: a importância das manchotes, da noticia dos feitos e das
técnicas de entrevista/interrogat6rio. Quai a idade, nome completa, apeli-

0 segundo capitula, Fuzil no Estado, conta uma operaçào no Morro do
Estado, ocorrida em 2005, e traz legendas explicativas: "marcas de tiroieio
do Uê", dentre outras. Faz uso de janelas dentro da imagem, corn a descriçào da geografia do morro por alguém que explica onde os traficantes chei-

ram, controlam a ârea, se divertem. A câmera passeia em plano-sequência.
Em um outra morro, a operaçào é descrita corn legendas que correm coma
no canal BLOOMBERG, e um traficante, GB, corn lesàes e marcas no
rosto, da um depoimento, depois de ter sido capturado, sobre as armas e
drogas vendidas no morro e sobre o "dona do pedaço", Bê. 0 depoimento/
entrevista é feito corn respostas sumârias e repetiçào das informaçàes que
o proprio policial da, corn comandos bruscos de postura diante da câmera:
"0/ha pra câmera! Fa/a alto!", enquanto o "entrevistado" se comunica

corn alguém no extracampo. Como se trata de uma operaçào, o video vai
pontuando a narrativa corn o honirio gravado na imagem e informaçàes

que criam uma histOria corn inicio, meio e fim, do tipo "o traficante tentou
evadir-se, mas foi capturado pela guarniçào ".
No terceira capitula, Carla de GB, vemos a imagem de varias cartas
manuscritas do traficante GB falando de amigos traidores, X-9 e instruçàes
sobre armamentos. A imagem da arma em subjetiva adentrando a favela
volta a ser usada. Num momentp de tiroteio, o aviso na legenda: "Tivemos
que desligar a câmera ", para l\Jgo depois entrar a legenda "Simu/açào"
e ouvirmos os tiros sob uma tel~ preta. Na sequência, o resultado da operaçào: imagens,do traficante Par~, do Morro do Estado, ensanguentado na

do, qual o Ultimo assalto, numa versào visual dos "Boletins de ocorrência",
corn legendas explicativas.

A Morte de PQD no Motel Danubio é o epis6dio melhor estruturado
como narrativa e começa corn irnagem alusiva a uma ficha policial. Nome:
Alex Sandra Roque da Silva. Vulgo: PQD. Idade: 26 anos. Pasto: geronte da Lixeira. A legenda conta, corn certo respeito, a historia de ascensào
do traficante, informando que até seus parceiros "o temiam ". Na legenda,
a narrativa: "Soubemos segundo informantes de que PQD quase sempre
antes de abrir a boca de fumo, levava para o Motel Danubio jovens para
fazer sexo corn e/as, a/gumas até obrigadas, segundo denuncias recebidas.
Resolvemos entào ficar de tocaia em frente ao Motel em um veicu/o descaracterizado corn o objetivo de prender tai elemento". As imagens que

vernas sào as da pr6pria vigilia e tocaia, a "observaçào". Depois ouvimos
a pr6pria voz do câmera contando a histOria jâ acontecida, corn o cerco e
morte de PQD e imagens do corpo nue tatuado caido numa marquise; também imagens chocantes do corpo no necrotério do hospital, corn buracos e
rombas e mutilaçàes em varias partes. Corte para a inscriçào "Saudades de
PQD", num muro da favela.

Estamos diante de imagens "de exceçào", que ultrapassam as regras

traseira de um carro, corn as visceras para fora, filmadas em close. Em seguida, a legenda "a morte de Para foi manchete até na Internet" e imagens

sociais e mesmo a ética das corporaçàes, para explicitar certo orgulho e
hipermasculinidade dos grupos em confrontas. A forma das confissàes e
os interrogat6rios sào modelas de extraçào da informaçào. Jomalismo policial: DU, garoto negro, 12 anos na boca, é entrevistado/interrogado: "Tu
foma maconha, é viciado, estuda, en/rou nessa vida hti quanta tempo? Vai
/argar depois dessa?". "Vou levar meus parentes la pra roça depois disso
tuda". 0 menino chora e a câmera vai em close, como nos telejomais, e se

de jamais comprovando o feito do 12•. BPM de Niter6i.

ouve: "Mais um que a P2 estâ tirando da criminalidade."

Numa das operaçôes, vamos ouvindo os comentârios, indicaçôes de
posiçào, gritos devida a estresse, comandos dos policiais e venda imagens
tremidas de fugas, moradores apavorados, monitorarnentos. Resultado: um
corpo de suposto traficante ensacado e carregado pelas policiais: "nào resistiu e veio afalecer".

0 que esta em jogo nessas imagens? Algumas delas expàem o sadismo
da policia, corn policiais sorridentes diante de corpos carbonizados ou dos
apelos dos autuados: "Me so/ta, ai, minha irmà lem problema de coraçào ".
Risos. "0/ha a cara de mau dele ". Os detidos sào levados, diante da câmera de video, de forma compuls6ria. A exposiçào à câmera é uma das formas
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de humilhaçào e tortura. Os videos têm can\ter pretensamente didaticos.

"Explicam" o que leva um menor a entrar para a boca de fumo: "HQ dois
fatores: a atraçào e a in.f/uência, status, riqueza e a ascensào social dentro
do proprio tnifico, de olheiro a dona da boca ". Os narradores detalham

As estratégias discursivas:
agora por "eles" mesmos

como funciona o trâfico, todas as etapas, postas, atividades, setores, corn
imagens de câmeras de observaçào de longe que mostram os personagens
como animais observados em um filme da National Geographie ou em um
zool6gico. 0 "atividade" anda corn um radio e uma arma (uma mistura de
olheiro e soldado). Ouvimos o som de funks proibidôes: "Cheiro de pneu
furado, quero contençào do lado ". E a narrativa termina indicando que o
ato de filmar é uma operaçào de vigilância: "Foi preso graças a essa filmagem" ou "Mais de 80% dos bandidos que aparecem nesse video estào
mortos ou presos ".
1

1

A narrativa tainbém tenta funcionar como um singular "institucional"
da policia, apelando para o espectador: "Muito bem, Senhor Cidadào, eu
creio que o senhor ja me rotulou. Acredito que eu me enquadro peifeitamente na categoria em que o senhor me colocou. Eu sou estereotipado,
padronizado, marcado, corporativista e sempre bitolado. Seus filhos se
identificam cam o meu inimigo, o bandido ".

0 que podemos concluir sobre esse cinema-munda? Processos comunicacionais e expressives velozes em que grupos muito distintos incorporam
a linguagem do cinema de massa, das redes sociais, do telejornalismo, as
técnicas de entrevista dos jomalistas e as técnicas de interrogat6rios, numa
estética e subjetivaçào policiales,cas, em que as imagens de exceçào servem
para legitimar um poder e arbitrip sobre a vida e a morte do outro.

0 filme 5xfavela, agorapor nos mesmos (2010) traz cinco curtas-metragens escritos, dirigidos e interpretados por jovens moradores das favelas do Rio de Janeiro. Quarenta e oito anos depois, o projeto retomou a
ideia original deum dos filmes paradigmaticos do Cinema Novo brasileiro,
Cinco vezes favela, de 1962, em que cinco cineastas oriundos da classe
média, entre eles o diretor e agora produtor Caca Diegues, propunham dar
visibilidade à vida dos moradores de favelas cariocas. Uma proposta estética e politica que se filiava ao movimento do Cinema Novo brasileiro
e ao Centro Popular de Cultura (CPC) da Uniào Nacional dos Estudantes
(UNE), na busca de renovar ternas, linguagens e personagens brasileiros do

imaginârio audiovisual e intervir politicamente por meio do cinema.
0 que mudou nesses quase cinquenta anos entre um filme e outro? 0
Brasil passou por um processo de radicalizaçào democratica e avanços sociais que culminaram corn a ascensào social e saida da pobreza de mais de
30 milhôes de brasileiros. Mudança econômica, social e também cultural
corn as ascensào e visibilidade da produçào cultural!audiovisual vinda das
periferias, subirrbios e favelas, corn a disseminaçào das tecnologias de comunicaçào e midias digitais.

Podemos falar da emergência de "novos sujeitos do discurso" no contexte desse capitalisme informacional ou coguitivo, em que conhecimento
e informaçào chegarn a todos os meios sociais e também na favela, mesmo
que de forma designai e assimétrica. E mais do que isso, um capitalisme

que precisa de "mundos", linguagens, afetos e que explora e captura o "comuro" e as vidas, monetizadas camo espetâculo, explorando e paradoxalmente afirrnando a riqueza da pobreza.

É nessa encruzilhada que 5x favela, agora por nos mesmos emerge,
pensado como um filme de ''produtor" e tendo como fiador o cineasta Caca
Diegues, corn uma trajet6ria reconhecida por filmes como Bye bye Brasil e
Oifeu. 0 filme iria se charnar inicialmente 5x favela, agora par eles mes132
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mos, titulo original que explicitava melhor um projeto de produtor/autor
disposto a captar recursos (o filme custou 4 milhôes de reais) para viabili-

humanismo/paternalismo em que a favela aparece como o lugar de uma
pobreza apaziguada pela alegria e solidariedade.

zar o processo singular de sua realizaçào, corn oficinas preparat6rias de roteiro, fotografia, produçâo, etc., escolha de argumentos, seleçâo dos jovens
diretores e de parte da equipe. 36

Em !odos os episodios, os pequenos dramas individuais e coletivos se
ancoram na singularidade de cada personagem como (mica possibilidade
de saida dos impasses. A favela ainda é vista como um lugar da falla e do
negativo, de singularidades fragmentadas e atomizadas em um universo

0 projeto de Caca Diegues se propunha a mostrar como esses jovens da
periferia seriam capazes de realizar, de forma singular e "autoral", um projeta cinematogrâfico "por eles mesmo". Mas, para assumirem as funçôes
de direçào, argumenta e roteiro, foram submetidos a um intenso processo
de "qualificaçao", "nivelamento", "homogeneizaçào'\ por meio de palestras e oficinas corn profissionais do mercado, equipe que também assina
as demais funçoes (fotografia, montagem, direçâo de arte, figurinos, som,
mixagem, etc.) buscando um resultado final homogêneo.

É esse carater de filme de produtor ("agora por eles mesmos") que
vamos encontrar na estética ena linguagem dos cinco epis6dios, corn um
apelo, legitimo, mas também ret6rico e mercadologico sobre a "autenticidade" e a "autoridade" do projeto ("agora por n6s mesmos") baseadas
na origem dos jovens diretores.
Os cinco epis6dios acabam funcionando como contos demonstrativos
e muitas vezes bastante esquemâticos de uma série de tensoes e de deslocamentos de fronteiras: favelados X classe média, legal X ilegal, policia
X bandido, amigos X inimigos, facçoes em guerra, formai X informai,
etc.). Entre os "de dentro" e os "de fora" da favela, entre nos e eles. 0
filme dialoga cinematograficarilente corn o Cinco vezes favela, de 1962,
mas também corn produçoes recentes como Cidade de Deus, Trop a de
elite e tantos outras "filmes de! favela" que, nos seus discursos sobre a

pobreza, o tràfico de drogas, traficantes e moradores, oscilam entre a demonizaçao desses personagens/criminalizaçao desses territ6rios e certo

36

Experiência de formaç:ao intensiva que teve, camo ponta de partida, inspiraç§o
e apolo nas experiências e atuaç:êies no campo do audiovisual, teatro, mUsica,
inteJVenç6es sociais de instituiç:6es e coletivos das favelas e periferias do Rio de
Janeiro: Cidadela/Cinemaneiro, CUFA (Central Ûnica das Favelas), Grupo Cultural
AfroReggae, Observat6rio de Favelas, Nés do Morro, que, "par eles mesmos" e
corn apoios do Estado, corporaç6es, etc,, têm buscado um projeta de autonomia
e lnserç:ao de grupos sociais na cena cultural urbana.
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que, mesmo fortemente marcado pela coletivismo, se organiza menas a
partir deum "comum", do que pelas formas individuais e pontuais de fazer
os enfrentamentos cotidianos.
0 mais interessante no filme é quando esse enfrentamento "singular"
força os proprios limites sociais, para além dos clichês que criminalizam
ou romantizam as favelas. Os limites entre o legal e o ilegal, sonho e realidade, marcam o epis6dio "Fonte de Renda", em que um jovem negro da
.favela decide temporariamente vender drogas para os colegas da faculdade
de Direito para conseguir se manter (transporte, livros) numa universidade
puplica. Atitude que nâo é condenada moralmente pela narrativa descritiva,
mas so é revertida por um acontecimento afetivo didâtico que o faz voltar
atras na decisao.
No epis6dio "Feijào comArroz", ternas o mesmo impasse entre legale
ilegal, mas corn uma narrativa mais solta e cheia de frescor, corn reveses e
reviravoltas como a cena em que as crianças da favela, depois de ganharem
uns trocados trabalhando, perdem o dinheiro para uma gangue de garotos
da Zona Sul, invertendo-se as posiçàes clichês do favelado-ladriio e retomando a ela de forma cômica adiante, pois, na tentativa de comprar um
frango para corner no aniversârio dopai, os meninos da favela acabam roubando ( e depois repondo) da mercearia local esse objeto do desejo, objeto
de uma "forne" real e simb6lica.
0 menino que queria agradar o pai (que s6 tem dinheiro para o "feijiio
corn arroz") comete um pequeno delito aceitâvel e acaba repetindo um gesto

do seu avô no passado, cujas circunstâncias levaram a uma situaçào nào de
aceitaçào, mas de humilhaçào. Mais uma vez é apenas 0 "acaso", cômico ou
trâgico, que da rumos diferentes à mesma historia de uma falta constituinte.
No terceira epis6dio, "Concerto para Violino", encontramos um virtuosismo estético, de ternas e personagens, o quai ecoa o filme Cidade de Deus e
mesmo Tropa de elite. Três amigos de infância que tomam très rumos distin135
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tos: um se toma policial, outra traficante e a menina, violinista, tema chance

das girias, musicas (forr6, funk, musica romântica). A favela aqui aparece

de sair da favela para o mundo, através da arte. Fugindo inicialmente de certo
determinismo, o filme, tmico dos cinco episodios que acaba em tragédia, pro-

dor do Estado encarregado de consertar a luz.

cura franquear outra limite, o da amizade e das alianças, sempre temporârias
num meio em que mais uma vez vence a "necessidade", e os contraste sào
marcados como na trilha sonora que passa do funk ao violino.
Nesse dificil equilibrio entre necessidade/determinismos/falta programaticos e a singularidade/potência desses mundos e subjetividades, os dois

Ultimos epis6dios se destacam por estar mais "abertos". Nem necessidade
nem acaso didâticos, nem falta, nem etema repetiçào do passado, mas um
amor e abertura ao munda, e ênfase nas decisôes sempre bifurcantes marcam esses episôdios.
Em "Deixa Voar", o filme atinge um raro grau de poesia e lirismo, descrevendo microaèontecimentos de forma preciosa. A violência e tensào
aqui vêm de uma disputa entre pipas e se expressa na forma de falar, no tom
de voz, nos corpos, na rispidez dos gestos. 0 episodio explora os tempos
mortos e de deambulaçào e hesitaçào do menino Flavio, levado a resgatar
a pipa de um arnigo que ele deixou voar e que cai exatamente no territ6rio
de uma favela de uma facçào rival. Medo, curiosidade, ingenuidade, vagos
sentimentos e percepçôes velozes sào apresentados e experimentados pelo
personagem e pelo espectador. 0 espaço da favela é explorado sensorialmente. 0 céu azul visto do alto das lajes, as quadras de futebol, cercas, pon-

te, a conquista do·espaço do outra, as fronteiras reais e imaginârias, tuda
fala e se expressa cinematograficamente nesse epis6dio, que nos restitui um

gularidade desses jovens, transformam essas subjetividades periféricas em

"commodities" passiveis de serem embaladas e vendidas em um mercado
que precisa de mundos, de afetos e de subjetividades para fazer circular
seus produtos. Equilibram-se assim (politica e esteticamente), entre esses
dois polos e discursos, a singularidade dos jovens e de seus territ6rios de

origem e experiências, e toda a mâquina montada para transformar garotos
da favela em diretores capazes de disputar, mas também de se submeter ao
mercado-mundo.
Um breve episodio nos extras do DVD, no making off do filme, traz
algo revelador sobre as estratégias discursivas em tomo do filme e da relaçào produtor, mentor e legitimador sustentada por Caca Diegues, que se

tornou paradoxalmente o "porta-voz" do filme nas entrevistas para imprensa e talk-shows de lançamento. Trata-se de um tenso dialogo entre a jovern diretora Luciana Vidigal e o produtor Diegues. Luciana pondera que

pensou seriamente em nào ir a algumas filmagens do seu episôdio: "Se eu
nào aparecesse no set, iam filmar de qualquer jeito, ja estava tudo escrito
mesmo, tudo decupado". E revela um dos dispositivos do filme, como no
cinema de produtor de Hollywood, em que o diretor nào é indispensavel.

que ainda nâo se tomou nem ceitezas, nem representaçâo, nem imagem e

foi o que eu pensei". Caca Diegues fica ainda mais zangado e responde:

nem clichê. Um frescor raro.

'

"Você nào entendeu nada sobre mim e nada sobre essa casa e sobre a tra-

1

postas. Comunitarismo, humor negro, consuma, alegrias e pequenas maldades coletivas formarn uma constelaçào complexa. À vésperas do Natal,
o morro estâ sem luz, sem âgua, sem gel o. De novo, a "falta" como motor,

diçào do cinema brasileiro de 50 anos. Do cinema moderno brasileiro que
impôs isso. 0 diretor é o dono do filme e isso foi imposto por nos. Nào
queremos ninguém mandando em n6s no set de filmagem". A voz de autoridade cala as inquietaçôes da jovem diretora que, por um momento, duvida
e pergunta, mas afinal quem era ela dentro daquele "n6s" e da maquinal

mas dela rapidamente nos abstraimos, para compartilhar uma crônica mi-

dispositivo de "produçâo"?

1

em que a favela surge efervescente, plena de historias bifurcantes e super1

um experimenta que, ao mesmo tempo, mostram a potencialidade e a sin-

Cacâ Diegues responde enfurecido: "Isso eu considera uma ofensa pessoal,
isso eu jamais faria". E Luciana reafinna uma impressào: "Desculpa, mas

Também vernas esse frescor no epis6dio felliniano de "Acende a Luz",

1,

5x favela, agora pornos mesmos" é o resultado de um dispositivo e de

tempo da intancia e adolescência, um estado amoroso, conflituoso e difuso

'

'1

coma parte vivada cidade. "Aqui também é Natal", como sintetiza o servi-

nuciosa de costumes, gestas, mllsicas, ruidos, num turbilhonamento. 0 epis6dio explora a singularidade da favela-Jabirinto, dos corpos diferenciados,
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"Câmera muy very good pra mim trabalhar"37

Num momento em que as questàes em tomo da potência das imagens -

camo forma de conhecimento e pensamento, camo comunicaçào e estranhamento radical do outro e de si - tomam-se decisivas para se pensar a cultora
contemporânea, o projeto Video nas Aldeias, coordenado por Vincent Carelli, ganha uma dimensào singular. Para além do pioneirismo, esse projeto,
que existe desde 1987, chega em uma etapa decisiva e radical, ao apresentar
nào apenas a produçào de videos da equipe do projeto sobre os indios no Brasil, mas ao formar uma geraçào de realizadores indigenas que vern fazendo
.. __uma espécie de "autoetnografia" ou autodocumentario: os pr6prios indios
registram e editam suas imagens, passando de objetos a sujeitos do discurso.
Ao descolar a câmera da mào dos antrop6logos e cineastas profissionais
e formar realizadores indigenas, a primeira questào que podemos sublinhar é
a do deslocamento de poder, além de uma reflexào decisiva sobre a produçào
do saber. Quem tem a câmera tem o comando, e a simples posse pelos indios
desse instrumente de observaçào, intervençào e comunicaçào pode produzir
um outra pensamento ou dar visibilidade a uma outra 16gica visual e mental.
A experiência do projeto corn o audiovisual mostra ainda a possibilidade de se passar da cultura oral para a audiovisual, sem a necessidade deum
dominio da cultura letrada, campo por excelência do saber ocidental, das

ciências sociais e da pr6pria antropologia. Ao introduzir o video, uma nova
tecnologia, no cotidiano das aldeias, o projeto também poe em questào a
\

ideia de "pureza", "isolamento", "conservaçào" que condenaria essas comunidades multiplas e singulares a uma espécie de estado de "museu", um

museu da humanidade, lugar-comum reiterado mesmo entre antrop6logos,
indigenistas e ecologistas.

37

Versa:o ampHada do texto SENTES, Ivana. Câmera muy very good pra mim trabalhar. In: Cata/ogo Mostra Video nas Aldeias. Centra Cultural Banco do Brasil,
2004 e disponfvel em vfdeo nas aldeias. In: http://www.videonasaldeias.org.

br/2009/bibl ioteca .ph p?c= 11
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Em Video nas a/deias se apresenta, realizado par Mari Corrêa e Vmcent Carelli (2002), os autores registnun essa experiência de descoberta e aprendizado
da câmera, dos pianos, dos principios da narrativa e da ediçiio pelos indios em
formaçào e as questôes sobre essa passagem da "inocência" à autoconsciência
pela imagem. A questîio interessa nao apenas para se pensar o usa das imagens
na antropologia, na etnografia ou nas ciências sociais, mas também para dar visibilidade aas impasses em toma do documentario contemporâneo que vern problematizando ternas coma a produçao da autoimagem, a fabulaçao, a construçao
do real, a nossa relaçào corn a imagem do outra, recorrentes em toda uma série
de filmes. Porém, antes de analisar esses trabalhos feitos pela primeira geraçào de
realizadores indigenas formada pela projeta, ja encontnunos uma série de questàes em dois videos clâssicos, realizados par Carelli e que sintetizam a estética,
propostas e potencial do projeta Video nas a/deias: o espirito da TV(!990), de
Vmcent Carelli, eA arca dos Zo 'é (1993), realizado em parceria corn Dominique
Gallois. Ao levar uma televisao, um videocassete e uma câmera de video para
a tribo dos Waiâpi, em 0 espirito da Tv, a equipe do projeta Video nas Aldeias
desencadeia uma reflexao original sobre a fimçao da imagem numa sociedade,
captando a emoçao e lucidez do gmpo diante de suas pr6prias imagens e das
imagens de outra tribo, trazidas pela aparelho de Tv.
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0 zelo pela sua imagem e a intuiçao de sua importância, também se
mostram cruciais para o gmpo filmado. "Nao queremos que vejam imagens
dos indios bêbados"; "'Nâo é born mostrar que samos poucos"; "É born
mostrar que ficarnos perigosos quando bebemos, que arrancamos e comemas cabeça de branco, bem gostoso". A imagem é investida e vivida em
todos os niveis, meio de reconhecimento e estranhamento do outra. Diante
das imagens dos Zo'é, os Waiapi forjam parentescos e distâncias: "Têm a
mesma fala, a mesrna pele, mas os lâbios sào diferentes".
A funçao pedag6gica da imagem, de registra e transmissao de rituais,
mitas e histOrias, tambérn aparece. ErnA arca dos Zo 'é, quinto documentario da série, o video toma-se instrumenta antropol6gico e ela decisivo no
processo de pensamento e conhecimento. Os Waiâpi decidem encontrar-se
corn a tribo que conheceram pela TV, os Zo' é, e levam o video para documentar e confrontar ritos e mitas, numa meta-antropologia em que um
grupo passa de objeto a sujeito de conhecimento. Devir antropol6gico dos
proprios indios, que, colocados numa posiçao de comando, de produtores
das imagens de sens "parentes", tornam-se os observadores participantes,
analistas, "te6ricos" dessa situaçào.

É desse confronta tecno~ntropol6gico que, em 0 espirito da TV, as
mais diferentes fimçàes da id,agem e do registra eletrônico vao surgindo
corn sua 16gica pr6pria. "Nào ',tive irnagens dos meus parentes; agora, corn
\
1
a TV, os jovens verao os velhos." 0 registra do video é um suplemento de
mem6ria, meio de transporte "que traz a pessoa e a sua fala". A televisào,
verdadeira terapia e vi cio entre n6s, também tem entre os Waiapi uma funçao magica: po/tergeister doméstico, canal aberto que transporta o corpo
e os espiritos da tela para a realidade e vice-versa. Assistindo a um ritoal
mâgico de outra tribo, o pajé Waiâpi se apressa em montar guarda diant~ do
aparelho de TV, dizendo: "Eles [os espiritos] nao vao passar daqui, vierarn
pela TV, mas nào vào passar".

A arca dos Zo 'é é um dos mais intrigantes trabalhos sobre o encontro,
comunicaçao e estranhamento entre duas tribos indigenas (os Waiapi e os
Zo'é) mediados pela imagem que cria nos Waiapi o desejo de conhecimento do outra. Acompanharnos uma experiência original do ato de olhar
em que indios de duas tribos se reconhecem, se diferenciam, se comparam
primeiro pelas imagens, para depois trocarem impressàes, palavras e finalmente objetos.
Na visita aos parentes, ao constatar que os Zo'é andam nus, as mulheres e os homens corn os 6rgàos sexuais à mostra, o narrador Waiâpi,
cuja tribo usa tanga de pana, fica envergonhado, a principio, mas logo
acostuma: "Fui dormir corn vergonha e acordei sem vergonha". As tantas
diferenças (lingua, ornamentos, simpatias, medicina, artefatos) criam a
necessidade de o narrador Waiâpi dizer: "Eu também sou indio" e alertar
os "parentes" mais isolados sobre urn futuro cornum a essa condiçào: a
poluiçao dos rios pelas brancos, a exploraçao dos garimpeiros, as doenças, epidemias e mortes que padern vir corn o bornem branco, que a tribo
dos Zo' é ainda pouco conhece.
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"É born conhecer os outras pela TV'', diz um indio Waiapi diante das
primeiras imagens que chegam a eles da tribo dos Zo'é (norte do Para),
revelando, numa frase, a ética da TV e da janela eletrônica em que o munda
vern ao nosso encontro antes mesrno que o desejemos e corn toda a segurança da mediaçao.
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As imagens da TV trazem para os Zo'é o conhecimento de perigos ini-

maginâveis, camo tratores do garimpo escavando a terra e arrancando ârvores, mas também as imagens que os fazem rir, dos "parentes" dançando
numa festa em que todos beberam muita caiçuma, ede modos de viver ede
fabular que disparam sua imaginaçilo.
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"personagern", etc. Dois videos sao importantes para se acornp~nharem
essa formaçilo e o que ela teria de indutora da linguagem usada: Indio na
TV (2000), de Vincent Carelli, e Video nos aldeias se apresenta, de Mari
Corrêa eVincent Carelli (2002), sobre o proprio projeto.

Grandes e pequenas descobertas, como o fascinio das indias pelo pano
vermelho da tanga dos Waiâpi, o materialliso e metâlico da fuselagem de

Em indio na TV, os indios siio confrontados corn as imagens da midia
e da populaçiio sobre o que os brancos acham que eles siio, e devolvem
suas pr6prias imagens num interessante embate performâtico de uma equi-

um aviao monomotor ou a ideia de troca entre esses iguais-diferentes, coma

pe de realizadores indigenas, corn câmeras nos ombras e um entrevistador

na partida final em que se encomendam pano, arco, um pé de bananeira.

( o indio Hiparendi) na estaçiio de metrô da Praça da Liberdade, em Siio
Paulo. Isso, no dia 18 de setembro de 2000, aniversârio de 50 anos da TV
no Brasil. Nesse video, as imagens de aldeias e tribos de todo o Brasil siio
exibidas em telas simultâneas diante dos passageiros do metrô, enquanto
uma equipe entrevista os transeuntes sobre a imagem do indio na midia.

Quando um Waiâpi leva um Zo'é pela milo para ver suas imagens na TV
e explicar o que veem, surge uma nova dificuldade: "Como é televisilo na
nossa lingua? Nilo sei". As diferenças de "grau" entre uma tribo e outra (nus
ou corn tanga, formas diferentes de caçar, tecer, preparar a comida, etc.) se

tornam menores diante do grande outra, "o branco", curiosamente o aparato
tecnologico, o equipamento que possibilita o contato e comunicaçilo entre as
tribos isoladas. 0 aparato passa rapidamente de objeto de estranbamento a
objeto de fascinaçilo e uso cotidiano. A televisilo como rede de troca simb6lica, a ciimera como mediadora do encontro e descoberta do outro ganbam
nesse fihne um sentido que serâ desdobrado nos demais videos da série. Em
Antropofagia visual (1995), Vincent Carelli mostra como os indios Enauênê

Nauê, do norte Mato Grosso, reagem corn performances e encenaçàes, humor e comicidade à chegada dos cineastas e da cilmera. Mais do que isso, ver
TV e ver ficçiio na TV cria um desejo de encenaçào e performance.
A apropriaçiio da câmera pelos indios é o novo diferencial desse projeto. Da observaçiio à particip~çiio e intervençiio, esses novos sujeitos do
discurso invertem os pontas de vista tradicionais da antropologia, o que
marca a nova\fase do projeto que vern formando videastas indios. Ao lado
do tradicional discurso de denûncia, em que os proprios indios tratam dos

As entrevistas siio feitas sob o impacto de um cinegrafista e entrevistador
indio no coraçiio da cidade e os passantes falam sobre o que a TV mostra
sobre esses mesmos indios e o que poderia se ver de novo na TV. As fa! as trazem à tona todos os clichês em tomo do indio no imaginârio social brasileiro.
Dois tipos de programas parecem marcar esse imaginârio, na época da
filmagem: a novela das sete Uga Uga, exibida na Globo, cujas imagens
também passam no teliio, em que um indio !ouro de olhos azuis, branco e
forte é apresentado como o born selvagem a ser civilizado, e as narrativas
de programas como o Globo Reporter.
Diante dessas imagens e das imagens de tribos gravadas pelo projeta Video
nas Aldeias, algumas consideraçiles: e se as tribos tivessem um canal de TV prOprio? Reconhecimento da alteridade (cultura, costumes), de lutas (pelas terras),
mas também a necessidade da ficçiio como constmçiio de subjetividade. Quem
sabe uma novela s6 corn indios? Siio propostas que aparecem nos depoimentos.

de fabulaçiio e ficçiio sobre o cotidiano, um desejo de linguagem.

Os clichês do que é "ser indio" no nosso imaginârio social aparecem de
forma bem mais assustadora em certos depoimentos do Video nas aldeias
se apresenta. Pela 6tica do preconceito social e racial, os indios sao consi-

É claro que o processo de formaçilo dos realizadores indigenas, a compreensiio do poder das imagens e o seu dominio passam pelo aprendizado

derados como preguiçosos, inadaptados ao trabalho, selvagens, agressivos,
infantis, necessitados de tutela e proteçiio, ou relacionados a tudo o que

dos c6digos e formas de narrar e que nao hâ. nada de "natural" ou neutra
nessa alfabetizaçao audiovisual, pois sao ministradas instruçàes precisas

"nâo presta", uma sub-humanidade destituida de encat;tto ou encarnaçâo

sobre corte, pianos, construçào de uin ponto de vista, construçiio de um

fazenda corn a boca "uh! uh! uh!".

seus interesses, um uso "instrumental" do video, vernas surgir um desejo
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do puro exotismo: nus ou de tanga, falando uma lingua incompreensivel e
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Nos diferentes trabalhos realizados pelo projeto Video nas Aldeias, o
tom didâtico, instrumental, se impôe, mas o que seriam questôes aparentemente simples ou obvias ganha estatuto perturbador num segundo momento. Perguntas como: por que os livros de historia falam dos indios corn o
verbo ser no passado? Como se ja estivessem !odos mortos e n!lo tivessem
futuro. Como mudar isso?

Nesse contexto, os videos dos realizadores indigenas ganham um outra estatuto, par tomar a posicionar essas culturas no etemo presente das
imagens e da narrativa audiovisual, de forma muito prOxima da experiência de etemo presente dos ritos e mitas das narrativas orais. Mas corn um
diferencial: a possibilidade de criar redes, fazer midia, trocar informaçêies,
imagens, valores entre eles mesmos, num tipo de miscigenaçâo, multiculturalismo que mal tinha sido vislumbrado pela antropologia. Através das
imagens, as tribos se veem de fora (autoimagem), conhecem outras tribos,
entram em contato corn o munda do branco, constroem suas pr6prias imagens e chegam ao intercâmbio corn tribos de fora do pais. E o que pode
acontecer quando os indios se tornam midia?
Essa é uma das mais intrigantes questêies do audiovisual contemporâneo: a entrada no circuito da informaçilo deum contingente de subjetividades. Uma outra questilo se impoe: quai o valor estético desses videos? Que
qualidades, que potencial expressivo trazem?
E aqui as questêies de linguagem se avolumam, sobrepondo-se, do classico Nanook, o esquim6, passando pelo cinema de Jean Rouch, o realizador- antrop6logo, e chegando às experimentaçêies do documentârio contemporâneo, em que esses novas sujeitos do discurso recebem ou tomam
as câmeras e passam a produzir.
Trata-se deum processo hist6rico, para além do contexto indigena, sobre o quai nilo nos deteremos aqui, destacando também que nilo hâ nada
de "natural" nesse processo e sua viabilizaçâo. Transformar os indios em
cinegrafistas e realizadores nos parece estratégico no projeto Video nas
Aldeias, que ja tema participaçilo de antrop6logos, indigenistas e profissionais da imagem, corn seus interesses especificos, e vern criando um campo
e mercado novos, renovando as lutas politicas a partir da questiio tecnol6gica e da qualificaçao dos indios para um trabalho decisivo no capitalismo
cognitivo: a produçilo de imagens.
0 desafio, nos parece, é fazer do video um instrumento de reconfiguraçilo de forças e de produçilo de subjetividade, de compreensilo, explicaçilo, interpretaçilo do mundo, pelo quai, para além da relaçilo entre os
proprios indios, n6s mesmos podemos nos ver como alteridade. "Quando
os cineastas sâo indios, indios somas n6s", camo diz a antrop6loga Sylvia
Caiuby Novaes.
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Esse video é importante como documento da metodologia de formaçilo
dos realizadores indigenas, sua descoberta do que alguns brancos pensam
sobre eles, a percepçilo da imagem e da câmera como lugar de poder, de
troca, de encontro, e até o desejo de imitar, fazer "o mesmo" que os brancos, como o Programa de indio, feito e exibido na TV de Cuiabâ e outras
emissoras, corn indios de palet6, gravata e maquiagem, imitando os apresentadores de telejornais.

0 mais interessante, entretanto, é acompanhar o aprendizado da imagem e da linguagem do video. A experiência de olhar pelo visor e descobrir
a que distancia do outro (de longe, de perto) se pode chegar, a vergonha do
contato visual corn o outra e o momento que a câmera se toma "invisivel".
Ou, ainda, a !roca das imagens entre as tribos como novo ritual de conhecimento. A descoberta de como cada tribo ou indio reage diante das imagens
de si mesmo, de outras tribos, de ancestrais. 0 fascinio diante das imagens
da Comissilo Rondon, de 1917, e a descoberta da eternidade e ressurreiçilo
pelas imagens. A imagem como lugar da memoria e comunicaçilo corn o
passado e corn o futuro. "Mem6ria muito curta. Nào vi meus ancestrais.
Vou guardar imagem para os meus netos."
0 desenvolvimento da formaçao, corn a pnltica da ediçao (onde cortar?, pergunta a professora para um realizador indigena) e construçao de
narrativas e possibilidade de fazer encenaçêies e ficçilo, !raz as questêies
mais fascinantes.
0 lugar do realizador é um lugar de poder. E isso fica claro na pergunta:
porque so homens filmam? Silo poucas as realizadoras indigenas. Questôes
que vilo chegar até o direito a~toral e a negociaçiio das imagens, quando
os indios sâo infonnados do ""Yalor" real da sua imagem. Consciência de
um capital imaterial que durru;tte décadas foi pilhado sem criar nenhum
constrangimento. As imagens de indios que circulam no munda inteiro em
jamais, revistas, cinema, TV sào parte desse esp61io.

1
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Em Wapté MnhOnà: iniciaçào do jovem Xovante, de 1999, sào quatro
videastas Xavante e um Suyâ do Mato Grosso que usam a câmera para registrar o ritual de furar as orelbas de jovens Xavante. A primeira impressào
é que jâ vimos essas imagens em inumeros registres de festas indigenas nas
televisoes culturais ou no Globo Reporter, mas o fato de os cinegrafistas
serem indics, Divino Tserewahu, Bartolomeu Patira, Caimi Waiassé, Jorge
Protodi e Winti Suya, vai criar situaçoes inusitadas e novas.
Esse video lem um formate bibrido. É tradicional, se pensarmos no uso
dos letreiros informatives, dos depoimentos para a câmera, falas em off
corn legendas. Ao mesmo tempo, abre espaço para que seus realizadores
indics se apresentem, comentem as dificuldades de filmagem num trabalbo
de longa duraçào, de 1996 a 1998, e realizado corn intimidade, de "dentro".
As falas dos participantes dos rituais se referem à presença bem-vinda
da câmera. "Eu entendo a importância da imagem", diz um dos èondutores
do ritual. A fala dos indics mais velbos legitima a presença da câmera e do
video como mem6ria suplementar e testemunbo. Numa das partes do ritual
de iniciaçào dos adolescentes à vida adulta, quando se dei tarn rapidamente
corn a futura esposa, o ato simb6lico tem toda a comunidade como testemunba do compromisse future e também, sublinha o condutor, um olbo
testemunhal suplementar: a câmera e os visitantes.
Os cinegrafistas indics comentam opçoes e lamentam oportunidades
perdidas: filmar os animais vivos antes da caçada e nào apenas mortes ou a
necessidade de um dos cinegrafistas abandonar as filmagens para ajudar o
afilhado numa prova de corrida, etc. As imagens, nem muito râpidas, nem
1
lentas, tentam sintetizar um percurso no tempo, acompanhando dois anos
de uma série de acontecimento~ ri tuais numa ediçào final de 75 minutes.

As image~s captam aspecte~ multiples dessa longa duraçào: toda a dureza das provaçôes porque passam os adolescentes, embates corporais, isolamento, frio, a dor ao furar as orelbas, vergonha da nudez (mulberes que
têm que tirar o sutiâ), conformidade corn a tradiçâo, mas também o humor,
o lado ludico e brincalhào dos jovens dentro do rio, no banbo, nas corridas,
e o sentido critico de algumas falas: "Os velhos sâo ruins, vào matar a gente
de frio". Os valores emjogo sào a construçào do adulte Xavante e o ideal
de virilidade, coragem, fortaleza, ens~nado corn duras provaçôes c9rporais
a cada menine. E ainda reprimendas e provaçoes de limites, como nas belas
146
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imagens de "bateçào de âgua", em que os jovens produzem barulbo e agitaçào nas âguas do rio por boras seguidas, num esforço exaustivo. Ao final
desses dois anos de um munda recriado pela imagem, a mensagem sintética
de um dos cinegrafistas, Caimi Waiassé: "Agora que vocês jâ sabem tudo
sobre a nossa vida, padern ir cuidar da de vocês".
Entre os videos mais originais dos realizadores indigenas, podemos
destacar os que tratam do cotidiano das aldeias. Nem rituais, nem festejos,
o dia a dia numa temporalidade outra, num munda outro, capaz de surpreender o espectador. Alguns desses videos fazem lembrar as propostas
do cinema contemporâneo iraniano, na sua sofisticada "simplicidade" e
"transparência".

0 video Shomàtsi, do realizador indio Valdete Pinhanta, é uma obra-prima na forma como capta o tempo do cotidiano do seu tio Sbomotsi, que
ele escolheu camo "personagem" de uma crônica da aldeia, na fronteira do
Brasil corn o Peru. Narrado pelo sobrinho cinegrafista, em voz off, o video
alterna essa fala corn som ambiente, mU.sica de fl_auta, sons da mata, da
aldeia, do rio e as falas do tio corn outres indics ou corn o proprio cinegrafista ("nâ:o filma meu saco", "faz careta para a câmera", "sorria, o buraco
da filmadora esta te vendo").
0 que se registra é um cotidiano lento, de quase desacontecimentos,
acordar, passar o urucum no rosto, ir pra roça corn os filhos, mascar coca
e fumar tabaco, ir tomar banbo no rio, beber caiçuma. Os finais de semana
sào mais enfeitados, corn dança, caiçuma, tocar flauta e flertar corn as mulberes. Uma parte do registre é a ida de Sbomotsi à cidade para receber sua
aposentadoria, de canoa, corn a neta e outros indios. Camo o dinheiro nào
cbegou ao posto, resolvem fazer um tapiri na beira do rio e esperam três
dias, fazenda fogo, comendo mandioca e, no final, sem alimentas, comendo graças ao cinegrafista que compra comida.
A conversa na beira do rio parece acompanhar o fluxo vagaroso das
âguas e gira em toma do apego dos brancos e comerciantes ao dinheiro. "0
pape! do dinheiro é forte. Nào desmancba como o pape! comum, que é feito
bolacba, pode molbar, lavar, secar." Falam da inutilidade do dinheiro para
os indios, algo que nào se pode Ievar "para o céu" e que niio precisam para
viver. 0 dinbeiro recebido por Sbomotsi, 302 reais, é quase todo gasto na
bora, e a comitiva do tio do cinegrafista volta para a aldeia, feliz de sair da
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cidade e do tempo de espera por um bem que niio valoriza. "Aqui termina
meu filme, mas a vida continua", diz o narrador. A ediçiio de Mari Corrêa

mesma aldeia cria uma sensaçiio de atividade febril e incessante. Os meninos
que saem para pescar a pedido do pai, a miie e filha que tecem esteiras, os

deixa o tempo fluir, escorrer, colocando o espectador numa situaçâo de
imersâo no munda, talvez insuportavelmente outra, de Shomôtsi.

homens que vào caçar, as mulheres que preparam comida, o grupo que vai

Esse tempo ganba outras qualidades no video Das crianças Ikpeng para
o mundo (2002), filmado por três jovens cinegrafistas: Natuyu Txiciio, Karané Txiciio e Kumaré Txiciio. A ideia do encontro pela imagem é realizado
através de quatro crianças lkpeng que mostram sua aldeia para a câmera,

tenda como interlocutores e respondendo a uma "videocarta" das crianças
da Sierra Maestra em Cuba.

0 video fimciona como um dedo apontado para o real e um olhar direto
que fala para o interlocutor distante. "Meu nome é ... Vamos mostrar nossa

extrair fibras e casca de arvores para trançados, as meninas que sobem no pé
de açai, as crianças que brincarn de arco e flecha e inventam brincadeiras.
Sao muitos grupos e personagens que agem ao mesmo tempo, mostrando
o mundo do trabalho de forma ludica. No meio do video, uma chuva forte
desacelera o tempo, para uma parte das açoes e os homens se voltam para trabalhos dentro das casas, onde padern esperar passar a chuva Os personagens
sempre falarn corn os cinegrafistas e para a câmera explicando o que estiio
fazenda e relacionando esse presente corn a tradiçiio.
Mais uma vez a intimidade e cumplicidade entre os personagens e os seis
cinegrafistas, também indios, criarn um diferencial na captaçiio. As câmeras

aldeia." "Este é o nosso cacique." "Esta é a mulher do cacique." "Esta é a
minha casa." Toda a fala das crianças se dirige aos interlocutores virtuais,

.entram em canoas, correm de vespas, estâo nos ombras de cinegrafistas que

sempre mostrando o presente, a forma de fazer e agir dos antepassados e

se deslocarn corn desenvoltura no meio de uma caçada e conseguem criar um
arnbiente, uma aldeia quase arquetipica e simultanearnente singular.

perguntando "como vocês fazem ai?''. As falas recorrentes sâo: "Era as~
sim que nossos av6s donniam, faziam redes, batiam o timb6" ... , etc. "É
assim que as mulheres fazem, cozinham enquanto os homens vâo pescar,
fazem mingau, é assim que usam as conchas para raspar mandioca", etc.
E finalizam sempre: "e as mulheres ai?". Ou: "Camo vocês fazem os seus
brinquedos? Ensinem pra gente" ... , etc.
Toda a curiosidade e o frescor do grupo de meninas e meninos que apre-

sentam a aldeia, Os adultos e outras crianças, sào captados por uma câmera
que acompanba, anda, observa participa das brincadeiras de muito perto,
1
criando intimidade e confiança corn os narradores. As cenas dos banbos de
'
rio, da pesca corn timb6, das correrias
corn medo de onça, da brincadeira
corn aviiiozÎlli\O de madeira, os[risinbos e fabulaçoes tipicas das crianças,
dao ao video um carMer singular. 0 mundo dos adultos indios se toma
distante e as crianças surgem como senhoras do seu tempo e da sua fala

0 resultado sem duvida nao vern de nenbuma espontaneidade ou milagre. Podem-se vislumbrar a dinâmica de oficinas repetidas, a participaçao da comunidade na escolha de ternas, a construçao dos personagens

escolhidos e, em outras videos, até a experimentaçào corn encenaçôes e
desenbo animado. Parece decisivo ainda o trabalho de ediçao do material,
nem sempre feito pelos realizadores indigenas, mas pelos professores das

oficinas, como Mari Corrêa.
Esse cinema e essa fabulaçiio indigenas abrem um campo de cruzarnen-

to entre cinema, etnografia e antropologia que faz pensar. "Câmera muy
very good pra mim trabalhar" - a afirrnaçiio do indio Divino Tserewahu é

uma aposta na imagem nâo apenas como representaçâo de si para os outras,

na aldeia, o que pode ser apenas um efeito do video, mas cria um fascinio

mas radicalmente como a descoberta de uma forma de pensarnento audiovisual, uma aldeia audiovisual global, em que a singularidade dos indios
brasileiros se encontra corn a singularidade e vigor do documentârio e das

especial e uma intimidade dificil nos documentarios tradicionais.

questôes do cinema contemporâneo.

0 tom de crônica também marca o video Kinja Jakaha: um dia na aldeia
(2003), direçiio coletiva de Araduwa Waimiri, Iawusu Waimiri, Kabaha Waimiri, Sanapyty Atroari, Sawa Waimiri e Warné Atroari. Nesse video, diferen-

te dos demais, o tempo da narraçào de vArias acontecimentos simultâneos na
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Elena: da ressurreiçao dos mortos 38

N6s estamos vivendo tempos de turbilhonamento social e politico e é
preciso aquietar a mente para entrar num filme como Elena (2012), de Petra
Costa, que traz questôes dificeis. Conhecer uma pessoa que jâ morreu, que

se suicidou, passar uma hora e vinte minutos corn ela, conhecer sua irma e
diretora, Petra Costa, a màe, mem6rias encenadas e registradas através de
fragmentas deum filme ... Uma proposta de articulaçao entre a vida privada

e uma fora, em um cinema que borra a fronteira entre documentârio e ficçâo.

Elena é bastante perturbador. Depois de aquietar a mente, você vai
.entrando nesse mundo proprio. Vaise envolvendo nessa historia e se dando
conta de que esta num processo muito dolorido e muito dificil de ressuscitar mortos, que, acredito, seja uma das funçôes mais radicais do cinema.
Como podemos efetivamente conviver corn alguém que jâ morreu?
Trata-se de uma das experiências mais perturbadoras no mundo contemporâneo, corn a quantidade de imagens que sao produzidas de todos n6s.
Um dia todos nos seremos apenas imagens, arquivos. 0 uso das imagens de
arquivo, das filmagens familiares é singular na narrativa.
Passagem do registre para a encenaçao. Do documentârio e do filme de
familia para a ficçiio. 0 tempo todo o espectador se pergunta: de quem siio
essas imagens de arquivo? Quem esta filmando agora? Petra Costa, a irma

e diretora? 0 pai, a mâ:e? Também vemos imagens que se revelam como um
autorregistro, video-diârio, mesmo que nâo intencional.
Na verdade, o que hoje se tornou uma prâtica social massificada, certa
compulsiio e hâbito de autorregistro cotidiano partilhado nas redes sociais, nâ:o era algo comum. Elena, até pelo intenso desejo de uma au-

toperformance, como atriz e personagem de uma narrativa pr6pria, tem
esse trabalho sobre a imagem, registros düirios em video, cadernos, fitas

39

Texto ampliado a partir de apresentaçao sobre o filme Elena, de Petra Costa. "0
uso social da arte". Teatro Sérglo Porto (Rio de Janeiro), 25/6/2013.
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cassetes. Conhecimento de si através das imagens e da narrativa, a quai
estrutura o filme. Uma narrativa de si, que atravessa diferentes camadas
da historia: todas as mulheres se narram, a diretora, a irma e a propria
mae tornada personagem.
Essas narrativas intimas se cruzam, no filme, fragmentos de um espelho

parti do em que as mulheres se observam, buscando reconstituir mem6rias,
colar pedaços que nem sempre se encaixam e dar, inventar, um sentido para
a morte de Elena e para suas proprias vidas e trajetorias. Hoje, uma garota
como Elena, aos 20 anos, talvez teria compartilhado suas anglistias corn
centenas de amigos em uma rede social, o que nào significa dizer que sua

dor de viver ti vesse um alivio ou fosse menor.
Mas a socializaçiio da experiência da intimidade no espaço pûblico implica mudanças que apenas começamos a analisar e compreender. Obviamente

que o diârio secreta; tai como o conhecemos pela literatura, cinema, arquivos
e biografias, possivelmente esta em mutaçao ou mesmo extinçao ou migraçao. Em uma cultura do compartilhamento imediato, os arquivos (imagens,
filmagens, textos) sao descarregados no espaço pûblico, fazendo emergir novos processos de autoconhecimento e partilha das experiências que alteram a
relaçào entre o pûblico e o privado, o cuidado de si, os processos de subjetivaçao partilhados e o que ja chamamos um dia de intimidade.

ao cerne de uma das anglistias de Elena. 0 romantismo de Elena diante de
um ideal de arte. Essa ideia de arte, talvez corn letra maiûscula, que a faz

adoecer, que peson de tai maneira em umajovem de 20 anos que, ao final,
nào pôde suportar o cotidiano sem esse estado de arte permanente, mesmo
que idealizado.

Essa questào me inquietou, assim como a forma lirica como as imagens
sào costuradas, passando do registro bruto até as imagens finais, que sao
elaboradissimas e que ]embram as ninfas flutuantes de um Peter Greenaway. Elena é um filme de luto, mas justamente é preciso ser de luto e dessa
historia pessoa! para vermos o que ela lem de transversal e singular.
Em um momento de turbilhonamento pelo quai passa o Brasil, corn
as manifestaçoes pos-junho de 2013, explicitam-se as articulaçoes entre o
dentro e o fora, o intimo e o pûblico, o sociale a singularidade da multidao.
___ Il fiquei imaginando as centenas e milhares de Elenas que passam e que
experimentam anglistias temporarias ou duradouras. No caso dela, efetivamente ela nao passa, quer dizer, ela se mata. E eu fiquei me perguntando
se exatamente uma das questoes trazidas pelo filme nao é saber: o que nos
faz adoecer hoje?
Uma outra questao que chama a atençao é que esse é um filme de mu-

lheres: as três mulheres vâo se fundindo e é interessante como uma vai se

Vindo para a discussào proposta da estética e da arte na sua relaçao corn
o social, algmnas questôes me inquietaram. Elena se mostra na sua singularidade, aposta do filme como redençao, resgate de uma vida, ao mesmo
tempo. Elena surge como uma aqolescente absolutamente comum e proxima de centenas e milhares de n(eninas, de adolescentes e de jovens que

projetando na outra e existe o medo, que parece atravessar a propria irma
e diretora, de que ela nao so siga a profissao da irma, mas também possa a
vir a pensar em suicidio. A màe também fala sobre o suicidio, é uma linha
de temor que atravessa sutilmente as personagens.

buscam se expressar de alguma f9rma, que nào encontraram um "ponto
de existência" e sofrem. Nesse sen~ido, o peso da palavra "arte" (se tornar

co. Mesmo a informaçao inicial sobre o pai de Elena e Petra (militante
politico na juventude e depois um bornem voltado para seus negocios e
familia, supostamente) nào se conecta corn os dramas de Elena. Fiquei me
perguntando também se uma menina de 20 anos em Nova York, fazendo

.

\

'

atr1z, se expressar, se revelar) pesa demais na curta trajetoria de Elena, algo

como "ou eu me expresso a partir da mi nha arte ou eu prefiro morrer".

Sobre os personagens masculinos, é curioso, pois aparecem muito pou-

Se pensarmos que existem miriades de formas de expressao - que nào
dependem de você estar fazendo um filme em Nova York ou no Brasil,
que nào dependem de você estar empregado ou contratado, que existem

cursos de teatro, buscando se socializar, se ela nâo tinha nenhuma relaçâo,
nenhum namorado, uma questâo que nâo aparece no filme, o que achei in-

inUmeras formas de se expressar através da dança, através da escrita, do audiovisual, mas também do corpo, da fala, de comportamentos, da expressao
vinda deum trabalho qualquer, de uma estética da existência -, chegamos

Fiquei me perguntando se também essa nao era a historia do desejo
de uma paixào, a mesma relaçào de paixào que Elena tinha corn a arte,
pela quai Elena mostra muito o corpo, uma sensualidade que transborda, e

152

153

trigante. Numa das folhas do diârio aparece a fr.ase "me apaixonar''.
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nenhuma das três fala nem de sexualidade, nem de relacionamentos amoro-

você estaci nela, a roupa, uma carta, um bilhete, um traça, ou nenhuma explicaçào, etc. Existe toda uma elaboraçào e, nesse sentido, essa fabulaçào do
suicida tem a ver corn a questào da atriz, que a direçào de Petra Costa sublinha no filme. No final, quando Petra sai da banheira e toma fôlego, é de certa
forma a encenaçào da nossa propria morte, suicidio passive!.

sos. Tem uma frase sobre o sexo sem amor que aparece muito rapidamente
e que indica toda um imaginario do amor romântico.
Elena fala de uma maneira t1io apaixonada da arte, da dança, mas, ao
mesmo tempo, a filme nào se refere a nenhum tipo de relaçào amorosa.

Existe um lugar-comum de que um "filme de mulheres", ou esse universo
feminino, teria que girar ou cair em toma de homens e relaçôes. E acho
interessante e importante coma a filme fage dessa armadilha.
Esse romantismo toda esta em outra lugar no filme, nessa idealizaçào
da estética e da arte, a que fica evidente quando uma garota de 20 anos abre
a boca para dizer "a minha arte". Quando Elena fala essa frase, uma frase
pesada, diz também do desejo de expressào e de reconhecimento, da presença da ausência dessas duas paixôes (arte e amor) tào idealizadas mesmo
hoje. Pareceu-me uma moça do século XIX encarcerada no século XX,
refém de toda um idealismo. Fiquei imaginando camo outras garotas lidariam e lidam ainda hoje corn esse imaginario, em certa medida sufocante e
produtor de dis!Urbios mesmo.
Atuar, encenar, performar. A questào da encenaçào e da autoperformance atravessa toda a filme, de forma muito explicita. Tem uma hora que Elena fala quase no nive! de uma disjunçào, quando diz: "Eu me vejo atuando,
falando, eu ouço a minha voz". Um distanciamento absoluto da propria
imagem. A experiência do ator de se ver de fora, de estar se olhando através
da câmera. Nesse momento, a dispositivo produz efeitos subjetivantes. 0
fato de ela estar se filmando, e~tar escrevendo, potencializa essa relaçào
que os atores ja têm, de se olhar ~e fora, de se ver camo outra.

Ou seja, trata-se de uma cena, o suicidio, camo algo absolutamente potente, nâo co~o falso, nao camo uma encenaçao histérica. É uma cena para
valer, uma cena em que você aposta tuda no espetaculo final. A carta do suicida faz parte dessa cena. É uma tradiçào, um momento dramatico. Menas
do que uma cena teatral para alguém, mas na quai você se autodramatiza. A
historia de Elena inteira é uma historia de autoperformance em que a quest1io do ator, do atuar, do encenar, do se ver de fora é absolutamente presente
e Elena vai até a final nesse devir de atriz.
Sobre o suicidio, é um falo social perturbador. É born lembrar que
é proibido dar noticia de suicidio nos jamais. Moro em Copacabana e
frequentemente lem alguém que se joga pela janela de um apartamento.
E nào sai em lugar nenhum, é um silêncio absoluto. E é proibido você
noticiar porque é um interdito social e um interdito da Igreja, porque o
suicidio é um pecado condenado pela Igreja. Toma-se invisivel. AIgreja tem uma influência tào grande que o Estado, que deveria ser laico,
nào da noticia de suicidio. Também é uma questào de saude publica, as

0 proprio suicida se pensa numa cena. Ninguém se mata sem sequer ter
fabulado sobre issa; é clara que hâ situaçôes de impulsa, mas, pela menas na
literatura e na tradiçào, na historia dos suicidas existe uma cena que é pensada e antecipada. Como você serâ' encontrado, quem vai ver a cena, camo

noticias de suicidio nâo sâo dadas para nâo se glamourizar ou "naturalizar" o suicidio, que poderia serum ato contagiante, inspirador, que é
barrado e ocultado. É um tabu.
Voltando à encenaçào. Numa das cenas, a màe de Elena se deita no sofa
e vai narrando camo Elena morreu. Ela se coloca no mesmo lugar da filha e
faz quase uma catarse. É uma cena muito forte e tocante. Ela faz o trabalho
do luta em cena. 0 rasta dela se transforma, ela se joga ali, ela morre e
diz que ela queria marrer também. Ela vive a morte. Uma cena impactante
dentro da construçào do filme.
Petra Costa disse algo que me instigou. Ela falou: "Nào queria de jeito
nenhum me afastar ou exorcizar a presença da Elena da minha vida, ao
contrârio". Existe um filme lindissimo, Un 'ora sola ti vorrei, da cineasta
italiana Alina Marazzi sobre a màe que se suicidou, e o titulo do filme diz
justamente isso: "Eu queria est.ar contigo por pelo menas uma hora", que
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0 prOprio suicidio é uma "ePcenaçâo" radical, nesse sentido de que
você constroi u'l'a cena. Clara quf' nào no sentido deum falseamento, mas
deum sofrimento. É uma construçào de uma cena de harrar ede dar, mas é
uma cena. Entâo é incrivel como Elena vai, como atriz, até o suicidio, nâo
camo falsificaçào de algo, mas, ao contrario, no sentido de potencializar
uma dar radicalmente.
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é essa uma hora e meia do filme também. 0 filme é uma experiência de

Elena era uma menina de 20 anos, singular e comum, e o que hâ de mais

voltar a conviver corn a màe morta de uma maneira absolutamente intensa.
É a experiência do instante e dessa duraçào como etemidade e redençào.
A ressurreiçào dos mortos é um dos milagres do cinema. Petra também
fala de tirar Elena do esquecimento, desse lugar dos mortos, que é a pior
morte! Como falar dessa dificuldade que a gente tem para lidar corn a questào da morte e que poderia resumir de forma brutal assim: "As pessoas vi-

perturbador e transversal na sua historia pode ser pensado de forma mais
ampla. Do que se adoece hoje? Porque que n6s adoecemos dessa maneira, corn tantos pequenos e grandes sofrimentos que vêm de um ideal de
vida, premoldado? Que pressôes sofremos e fazemos sofrer para recriar
nossa existência? Que nào é uma questào psicol6gica dela, Elena, sozinha
num quarto. É uma dor atravessada por muitas outras questôes e situa-

vern como se nào fossem morrer e morrem como se nào tivessem vivido".

çôes, a dor e o prazer de se inventar.

Ou seja, nosso pavor absoluto de pensar e aceitar a morte. E o suicidio vern

complicar isso, pois se todos n6s fazemos tudo para continuarmos vivos,
como alguém se mata antes dessa hora extrema?
Queremos afastar a morte de n6s, temos cada vez menos direito a ficar de
luto. Nào muito tempo atras (pelo menos na minha familia eu vi isso, na minha
infância, no interior do Brasil), as pessoas se vestiam de preto, as mulheres
ficavam de preto. Minha màe licou usando preto e luto durante meses quando
a màe dela morreu. Hoje, o tempo oficial do luto foi dirninuido. Talvez seja toleritvel apenas uma semana, mais do que isso você é medicalizado, entupido de

remédios, para esquecer, esquecer, esquecer, superar a melancolia e a tristeza.
Entào, estamos em uma sociedade em que nào se pode fazer nem o luto

da morte, e isso talvez seja uma outra forma de violência. Determinar um
tempo "regulamentar" para chorar a morte.
Tem um momento que me tocou no fihne que é justamente o do fim do
luto de certa forma, quando Petra Costa corre corn a câmera, num jardim
todo florido, e se joga no chào, o ,que marca um instante de ressiguificaçào
da memoria. Exatamente quando'1depois de fabular um suicidio, de sofrer

corn sua possibilidade, depois d~ remoer essa ideia até o limite, você a
esgota no sofrimento.

'

Vero filme Elena, de certa forma, é, afinal, a experiência de se aproximar ao mitximo e depois se afastar da ideia do proprio suicidio. É o poder
da fabulaçào. Tudo o que a gente pensa, a morte, a propria morte, a morte
dos outros sào fantasmas que podemos atravessar depois de narrar, falar,
elaborar, gritar. Nesse sentido, eu acho que o filme é catitrtico.

Como sair do quarto de dormir e ir para as ruas? As ruas e redes
podem ser um espaço de acolhimento? Como costurar o mais intimo e
o mais publico? 0 Brasil esta passando por um momento incrivel, justamente de produçào de outras subjetividades, de outras experiências que
sào decisivas de fabulaçào de processos simultaneamente intimos, co. _.- letivos e publicos. É um novo tribalismo tai vez, em que o mais intimo
explode nas ruas e nas redes. Acho que Elena estaria nesse processo de
possessào coletiva.
0 filme Elena também é um filme de possessào! Alguém levantou isso
no debate e retomo aqui. Petra, irmà mais nova e a diretora do filme, teria
sido escolhida e treinada por Elena para fazer esse filme? Sào siguificativas
as imagens em que Elena dit à pequena irmàzinha Petra aulas e noçôes de
atuaçào, direçào de realidade e encenaçào, em brincadeiras llldicas.

Elena conduz esse processo de possessào, que é entrar na mente do
outro, possessào que nos leva a experimentar, narrar, o compartilhamento
de uma mente ou de uma vida. Esse é um dos nossos desejos: possuir,
partilhar, navegar na mente do outro, ou simplesmente vislumbrar esses

misteriosos recantos. E é tâo dificil! No cinema, na literatura, temos essas
experiências raras, que sào experiências radicais. Lembrei aqui o tittdo de
um romance, A morte é uma transaçào solitdria, de Ray Bradbury. Talvez
estejamos em um momento em que essa experiência mais solitâria e mais
singular possa ser compartilhada. Por que morrer sozinhos?

Sobre a questào do documentario, estamos vivendo um momento
muito estimulante: a estética do video diitrio, da autoetnografia, é também expressào de uma outra relaçào entre.o pessoa!, o sociale o politico.

Alguém falou dos rituais de partilhamento das mortes !entas e no México se festeja a morte. Glauber Rocha dizia que a morte é uma invençào
da direita! E ele tenta ressuscitar Di Cavalcanti no seu extraordinitrio documentitrio Di Glauber. Ble diz "Di nào morreu" e faz um lindo filme que é
uma festa e um carnaval dentro do enterro do pintor Di Cavalcanti.
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Elena nâo faz nem uma festa nem um carnaval, mas, sem dUvida, traz

esses processos de subjetivaçôes, traz essas vidas todas que merecem ser
contadas, porque todas as vidas sao um filme, uma narrativa, um desejo
de sentido. Elena é comovente porque é um qualquer, singular e genérico.

Um barulho insuportavel: fissuras ao redor

Estamos vivendo esse momento de descobrir o que tem de extraordimlrio

nesse comum, nesse cotidiano, nessa experiência de subjetivaçâo. SomOs
um laborat6rio de experiências, hoje no Brasil, onde todo mundo, de certa
maneira, volta a se apaixonar por politica, pela vida, pelo debate, de uma
maneira vir6tica. Elena é um filme que tem esse poder de contagio, mesmo
pelo negativo do suicidio e da morte. Porque é a vida que é "contagiante".

Mesmq quando dormimos, ouvimos. Uma sonoridade "f6ssil" nos envolve permanentemente, mas na mai or parte das vezes nâo nos damas conta, pois somos reféns deum foco sonoro/visual que dirige nossa percepçao.
Explicitar o som como fi o condutor de uma trama sem centro e fazer ouvir 0 som ao redor" é o primeiro impacto sensorial do longa de
Kleber Mendonça Filho, cineasta e critico de cinema. 0 espaço sonoro
vai configurando toda uma trama fluida e tensa que faz ver certa classe
média invisivel (diferentes grupos sociais que se cruzam) deum bairro de
--·Recife. A câmera segue o som e nos conduz por ele num trabalho singular
de desenho sonoro que vai criando tensao e expectativas em torno do que
ouvimos, coma o cachorro que late sem parar, levando à exasperaçâo uma
das personagens. 0 que é excepcional nesse filme é a violência desses la-

tidos para alguns ouvidos, ou a violência defensiva, ativa-reativa de certos
gestos cotidianos.
Nele, também uma dona de casa inventa uma engenhosa forma de
fumar maconha sem "dar bandeira" para os filhos e vizinhos ou a soluçào
"doméstica" literalmente para o desejo sexual (autocitaçao do curta Eletrodoméstica), filme-ensaio de muitos dos elementos desse longa. Violência do desejo, violência dos afetos e do tempo que corre sem pressa

aparente, na outra violência, a da banalidade cotidiana "em pessoa", que
o diretor nos apresenta.
0 filme vai tensionando nossa espera por algo extraordinario e que nunca se completa. As narrativas fogem ou parecem ter sido abandonadas. As

tensôes surgem dessa antecipaçâo, dessa câmera que observa, desses sons
presentes demais num fluxa de microacontecimentos.

39

0 som ao redor, filme de Kléber Mendonça Fil ho. Corn Irandhir Santos, Gustavo
Jahn, Maeve Jinkings, WJ Solha, Irma Brown, Lu la Terra, Albert Tenorio, Nivaldo
Nascimento, Yuri Holanda, Clebia Souza. 2012.
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Também nele, umjovem corretor de im6veis e o encontro fortuito corn
uma garota, afeto que pode ser intensificado mas igualmente desmobilizado de forma automatizada. Outras cenas: os impasses provocados por
um grupo de seguranças que chega para oferecer proteçao para a rua. Um
garoto de classe média que rouba os vizinhos e vive uma delinquência suportada pelo seu grupo social. 0 "ladraozinho filho do vizinho" e os oiltros
dramas potenciais que "se recusarn a acontecer" fonnam esse filme perturbador em que os personagens importarn menas (seus destinas e/ou "rumo"
das suas açàes) do que a trama de gestos que vai formando e configurando
uma violência maior.
A rua ou condominio fechado, as câmeras e seguranças por todo lugar, as imagens do filho do sindico denunciando o porteiro que dorme no
trabalho. Pequenas torpezas e tarnbém pequenas delicias em um jardim,
condominio, espaço violentamente normatizado/fissurado.

Todos sâ:o policiais uns dos outras, mas a vida corre, a energia sexual

! ;

passa da mâquina de lavar para o sofa do apê (onde o dono da casa transa
podendo ser surpreendido pela empregada), atravessa os olhares do segurança pousado em uma bunda, cola o beijo entre dois adolescentes espremidos no playground e segue transmutada em outras energias e "libido"
sociais: desejo de morte do outro, assimetria entre o jovem patrao e a farnilia da empregada, tentativa de calar/matar o cachorro do vizinho, vigilância
partilhada e consentida, relaçàes de biopoder patriarcal e de todo tipo.
Essa tensao difusa se toma aguda em algumas sequências que metern
medo e remetem aos curtas Vinil verde e A menina do a/godào, que levam
a sério a capacidade do cinema de produzir aquele terror metafisico, de
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As rotas de fugas sao Iodas insuficientes, mas vivemos enquanto fugimos por elas. Por isso ta! vez, nas ultimas cenas o diretor aposte em algo que

poderia "montar" o filme ao revés. Um acontecimento que anna a narrativa
em uma direçao, o que dâ uma satisfaçao ao espectador porter descoberto
"um pequeno segredo sujo", um sentido! Mas interessam agora nâ:o mais os
pressâgios, maso mundo que jase instalou e no quai estamos: a historia das
vidas privadas, indiferentes, angustiantes, apavorantes, que fundam uma
comunidade e laços sociais, mais do que qualquer crime grandiloquente ou
violência que ainda pudesse nos horrorizar.
Essa "classe média" invisivel emerge nessa forma inusitada de um filme de harrar em que "nada" acontece e tudo se opera, numa se~saçâ:o de
sufocaçao e estagnaçao. 0 espelho/microcosmos que o filme mostra esta
quebrado, rachado em algum lugar estrutural e estruturante. Entao é s6
isso? A terrivel banalidade cotidiana que se apresenta?, poderiarnos perguntar ao filme. Seria, se nào viesse o cinema corn alguns momentos de insônia, pesadelos e maus pressentimentos, para nos fazer ouvir/ver algumas
dessas fissuras ao redor.
Um outro aspecto decisivo nesse filme é o personagem do Senhor de
Engenho (figura paradigmâtica do Cinema Novo), que ressurge na Recife

contemporânea e urbana, reproduzindo

um além no qual nao acredi~amos, mas experimentamos cinematograficamente. Sâ:o vultos, fantashlas negros, pelas cantos e cômodos, uma
· cena de pesadelo ou um "banho de sangue" nas âguas subitamente avermelhadas de uma cachoeira ou os sons nas ruinas da mem6ria de uma
casa em demoliçao. 0 filme vai medindo o som, os fluxos, a voltagem de
encontros potencializantes e despotencializantes em um bairro, espaça
social, sufocante, travado, defensivo, no qual as energias estâ:o barradas,
configuradas e prestes a explodir (sexo, afetos violentos, relaçôes de trabalho, cordialidade e 6dios).
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esquem~s

patriarcais e autoritârios

deum poder desp6tico, exercendo uma violência consentida dos que detiveram e infligem o poder durante séculos. A superposiçao desses esquemas
de dominaçao coloniais nas dinâmicas urbanas aponta para uma questao
decisiva hoje: a modernizaçao autoritaria que acrescenta às velhas dominaçôes os novos dispositivos de assujeitamento.
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Branco sai, preto fica

Um filme singular esse Branco sai, preto fica, de Adirley Queir6s, que
ganhou o Festival de Brasilia de 2014. É literalmente um "objeto voador"
niio-identificado, uma ficçiio cientifica social em uma cidade-satélite de
Brasilia. Daqueles filmes que, enquanto você vê, provocam um incômodo

prazer, sensorial ou estético, corn sua forma de filmar roots, crua, nua, uma
"pobreza" quase naïf, dura. Uma temporalidade morna que se distende e
que leva tempo para nos envolver.
Dificil também de se conectar corn os personagens, mas quase 50 minu. tos depois o filme exp! ode e fica mais intenso. Acaba a sessiio e você pode
falar dele e aliviar o desconforto daquela narrativa. Cada vez mais a mudez
dentro da sala de cinema me parece um incômodo. Um ritual forçado e artificial, quando gostariamos de indagar alto, partilhar e compartilhar o que
nos incomoda ou dâ prazer.
Os personagens dessa narrativa incômoda siio singulares. Ceilândia virou cenârio de uma espécie de Mad Max sem açiio, personagens melanc6licos, ensimesmados, e o filme faz correr o tempo de tai forma que é possivel
imagina-los nos mesmos lugares depois que o filme acaba. Estiio lâ, na tela,
estarào lâ, na sua vida real/ficcional, depois que a sessào acaba. Seguem

suas vidas enquanto escrevo e enquanto você me lê.
Eles estiio lâ, nos seus quartos detonados, em Ceilândia, como experi-

mentas sociais, "restas" ou ciborgs de "multiacidentes" estruturantes: pobreza, racismo da policia, cmpos limitados que têm que se reinventar. Forrnam
os seres de um planeta estranho, Ceilândia retrofuturista, tirados da sociolo-

gia e dos "tipos", essa periferia experimental, na quai o que se experimenta
siio corpos-pr6teses de uma ficçiio-cientifica social. Os milhares, os jovens,
os homens e mulheres, corn imaginârios explodidos e que se inventam cotidianamente pelas periferias reais e simb6licas. Eles siio os mutantes, eles siio
os sobreviventes, eles siio os que resistirào nas piores condiçôes sociais. Eles

sâo o experimenta do Brasil e de suas tecnologias sociais, capazes de couverter as forças mais hostis (pobreza, violência, racismo) em forças de criaçiio.
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Sempre me impressionei corn os relatos dos "membros fantasmas",
pessoas que tiveram pemas, braços, membros amputados e que os sentem

0 personagem do cientista engenhoso, inventor, artesfio periférico que
inventa sua pr6pria pema que fa! ta, é uma figura dramaturgicamente extraordim\ria. Altivo no seu artefato experimental. A cena final do personagem
tirando a pema para dormir em um cubiculo é perturbadora. Corpo-pr6prio

perfeitamente coma se ainda existissem. Merleau-Ponty faz uma descriçfio
impressionante, em Fenomenologia da percepçào, dessa sensaçào de presença da ausência, uma dor que d6i onde falta o corpo. "Sinto ainda hoje

meu pé, minha pema", dizem os personagens que perderam membros e
que os reinventam mental e mecanicamente. Nào existe morte para o inconsciente, diz a psicanâlise. Samos inteiros e plenos, enganamos nossos
cérebros para nào vivermos na falta. Nunca morremos nos nos~os sonhos.
Os personagens do fihne, vitimas de mutilaçôes em uma açfio da policia
em um baile funk na Ceilfindia, sfio pessoas que têm que reinventar suas

que ternas que suportar, ativar, desativar. Somos ciborgs e artificio mesmo
corn o corpo intacto, mesmo sem consciência do corpo.
Sintomaticamente, s6 em poucos momentos o espectador tem alguma
conexfio corn o tempo presente do filme, um gozo facil pela cômico e a
derrisfio: quando vernas o grupo brega nordestino cantando o me/ô do Jumento, balançando seu instrumenta, ou quando o agente intergalâtico da

vidas depois que perdem uma pema, os movimentos, e se transformam em

tiros imaginârios a esmo contra seus inimigos. "Um gênio ou uma besta",
pensei em Sganzerla caçoando do seu Bandido da luz vermelha.

seres de uma ficçfio cientifica de uma periferia dist6pica, de um futuro do
presente desencantado. Periferia experimental que tem Brasilia, a cidade
construida, a cidade inventada, camo Piano Pilota deste Brasil artificio e
pr6tese que nos ajuda a sustentar corpos marcados.

Também Iembrei de Rubem Fonseca de 0 cobrador: estfio me devendo
pema, boceta, baile funk, arnigos, podiarn dizer. Mas ninguém cobra nada
no filme. Os persona gens nfio cobram, quem ja perdeu tuda s6 pode inventar. Essa é a potência da pobreza. De um filme "pobre" em que os pobres

Ficçfio cientifica na favela, conectando Ceilândia corn seres intergalaticos de forma derris6ria (camo em Alphaville de Godard, camo em 0 bandido da luz vermelha, de Sganzerla), o filme inventa um cinema "marginal"

sào 0 futuro nào s6 do Brasil, mas de um outra mundo, dos sobreviventes
do capitalismo neoescravocrata.

contemporâneo sem cinefilia, sem glamour, sem ares "cult", uma espécie
de Mad Max fracassado, sem açfio, sem espetaculo, sem redençfio, que nfio
faz rire cria um incômodo por sua crueza reveladora.

ca corn os seres intergalâticos que combatem o racismo buscando provas

Considera o Branco sai, preto fica camo quase um "filme que nfio deu

certo". Mas, colno na vida dos pyrsonagens, nào existe "nào dar certo" na
vida! E podemos radicalizar e diz~r que nno existe filme que nfio deu certo.
Os filmes existem e existe a vida:; mesmo nlsticos, feios, naifs, pensam e
potencializam p~nsamentos e outr~s vidas.

·,Os personagens inventam pernas mecânicas de traquitanas e do lixo.
Inventam dispositivos, gambiarras, para conseguir andar, correr, potencializar seu corpo e ou se arrastar penosamente na sua cadeira de rodas.

A instância critica da narraçào é explicitada de forma canhestra/cômidas atrocidades cometidas no planeta Brasilia contra a periferia negra e as
cidades-satélites.
Branco sai, preto fica é um filme dificil de goslar. Ternas aqui um
problema de reciprocidade em aberto. Que pode ser justarnente o contra~o
do que diz a linda cançào de Roberto Carlos cantada pela agente espeCial
num raro momento de Iirismo fugaz no meio dos destroços de Ceilândia/

Brasilia: "Agora nào vou mais chorar /Cansei de esperar, de esperar enfim
lE pra começar eu s6 vou go star /De que rn gosta de mi m".

É precisa goslar de quem gosta de multimundos, altermundos, outras
mundos pra gostar desse filme.

0 personagem do DJ isolado na sua radio/bunker trata de povoa-la de

gente e mem6rias de um presente ficcionalizado, narra mun dos e inventa mundos para si. Luta sozinho corn seus fantasmas em sessôes catârticas e melanc61icas em que se narra para ouvintes potenciais, mesmo
que ninguém o ouça.
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Post scriptum sobre as redes de 6dio e
a midia-Estado

A potência das redes e do midiativismo, que chamamos de midia-multidào, ou multidào de midias, tem na noçào de midia-Estado o seu
contraponto. E uma anâlise dos discursos em um periodo eleitoral é a
forma mais imediata de percebermos o modo de funcionamento desses
dispositivos de construçào de narrativas. A primeira coisa que chama a
atençào na eleiçào presidencial de 2014, que deu vitoria apertada à presidenta Dilma Rousseff, é a profunda ingerência de uma midia-Estado
· na cultura politica, associada corn arcaismos e anacronismos deum pen-

samento conservador que atravessa os mais diferentes grupos e classes
sociais. 0 resultado das eleiçàes e os discursos de 6dio que afioraram
nào se explicam simplesmente "partindo" o Brasil entre ricos e pobres

ou muito menos entre regioes. É bora de entender a porosidade e penetrabilidade desses discursos duais de demonizaçào do outro, minando
um amplo campo social, e perceber novos imaginârios emergentes.

Em 2014, chegamos ao climax de uma campanha eleitoral que reflete
uma cultura de criminalizaçào que produz uma ativa rejeiçào da politica,
apresentada cotidianamente em narrativas midiâticas que ficcionalizam as
noticias e novelizam a politica, corn reiteradas associaçoes da politica e
dos politicos corn corrupçào, ilegalidade, traiçoes, intrigas. Uma memética
negativa que afasta e despolitiza muito do que realmente estâ em jogo:
interesses econômicos, especulaçiio contra a vida, a privatizaçiio das riquezas, o moralismo e conservadorismo em que se assujeitam minorias e

diferenças.

A fiibrica de fatos e a produçao da opiniao pu blica
Essa cultura do "6dio-jomalismo", que tem como paradigma a revista
Veja, também aparece na ret6rica dos articulistas e colunistas de diferentes
jomais e veiculos de midia que formam hoje uma espécie de "tropa de
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choque" ultraconservadora que alimenta uma fâbrica de memes de uma

supermercados para que eles s6 comprem uma veze nào voltem, porque hâ
muito pouca mercadoria."

ultradireita que se instalou e trabalha para minar projetas, propostas, seja
de programas sociais, seja de ampliaçào dos processos de participaçào da
sociedade nas politicas publicas, seja de processos de democratizaçào da

Trata-se de metâforas primarias, mas capazes de se difimdirem veloz-

mente em um "semiocapitalismo", para usar a expressào do ativista e pensador italiano Franco Beraldi, inspirada em Félix Guattari, que tem como
base signas, imagens, enunciados que giram velozmente, viralizam, comovem. Essa é a base tanto do ativismo, da publicidade social, quanto do
pensamento conservador. A questào é como desconstruir esses clichês e
trabalhar para que essas mudanças em curso se massifiquem a ponto de se
tornarem um novo comum.

midia e toda o imaginârio dos movimentos sociais.
Essa demonizaçào da politica, tornada cultura do 6dio, se expressa por
clichês e por uma ret6rica de anunciaçào de uma catâstrofe iminente a cada

semana nas colunas dos jamais e que retroalimentam, corn medo, insegurança, ressentimento, uma subjetividade francamente conservadora de
leitores e telespectadores.
Se lermos os comentarios das noticias e colunas nos jornais (repercutidos
também nas redes sociais), v amos nos deparar corn um altissimo grau de
discursos demonizantes, raivosos ede intolerância, à direita e agora também
à esquerda. Trata-se de uma reduçào do pensamento aos clichês, memes e

De certa forma foi o que vimos em relaçào aos programas sociais. Nào
sera possivel desmonta-los e desqualifica-los como se imaginava, pois o
acesso aos programas lem dois vieses: a entrada da chamada classe C ao

----munda do consuma, como consumidores simplesmente, mas ao mesmo
tempo uma politizaçào do cotidiano, corn a percepçào de si como sujeito
de direitos e corn uma interface corn o Estado que nào se reduz ao negativo,
carência e insuficiência de serviços.

fascismo, extremamente empobrecedora, mas incrivelmente eficaz.
Essa pedagogia para os microfascismos e a educaçào para a intolerância
podem ser resumidos na ret6rica que desqualifica e aniquila o outro como
sujeito de pensamento e sujeito politico, o que fica explicita na fala de
alguns colunistas.

A desconstruçào massiva da midia se da também em torno das noçôes

de "participaçào popular", "liberdade de expressào" e "controle social",

Um exemplo muito claro é este trecho de uma coluna de Arnaldo Jabor
de 28/10/2014, p6s-eleiçôes. Corn uma argumentaçào pueril e assujeitante,
que rotula eleitores, nordestinos e nortistas, pobres como "absolutamente ig-

buscando construir uma valoraçào negativa e associa-las a um projeto autoritârio de "menos democracia" e de restriçào de direitos, quando se trata
justamente de redistribuir poder simb6lico e capital midiatico pelos muitos.

norantes sobre os reais problemas brasileiros", em um cenârio p6s-eleiç0es
em que "nosso futuro sera pautado pelos burros espertos, manipulando os
pobres ignorantes. Nosso futuro estil sendo determinado pelos burros da elite
intelectual numa fervorosa aliança i:om os analfabetos".

Os discursos de 6dio que assolam o pais (uma construçào em curso
desde 2002 e alimentada midiaticamente no caso do antipetismo) contaminaram também parte da militância governista e de forma difusa conta-

minaram as redes e as ruas em embates reais e simb6licos. Sem dllvida,
trata-se do resultado de um processo em curso que passa pela "judicializaçào" da politica, mas que inclui muitas outras indignaçOes, inclusive as
das Jornadas de Junho de 2013 contra os partidos e os processos verticais
de governos e Estado. Um discurso represado contra a corrupçào, que foi
explorado à exaustào pela midia e que desde as Jornadas de Junbo surge no
que tem de libertador, mas também de hip6crita e moralista, um discurso
de viés conservador.

Numa coluna.'anterior, de 14/IObOI4, podemos ver como funciona essa
pedagogia calcada na construçào de memes e clichês, a obsessào anacrôni-

ca por Cuba e agora pelo "bolivarianismo", e o carâter ameaçador que se dâ
a qualquer politica publica contemporânea e modernizante que tenba como
horizonte a participaçào social:
"- Quai é o projeto do PT? - Fundar uma espécie de bolivarianismo
tropical e obrigar o povo a obedecer ao Estado dominado por eles. - Que
é bolivarianismo?- É um tipo de governo na Venezuela que controla tudo,
que controla até o pape! higiênico e carimba o braço dos fregueses nos

A midia-Estado produz e gerencia subjetividades, exèitando e medindo
forças corn a sociedade, corn as redes, corn os muitos conectados e desco169
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nectados, e teve, na eleiçào de 2014, um carâter, eu diria, até épico, uma
inflexiio e temperatura que intensificaram a percepçiio dos muitos do que
podemos chamar de midiocracia, ou o governo das midias.

0 jornalismo padrao Veja como paradigma
Se analisarmos nessa eleiçiio o grau de ingerência das midias e o que
chamei, na falta de uma expressào melhor, de "6dio~jornalismo", galvanizando microfascismos e comportamentos antidemocniticos, podemos
entender os mecanismos de produçiio de crise. Foi o caso da intervençiio
da Veja, nessas eleiçôes, entre outras acontecimentos que precisam de
algum tempo para serem avaliados. Acompanhamos o projeta Manchetômetro, que mede o numero e destaque de matérias negativas para os
diferentes candidatos e o numero de escândalos e sen tempo de exposiçiio na midia.
Nas anâlises da campanha presidencial de 2014, o site Manchetômetro
chama a atençiio para o devir- Veja do noticiârio brasileiro, em que "Dilma
foi campeii de chamadas e manchetes negativas par quase todo o periodo

de campanha".
Na "ecologia" das midias que se retroalimentam, a Folha de S. Paulo,
por exemplo, chegou a publicar um material noticiando a ausência de repercussiio da capa da Veja sobre as acusaçôes do doleiro Alberto Youssef a
Lula e Dilma. "Jorpal Nacional niio menciona reportagem", de 25/10/2014.
Sabemos que uma revista coma a Veja tem sido motiva de piada em
!odos os cursos de Comunicaçiio nd, pais, niio apenas pela nive! de distorçiio e editorializaçiio de suas capasl mas camo exemplo de um singular
negocia. A moeda èla Veja ede parte da midia nunca foi o jornalismo, mas
a "produçiio de crise" e sua capacidade de produzir instabilidade politica e
destruir reputaçôes. Esta é sua unica moeda: a ameaça de produçiio de crise
e o restabelecimento da "estabilidade".
Durante algum tempo acreditamos que as redes sociais enterrariam revistas camo a Veja, pois, corn uma midia-multidào, as denllncias seriais e
campanhas padern ser desconstruidas corn a velocidade e sagacidade dos
muitos. Mas as redes também padern, produzir e reproduzir o mesmo dis-

curso de 6dio, racismo, intolerância.
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É fato que o estilo Veja e o "odio-jornalismo" acabaram contaminando
parte das redes sociais (por galvanizar sentimentos e crenças enraizados em
um ambiente profundamente designai e conservador). Vernas hoje o leitor
tipico de Veja multiplicado e repetindo ou produzindo esse jornalismo de
6dio, numa subjetividade denuncista/fascista. Ao mesmo tempo, para além
da desconstruçiio da retorica "fait divers" da Veja e do denuncismo camo
"neg6cio", as redes antecipam as crises e tratam dela corn humor e escracho, podendo neutralizâ-las ou diminuir sen estrago.
Foi o que vimos nas capas antecipadas nas redes parodiando a capa
denuncia da Veja contra Dihna e Lula, na sexta-feira dia 24 de outubro de
2014. Utilizaram o humor coma anticorpos para uma "denlincia-bomba"
produzida para desestabilizar as eleiçôes. Trata-se da expressiio da inteligência coletiva, que neutraliza o truque conhecido e aguardado, derretendo
·- -a·suposta "baia de prata" dessas eleiçôes antes mesmo de ela ser disparada.
A chegada nos Trending Tapies - TTs da hashtag ~eseperodaVeja denunciando e desconstruindo a denuncia do doleiro Youssef contra Dilma e
Lula teve um efeito impactante e de amortecimento do golpe midiâtico. A
res posta de Dilma Rousseff no sen programa eleitoral denunciando a manobra, o direito de resposta no proprio site da Veja, obtido junto ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a niio repercussiio da capa da Veja no Jornal Nadonal da sexta-feira formaram uma onda de repUdia e descrédito em toma
da operaçiio golpista, noticia que niio deixou de ser superexplorada pelas
adversârios de Dilma Rousseff.
Ainda no campo da anâlise dos discursos, é precisa dizer que todo o poder de fogo de Veja se concentra na capa, peça over editorializada e em que
se investe todo o impacta emocional, estético (é anunciada previamente nas
redaçôes e conta corn a cumplicidade do restante da midia para repercuti-la
mimeticamente). No episodio dessas eleiçôes, a capa se resume a uma frase
deum doleiro pinçada deum processo.

Ac;;ao e reac;;ao. 0 escracho contra a sede da Abril
Dentro da revista, o conteudo da capa é pifio sempre. Tuda se resume
a três linhas: "0 Planalto sabia de tudo- disse Youssef. -Mas quem no
Planalto? - perguntou o delegado. - Lula e Dilma - respondeu o doleiro.
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(....) 0 doleiro nào apresentou- e nem !he foram pedidas- provas do que
disse", conclui a "reportagem", explicitando o prOprio blefe. Aposta-se em
uma capa editorializada e em uma frase nào comprovada para tentar desestabilizaruma eleiçào. Amaioria das pessoas também s6lê as manchetes das
primeiras paginas e a disputa se da ai, pois essa atuaçào forma os memes
negativos, associando pessoas, partidos e açôes a crimes, ilegalidade, inSegurança. A estratégia se repete a ponto de nào mais surtir o efeito esperado.

realidade e da 16gica melodrarnâtica das narrativas novelescas, populares
no Brasil. Como politizar a comoçào e os afetos? Esse me parece um desafio para o ativismo e para a formaçào politica.

Ainda na sequência do golpe malsucedido de Veja, vimos a reaçào, corn
uma açào de "escracho", da Uniào da Juventude Socialista (UJS), corn pichaçào e lixo jogado na fachada da Editora Abri!. Uma açào que poderia ter
custado a eleiçào de Dilma, por confrontar diretamente a midia e criar uma
solidariedade corn a Veja. 0 falo de o TSE ter dado direito de resposta a
Dilma neutralizou parte do impacta negativo do golpe e contragolpe. Considera legitimas as açôes de escracho, revolta e indignaçào que produzem
danos simb6licos, um grande dehale nas Jomadas de Junho de 2013 que
envolveu as açôes dos Black Blocs. Mas a açào do escracho na porta da
Abri! foi no limite do timing e poderia ter selado uma reaçào furiosa em
defesa das corporaçôes de midia, o que felizmente nào aconteceu.

0 Jomal Nacional da Globo fez a crônica da Veja, da UJS e do TSE de
forma razoavelmente equilibrada no dia 25/10/2014, véspera das eleiçôes,
para quem esperava um alinhamento automatico da Globo corn a Veja nesse epis6dio. Dilma manteve a vantagem na pesquisa do Ibope e ganhou as
eleiçôes por uma diferença apertada de pouco mais de três milhôes de votos.
Mas nào antes de enfrentar um ultimo boato nas redes: que o doleiro delator,
que passau mal em meio a tantas ~eviravoltas, tinha sido envenenado pelo PT
e agonizava em um hospital! Chdgarnos num nive! hem alto de novelizaçào

dos fatos, um tipo de narrativa co~ vilôes, mocinhos, vitimas e algozes que
tem enorme penetraçào no imaginârio e nas redes e que funciona como veneno e antidoto, desconstruindo e produzindo memes e clichês.

0 dehale em tomo da democratizaçào dos meios de comunicaçào chegou a um limite no Brasil. Temos a Lei de Meios na Argentina, avanças no
debate no Urugnai, no México. No Brasil, a Reforma da Lei Gera! de Comunicaçôes segue obstruida, mesmo sendo uma demanda e reivindicaçào
de todos os movimentos sociais e culturais. Corn a massificaçào das redes
sociais, o midiativismo, a proliferaçào de pontas de midia e de uma miriade

de contradiscursos e o enxameamento da midia-multidào, começamos a
experimentar uma outra deriva, mas insu:ficiente se nào se auto-organizar e
se constituir como uma outra cuttura de redes, capaz de reagir e neutralizar
os microfascismos cotidianos.
A 16gica das torcidas organizadas aplicadas à politica
0 embate agônico entre "torcidas" partidarias resultou, ao final dessas eleiçôes, em um recorrente discurso da partiçào, do muro, do dualismo, do binarismo, de um pais conflagrado. Esse discurso do Brasil
"partido" p6s-eleiçôes nào explica essa eleiçào de 2014. Vimos pessoas
que migraram do ativismo e das mobilizaçôes de Junho de 2013 ao voto
em Aécio Neves (inclusive intelectuais de renome que apoiaram Marina Silva no primeiro turno e seguiram a candidata apoiando Aécio),
mas particularmente os que estavam nas ruas por uma indignaçào difusa
contra o sistema representativo e os partidos e que conectaram o sentimental de "mudança" corn o marketing da mudança do candidato do
PSDB. Uma associaçào que Marina Silva capitalizou no primeiro tumo,
corn a mesma ambivalência.

Esse tipo de acirramento na disputa politica introduz uma 16gica dual
e de confronta violenta, pessoa!, engajado e mobilizador, pois a "épica" e
· a narrativa criadas trazem um componente de despolitizaçào que desloca a
argnmentaçào, o embate de ideias, para um confronta merarnente afetivo/
emocional, como nos jogos de futebol e comportarnento das torcidas organizadas. Isso tudo aproxima ainda inais·a politica da ficçào, do teleshow da

Vimos uma populaçào que criticou as ruas por produzirem crise votar
em Dilma, por medo e receio de que as manifestaçôes de junho fossem um
complô da direita para desestabilizar o govemo. Uma leitura equivocada da
radicalidade e insurgência dos desejos. Vimos a oposiçào (em gera! fratricida) formar um campo de esquerda solidario, sustentando as encostas para
evitar a enxurrada conservadora que desce destruindo o construido. Destacamos aqui o apoio de lideranças do Psol, como Marcelo Freixo, eleito corn
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uma votaçilo hist6rica de 350.408 votas e Jean Wyllys, que reivindicou um
compromisso da candidata Dilma corn as questàes LGBT e corn as minarias e populaçàes indigenas.

siar ou imaginar futuros alternatives radicais em relaçilo aos prograrnas e
experiências bem-sucedidas.

Vnnos uma real politizaçilo da disputada Classe C (a classe dos "batalhadores" sem partido, ou desorganizados), posicionando-se claramente em defesa das suas conquistas, refletidas no dia a dia. Vnnos essa mesma classe C iden-

tados por Dilma? Esses 12 anos fizerarn historia e têm um presente urgente
e um horizonte, um projeto em disputa. 0 futuro, na carnpanha de Dilma,
surge corno um presente estendido e turbinado, melhorado. Enquanto os
eleitores de Aécio Neves votaram em programas que desaprovarn e combatem ativarnente (bolsa-familia, Pronni, cotas), a partir de argumentes insustentâveis (bolsa-esmola, meritocracia, etc.) e que Aécio Neves afirmava

tificada corn os valores conservadores do racismo, preconceito, moralismo.
Vimos a expressao assustadora de uma classe média raivosa e anacrônica, repetidora dos clichês mais primârios construidos pela midia-Estado.

Quai o lastro de "mudança" e "futuro" nas propostas e projetas apresen-

Um "6dio ao PT" identificado coma 6dio aos pobres, nordestinos, etc. Vi-

que iria ~~continuar", para agradar os demais eleitores, sem nenhuma outra

mas a defesa da elite dos seus privilégias e uma esquerda perguntando

proposta alternativa aos prograrnas. Corn o agravante de o PSDB ter tentado desqualificar !odos os projetes sociais do governo. Estranha equaçilo!

Honde erramos?". Vimos os que se abstiveram, anularam e se retiraram
taticamente do jogo, por exaustilo, recusa, repudia às regras do jo go.
Nilo podemos falar de um Brasil partido em dois p6s-eleiçàes, mas
sim de multiplos interesses e desejos que expressam grupos e segmentas variados. 0 trabalho, depois de um intenso embate, é potencializar

e politizar, organizar e construir movimentos, coletivos, organizaçôes,
bases menas maniqueistas e dualistas. Redistribuir riquezas e nilo aprofundar o fosso.

A partiçao binâria nao serve a ninguém. É mais um "meme" e uma narrativa redutora, polarizadora e conservadora. 0 mapa das eleiçàes é muito
mais mesclado e instâvel do que o "muro" que se quer erigir entre nordestinos e sulistas, ou a polarizaçilo entre dois partidos, PTe PSDB. A narrativa

do embate entre "ricos e pobres" hà:o desapareceu, e nem os conflitos de
classe, mas essa dualidade nilo da conta em termos simb6licos das mudanças que o pais sofreu e da mobilidade subjetiva dos muitos.

\

i

Discursos
Sobre a ret6rica presente nos discursos de Aécio Neves, destacamos,
além da captura (mesmo que marqueteira e superficial) do legitima desejo

de mudança, uma equiparaçao entre "mudança" e "alternância de poder",
e, ainda, mudança e futuro. Mas o batido chavilo do candidate que olha

para o "futuro" e se apresenta coma seu fiador nao convenceu uma parte do
eleitorado, que votou corn base na s;,a percepçilo do presente e sem fanta174

______ 0 Estado-rede
0 que vejo de mais positive na eleiçilo de 2014 foi o retorno dos movimentos sociais e culturais na disputa do projeto do governo, corn uma multidiio que,
mesmo insatisfeita, foi para as mas. A pressilo para uma guinada à esquerda e a
retomada de politicas interrompidas resultaram na entrada de Juca Ferreira na
coordenaçilo do Prograrna de Cultura de Dilma e sua posterior indicaçilo como
ministre da Cultura. Em toma dele, formou-se uma rede que colocou a presidenta em diâlogo (em atos, comicios, cartas, declaraçàes e posicionarnentos)
corn a paula trazida por jovens das periferias, do hip-hop, do funk, do passinho,
corn projetes sociais e culturais vindos das favelas; que recolocou em cena o
debate em !omo dos Pontos de Cultura, da banda larga, da cultura digital, da
criminalizaçilo da homofobia, da Reforma Politica.
0 reconhecimento (mesmo que tardio) dos ternas das Jornadas de Junho
de 2013, a crise da representaçilo, a democratizaçilo da midia, a centralidade da cultura na virada de imaginârio e na mudança da cultura politica,
parecem ter efetivarnente impactado, de forma decisiva, o engajamento
de militantes, ativistas, participantes de uma frente de esquerda (PT, Psol,

PCdoB, etc.) que chegaram nao apenas corn um "vota critico", mas corn
apoio e capital simb6lico e de credibilidade (MTST, MST, reiteres de uni-

versidades pUblicas, professores, cineastas, Pontas de Culturas, médicos,
cotistas, etc. que se expressaram em centenas de manifestes).
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De fonna pragmatica e simb6lica, a presença do ex-presidente Lula nessas
eleiçoes, subindo em palanques e atos, recolocou o lulismo na linba de frente
dessa guinada à esquerda da campanba de Dilma. Lula, mais do que ninguém,

campo como estratégico, como lugar de desenvolvimento, produçào de
valor e radicalizaçào da democracia. Cultura nào é mais um "setor", é um

sabe que s6 nos resta a virada de imagimirio e reconhecer que, sem uma reaproximaçào corn as ruas, sem as bases e o diâlogo corn os movimentos sociais
e culturais, nào tem PT e nào tem mistica que segurem os retrocessos corn um ·
Congresso tâo conservador que reelegeu Bolsonaro e Feliciano e uma eleiçào
que deu ao PMDB o govemo de sete estados, contra cinco do PT.
Lula apontou nas suas falas o que vimos a presidenta reeleita expressar

processo transversal e decisivo.

Somos ingovernâveis
Nào vejo contradiçào nem oposiçào nos processos que levam das ruas

às umas e vice-versa: sâo complementares. Por issa temos que votar e
lutar. Somos ingovemaveis, no sentido de que o processo representativo, que culmina corn as eleiçôes, nào pode ser o objetivo e nem o âpice

no seu discurso: "Dilma precisa sair do isolamento nos pr6ximos quatro anos
e se reaproximar dos politicos, dos empresârios e dos movimentos sociais".

do processo participativo. As redes sào velozes e instituiram uma outra

Cabe ainda destacar a carta divulgada pela presidenta Dilma aos indigenas na

temporalidade e polifonia na politica. Precisamos saber navegar e tomar

sua campanha: "C~ aos Povos Indigenas do Brasil", em resposta àArticu-

decisôes corn base na ruidocracia. Os muitos tornaram-se visiveis e que-

laçào dos Povos Indigenas do Brasil (APŒ}, comprometendo-se corn pautas
e questàes trazidas por lideranças indigenas. Trata-se deum dos pontos mais
criticos do seu govemo e que envolve embates corn as forças mais retrogradas deste pais: "Hoje, todos sabemos, existem desafios na esferajuridica para
podennos avançar na demarcaçào das terras indigenas no pais, principalmente nas regioes Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Temos que enfrentar e superar
estes desafios, respeitando a nossa Constitniçào".

rem participar da vida politica.

Os canais ficaram obstruidos nos ultimos anos, os estragos e erros foram grandes em alguns campos, como os das questàes indigena e ambiental. É um enonne desafio dos movimentos e do govemo, que depende de
articulaçào e pressào.
,

'

Essa participaçào pode ser pelas umas, mas pode ser pelas ruas e redes
também, de fonna autônoma, por que nào? Caminbamos nas redes e movimentos para a organizaçào autogestionada, a organizaçào de açào direta.

1

1

1

1

Nesse sentido, a experiência de intensa participaçào nas redes sociais mas1

sifica, dissemina, difunde, prepara para a democracia direta, plebiscitâria,
em tempo real, que amplia o poder de decisào e intervençào dos muitos.
Trata-se de uma mudança intensiva, de intensidade na participaçào, que, a

meu ver, nào tem volta.
0 pânico da participaçào, de um Congresso em grande parte anacrônico

e conservador, é sintoma da crise dos intennediârios que assolou diferen-

A questâo da Cultura é decisiva porque no "semiocapitalismo", o capitalis-

tes campos. Crise da intennediaçào, quando milhares de pessoas passam a

mo cognitivo, capitalismo que tem ~omo valor a informaçào, a comunicaçâo,

exercitar a governança nas redes, da mesma forma que buscam processos

os afetos, os rnodos da produçào c(Iltural (a precariedade, a infonnalidade,
a autonomia) sào as pr6prias fonnas do trabalho contemporâneo, as fonnas
gerais do trabalho. Nesse sentido, a cultura hoje é um processo transversal que
impacta nas fonnas de produçào de valor em !odos os demais campos.

sem intennediaçào na produçào cultural (crise das gravadoras, editoras,
disputa nas re des corn as midias corporativas fordistas) e ascensào de uma
cultura de redes que lem como horizonte a autonomia e a liberdade ("faça

Podemos, partindo da cultura e do MinC, por exemplo, repensar quesloes decisivas, como a valorizaçào, apoio, sustentabilidade dos Pontos de
Cultura, Pontos de Cultura Indigenas, açàes de fonnaçào dos movimentos urbanos, novas redes de produçào audiovisual, de midia, dos povos
tradicionais, cultura digital, etc. É um eiTo 0 govemo nào olhar para esse

Ficou clara, nessas eleiçàes, a crise da passagem entre modelos distintos. A cultura politica baseada na democracia representativa (que nào se
esgotou totalmente, mas emerge na sua insuficiência) e a cultura de redes.
0 sintoma do anacronismo na politica passa pela tentativa de criar estados
de exceçào, como o insistente golpismo da direita, pedindo o impeachment
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de Dilma, antes mesmo de a eleiçiïo acabar e alardeando um estado per-

Uma nova cultura polltica

manente de crise, "amanha serâ pior!". A antecipaçao continuada de crises
produz medo e incertezas, constrange e despotencializa.
Temos exemplos concretos de prâticas midiâticas de antecipaçiïo e
produçiïo de crise e instabilidade como controle. Lembro os seres sensitivos que antecipam crimes no filme Minority report. No Brasil, foram desbancados pelos seres qne antecipam golpes. Antes mesmo da reeleiçiïo da
presidenta Dilma, colunistas de jornais jâ pediam o seu impeachment por

possiveis crimes futuros! Buscavam-se as condiçôes para incluir a atual e o
ex-presidente em um processo criminal. E "nesse caso, o impeachment da
presidente serâ inevitâvel".40 Algumas das moedas da midia sao a ameaça,
a chantagem, a produçiïo de instabilidade e a produçiïo de crise.
Mas as bordas conectadas balançam as redes e desestabilizam os velhos centros de poder. Os pré-cogs, os sensitivos da democracia, também visualizam futuros altemativos e algumas tags inspiradoras que neutralizam os videntes golpistas: Lei de meios, Lei Gerai de Comunicaçôes, Direito de Resposta, Regulaçiïo
da Midia, Pontos de Midia Livre, Cultura de Redes e a Democratizaçiïo das verbas publicill\rias do proprio governo, dinbeiro publico investido nas grandes corporaçôes de midia e que poderia fortalecer a nova ecologia midiâtica das redes.
Estamos falando de um Estado-rede, aberto aos movimentos e às criticas. É bora de se pensar em grandes frentes parlamentares de defesa de
pautas e projetos, independentemente de partidos ou de eleiçiïo. 0 que importa é organizar e fortalecer os movirnentos e conseguir vit6rias publicas
para os muitos. Os que foram às rua~ para eleger a presidenta Dilma podem
voltar às ruas para exigir essa virad~ de imaginârio e participaçiïo.
Vnnos nesse processo eleitoral a ~xplosiïo dos discursos de 6dio e, dentre
eles, o do racismo.'Estamos vendo o1 crescirnento desses discursos de 6dio,

corn :Pedidos até de "intervençao militar" dos que perderam as eleiçôes, numa
tentativa de enfraquecer a democracia. 0 que é paradoxal e inédito p6s-ditadura militar. Esses discursos de 6dio, de racismo, nao sao, portanto, uma regressao e nem a sobrevivência de um passado arcaico, mas o produto de uma
midia-Estado ede processos contemporâneos de biopoder ede gestiïo da vida.

0 debate e o discurso em tomo de uma "nova cultura politica" parecem
ser decisivos, e Marina Silva soube capitalizar esse sentimento no primeiro
tumo, mas nao o sustentou, nem na teoria e nem na prâtica. Par isso sua
explosao nas urnas nos remete a um tipo especial de "viral", que é o termômetro das comoçôes e afetos. Digo viral e mesmo um "meme" eleitoral
pensando que as eleiçôes têm um componente simb6lico e de "narrativa"
que ultrapassa em muito qualquer racionalidade ou matemâtica eleitoral.
Marina tinha a melhor narrativa, a da seringueira da floresta alfabetizada aos 17 anos e que, por um golpe do destino, leve a candidatura à
Presidência jogada no seu colo. Mas niïo sustentou a candidatura e nem o
debate para além da comoçiïo memética, pois revelou ter os piores defeitos
e incoerências de Dilma Rousseff em relaçiïo aos ternas comportamentais
como o aborto, as drogas, o casamento gay. Como poderia ser uma alternativa aos sem voto ou aos que foram para as ruas emjunho de 2013 corn
esse perfil conservador no campo do comportamento?
A questiïo ambientalista que Marina trouxe também é decisiva e desejâvel para uma mudança de mentalidade politica. Mas o seu projeto

ambientalista nao se definiu nem camo antidesenvolvimentista. Suas
pautas acabaram soando coma simples remediaçao dentro de um "capitalismo verde", sem força e/ou desejo de nomear e fazer o embate corn
o agroneg6cio, por exemplo.
Obviamente que o governo Dilma lem uma di vida em relaçiïo às questôes ambientais e indigenas. Mas a questiïo se estende aos demais partidos
e projetos: que tipo de governabilidade um partido como o PSB e mesmo o
PSDB teria que negociar,jâ que a eleiçiïo presidencial niïo muda a configuraçiïo over conservadora do Congresso?
Marina acabou se revelando a expressiïo de uma elite empresarial e de

certo "capitalismo verde", da "responsabilidade social", o equivalente aas
ecobags, o consumidor verde que acha que jâ faz muito por niïo usar saco
phistico descartâvel no superrnercado ou por comprar a cenoura orgânica
do Marcos Palmeira (também acho 6timo, mas insnficiente e paliativo),

sem encarar a questao dos transgênicos, par exemplo, e do agroneg6cio.
40

Merval Pereira. 0 Globo, 24/10/2014.
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Potências e limites dos programas politicos

governo Lula/Dilrna leve coragem de fazer: aumentar o salârio minimo no
Bras il (que a direita dizia que iria quebrar o pais), fazer a PEC das empregadas domésticas, afrontando a Casa-Grande na sua mentalidade escravo-

Para além das polaridades, é preciso apontar os limites tanto do modelo
economicista e do desenvolvimentismo a todo custo quanto do discurso da

crata, dando existência politica aas remanescentes dos quilombos, corn o

sustentabilidade "flex" da economia verde. A palavra "sustentabilidade"

reconhecirnento das terras quilombolas, aprovando a Lei Cultura Viva para
os Pontos de Cultura e o Marco Civil para a Internet, entre tantas viradas
politicas decisivas. Mas claro que isso nao basta e é preciso construir futuros alternativos aos que temos hoje, diante da crise ambiental, indigena,
crise de paradigmas e modelos.

aponta para mudanças de modelo mais radicais e profundas que nao aparecerarn em nenhum dos dois programas propostos nas eleiçàes de 2014.
Ao mesmo tempo, a presidenta Dilma, mesmo atuando a partir de um
modelo limitado, tem um legado e capital simb6lico de mudança e ruptura
agindo, um projeto inacabado e em curso que da sinais de esgotamento. 0
que Lula/Dilma fizeram (contra toda uma elite midiâtica e conservadora,
contra uma parte da classe média preconceituosa) corn o Boisa Farnilia, a
expansao das universidades publicas, as cotas, teria de ser feito para neutralizar os ruralistas, ·para mudar o sistema de segurança e de midia. Ou
seja, mudar as velhas forças conservadoras que se aferram para harrar o
desejo de goveruança e participaçao. Incluir as classes médias numa nova
fabulaçao politica.

A polêmica da participaçao social
A polêmica criada em tomo do decreto da Participaçao Social proposto pelo
----- governo do PT indica como os conservadores criarn memes e clichês de neutralizaçao dos avanços, posicionando as mudaoças necessârias dentro da configura-

çào fantasiosa deum "bolivarianismo tropical" ou "golpe comunista".
Tornar lei "participaçao" é o embriao para um Estado-rede aberto à
cogestao da sociedade. Nao podemos esquecer que. no auge das manifestaçàes e da crise de 2013, a presidenta Dilma acenou corn uma Constituinte
para fazer a Reforma Politica, e a midia corporativa veio em peso acusar

0 PT e o governo ainda nào souberam "polinizar" e espraiar o que de
radicalmente nova trouxeram corn essa participaçào e rede de movimentos
em toruo do projeto popular. Temos que entender que "nova politica" nao
é uma palavra mâgica, é lutar contra as forças mais pern6sticas deste pais:
ruralistas, midia corporativa e agentes da (in)segnrança publica. 0 Estado

o govemo de "venezuelizaçào", golpe, mudança das regras do jogo ... e o
govemo recuou. Agora que reelegemos Dilma, os movimentos sociais têm

brasileiro nào vai desbaratar essas forças sozinho e nem "de dentro". Ou

que cobrar nao s6 a Reforma Politica, mas um real diâlogo corn os movimentos sociais. Os parlamentares que votaram contra o Decreto da partici-

bem essas forças arcaicas de especulaçao contra a vida se tornam intole-

râveis socialmente e portanto comb atidas, ou nào tem governo, partido ou

paçào sào anacrônicos, entendem participaçào camo "reserva de mercado"

1

candidato que as vença. Mas sem d4vida temos mais chances de fazer essa
mudança a partir ,do campo da esquerda do que reafirmando os valores
1
retrôgrados de uma' elite conservadora.

para os poucos representantes no Congresso.

É preciso arnpliar a participaçao, mas enquanto a direita diz que estamas entrando na era do "bolivarianismo tropical" corn Dilma reeleita, certa

A "nova politica" passa par essa indignaçào que marcou as Jomadas

esquerda coloca todo e qualquer retrocesso na conta do governo, de forma
igualmente redutora. A direita acreditando que representaçao é um "cheque

de Junho de 2013, passa pela crise da democracia representativa, mas nao
prescinde dela, passa pela demanda de participaçao e cogestao do Estado,
mas também pelo fortalecimento de processos de autonomia e liberdade de
fabulaçao de mundos e de virada de imaginârio.
'

em branco" que você assina nas eleiçôes e lava as màos. Certa esquerda
fazenda o discurso da sacralizaçào das ruas, coma se, sozinhas, as ruas e
movimentos pudessem derrotar as forças obscurantistas mais arraigadas
que especulam contra a vida. A realidade é que nao se trata de escolher

0 que entendo camo "nova politica" no Brasil nào é s6 olhar para a
frente, mas instaurar processos de reparaçào, o que inclui também o que o

entre as ruas ou as umas, mas ruas e urnas e mais centenas de açôes, prâti-
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cas e rnovirnentos autonornistas e autogestionados contra o retrocesso. Sâo
muitas as formas de participaçào. 0 Piano Nacional de Participaçào Social
apenas consolida o que jâ estava previsto em parte na propria Constituiçào,
como os conselhos populares.

É preciso fazer o embate corn uma direita anacrônica que acha que estarnos à esquerda dernais, e corn uma esquerda que acha que ainda estarnos
muito à direita e que esta "tudo dominado". É preciso uma virada de imaginârio para sair desses dualismos e qualificar a palavra magica "mudança"
que atravessou todos os partidos e candidatos corn sentidos distintos.

o imaginario em torno da palavra

mudança

r
1
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nârio e redutor ern relaçâo ao passado. Nesse sentido, o ''Muda Mais" de
Dilma também ainda é apenas uma carla de intençôes, mas se explicitou
no discurso de vitoria e, logo depois, ao propor a Reforma Politica, a criminalizaçào da homofobia e a regulaçào da midia. 0 que até o momento

tambérn nâo se concretizou.
A matriz desenvolvimentista
PT e PSDB têm projetos distintos, mas sào dois projetos que incorrem
em um erro comum e de boa parte da direita e da esquerda: a crença em um
progresso infinito, aceleracionista e de esgotamento dos recursos naturais

em nome do "desenvolvimento", produzindo crises estruturantes: consu-

Temos que nos apropriar e ressignificar o imaginârio e desejo em
torno das mudanças que tanto Marina Silva e depois Aécio Neves ten-

mismo, crise ambiental, destruiçào de culturas e modos de existência que
____ resistem a esses processos de assujeitamento da vida.

taram capturar, criando uma "nuvem" fluida e frouxa ern torno dessa

Ou seja, o desenvolvimentismo selvagem nào é um problema da gestào
Dilma, é o "estado da arte" de parte da sociedade brasileira e global: consumismo desenfreado, especulaçlïo contra a vida, margem de lucros exorbitantes que passa por cima de culturas e direitos. So uma forte presslïo dos
movimentos sociais quebra esse modelo. So uma mudança de mentalidade
vai expurgar essas forças de morte e desmandos arcaicos do pais.

tag ou conectando mudança corn um projeto polftico que seria a vanguarda do atraso.
0 que precisamos reafirmar é que as brechas e contradiçôes existem
dentro do proprio govemo Dilma e devemos explora-las. Nào vejo como
Dilma pode "continuar" sem mudar. Pois também ela se val eu do discurso
da mudança, sem efetivâ-la.
0 PT ainda é a mais completa traduçào da bipolaridade esquizofrênica na polftica brasileira e por isso mesmo esta aberto às pressôes, de
todos os lados.
1

Quando Vladimir Safatle defini~ Marina como uma "Margareth Tha-

tcher da Floresta",.achei exagera, mils é esse personagern politico que Marina ~ssumiu. A no~a politica de M~rina acabou corn o seu apoio a Aécio
Neves, que, a meu ver, dilapidou parte do seu capital simbolico rapido
demais. Mas as questôes trazidas por sua candidatura nào podem ser aban-

donadas, sâo reais e importantes.
Ao apoiar Aécio Neves, candidato derrotado nas eleiçôes de 2014, Marina cruzou uma fronteira delicada. Desagradou e de certa forma deixou no
vâcuo parte dos que forarn para as ruas em 2013 pedindo mudanças. Aécio
Neves tentou capitalizar o sentimento e desejo de mudanças da forma mais

As questôes continuam e nlïo têm respostas fâceis. Temos que lutar para

que o atual sistema partidârio, inclusive o governo Dilma, incorpore as
pautas e questôes urgentes que emergiram nas ruas. Temos que sair do in-

fantilismo politico e purista que é o compromisso atâvico corn o inviâvel,
pois a govemança e a democracia direta vào brotar da remediaçlïo e ruptura
corn o atual sistema partidârio.
Considero um equivoco sem tamanbo o discurso antipetista que quer a
todo custo "o PT fora do poder", mas também os discursos que defendem
a todo custo o govemo. Os govemistas slïo um atraso para discutirmos,
criticarmos e pressionarmos governos "de dentro" deles. É precisa criticar
e exigir mudanças nâo camo inimigos, mas camo aliados. É precisa encarar
o fim de um cielo para começar outro.

conservadora, corn urn sentimento raivoso antipetista, pouco generoso, bi-

Acredito na possibilidade de tensionar os govemos por fora e por dentro. Quem precisa de politicas publicas nlïo pode se dar à luxo de se arriscar
a mais retrocessos. Quem precisa de politicas publicas nos transportes, na
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sallde, banda larga, politicas para a juventude e para as minorias, votou
na continuidade de um projeto que em 12 anos teve resultados concretos,
como tirar o Brasil do mapa da forne- é muito e é muito pouco!
A "classe C" quer mais direitos e mais politicas publicas que potencializem a vida, potencializem a sua cultura e jeito de estar no mundo, nilo
apenas ser consumidora. Por isso a classe dos "batalhadores" foi decisiva
nessa eleiçilo. Marina Silva falou para uma classe média e para uma elite liberal corn pautas que Dilma subestimou. Aécio Neves despertou os
microfascismos de toda sorte, numa reorganizaçào do campo conservador
no Brasil, num, como jâ vimos, "discurso de 6dios". 0 legitima desejo de
mudança deve ser capturado para aprofundar os processos democraticos, e
nilo interrompê-los, neutràiizâ-los.
Acredito que as ruas silo ingovernâveis e temos que Jutar contra a financeirizaçiio da vida, seja de onde for, e vejo que partindo da cultura pode-se
reinventar o Brasil, transformando precariedade em potência. Nilo é facil,
dentro de um ambiente oolitico hostil e cenârio econômico dificil, mas o
que nos move siio as dinâmicas dessa pr6pria Juta que ressignificam o presente urgente e inventam futuros alternativos.

MiorA-MumoAo

Da hiperfragmentaçao ao Estado-rede,
politicas culturais no Brasil

Trazer para a cena uma disputa de ideias, projetos e questôes que ultrapassam em muito a hiperfragmentaçilo dos setores culturais e a disputa
identitâria por mais representaçilo, colocando a Cultura no centro de um
embate em torno de um outro modelo de desenvolvimento e radicalizaçilo
da democracia, como um campo expandido e porta de entrada para direitos
sociais. Esses siio alguns dos desafios para as politicas culturais do novo
Ministério da Cultura.
Para além das disputas e pressôes corporativas e setoriais, que produziram uma hiperfragmentaçilo do campo, corn uma Juta por representaçiio
dentro do Estado de uma miriade de segmentos, trata-se de entender a Cultura como estruturante de mudanças decisivas ja em curso.

A Cultura nào como um "setor" simplesmente, dividido em corporaçôes e categorias vindas da industria cultural ou de base comunitarista,
mas como um campo que tem uma base social em expansào: os produtores
simb6Jicos que disputam narrativas e que também silo a nova classe trabalhadora do capitalismo da informaçilo- o precariado ou cognitariado, base
de um emergente movimento social das culturas.
É que a Cultura nào é mais um "setor", é um processo transversal e
decisivo. 0 capitalismo é cultural e as formas de resistência e invençilo silo

processos e linguagens, cosmovisôes, que apontam para uma outra "cultura
politica'' inclusive.
Trata-se de uma outra visilo ampliada de cultura. 0 que significa dialogar corn toda a sociedade. Em um mundo em crise de postos e empregos,
em crise narrativa, a cultura inventa novas formas de atuaçào, fabulaçào e
sustentabilidade. A cultura emerge nào camo "luxo" nem "exceçào", mas
como o modelo de mutaçilo do trabalho precârio em potência e vida. N esse
sentido, a cultura hoje é um processo transversal que impacta as formas de
produçilo de valor em todos os campos.
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0 Ministério da Cuttura de Gilberto Gil e Juca Ferreira tomararu-se referência em politicas publicas culturais, no govemo Lula, justamente por

apontar para esse viés antropol6gico, uma inflexâo nova que conectava a
cuttura à conquista de novos direitos e a uma pauta para além das linguagens.
Uma irnaginaçào politica e uma ousadia que resultaram, dez anos depois, em
2014, em três grandes vit6rias publicas: a aprovaçào da Lei Cuttura Viva,
transforrnando o programa dos Pontas de Cuttura em politica de Estado; a
aprovaçào do Marco Civil para a Internet, referência no mundo e uma das
maiores inovaçàes no campo da cuttura digital; e a aprovaçào da Lei que regula a participaçào e cogestào da sociedade civil nas açàes govemamentais,
o "Marco Regulat6rio das Organizaçàes da Sociedade Civil".
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Iham corn informaçâo, comunicaçào, arte, conhecimento e que nâo estào
nas grandes corporaçàes. Um contexto que exige novas agendas estratégi-

cas, sem as forças imediatistas do mercado, nem as decisôes centralizadas
demais do Estado. Uma radicalizaçào da democracia estimulando a produtividade social.
Essa experiência da cuttura a partir dos movimentos socioculturais surge como possibilidade de uma renovaçào radical das politicas publicas.
Nào é s6 uma mudança da politica para ·a cuttura, mas uma mudança da
pr6pria cuttura politica. Sào muitas iniciativas corn potencial para serem
instituidas e o Brasil surge como laborat6rio desses projetas culturais .

Depois de duas gestàes conservadoras no MinC, a chegada de Juca Ferreira ao Ministério em 2015 aponta para uma retomada des sa imaginaçào
politica. Ou seja, o entendimento de que podemos, partindo da cuttura,
repensar questàes decisivas no campo social, articulando o campo das artes e linguagens ao campo sociocultural. Estamos falando de politicas de
valorizaçào, apoio, sustentabilidade e ampliaçào dos Pontas de Cuttura,

Podemos destacar, entre outras, economia e cuttura do funk e do hip-hop, movimentos que produzem novas identidades e sentimento de pertencimento, de comunidade (rolezinho, bonezaço, midialivristas, ambientalis- -··tas, etc.), grupos e redes que criam mundos e atividades produtivas: Djs,
donos de equipamentos de som, donos de vans, organizadores de bailes,
seguranças e rappers, funkeiros, produtores de conteUdos e midias, pontas
de cuttura rurais (violeiros,jongueiros, artesàes), produtores e agentes cul-

reconhecimento da cosmovisâo indigena, açôes voltadas para os movimen-

turais e das mais diferentes linguagens, urbanas e comunitaristas, vindas

tos urbanos, novas redes de produçào cultural, audiovisual, de midia, dos
povos tradicionais, remixando a cuttura digital corn a tradiçào oral, das
linguagens urbanas e das arles.

das arles mas também dos povos de terreiro, grupos indigenas, de matriz
africana, da tradiçào oral, etc.

Nem folclore engessado (o tipico, o turistico e ex6tico), nem industria
cultural, sirnplesmente. 0 entendimento ampliado da Cuttura traz a possibilidade de reconectar o Ministério d~ Cuttura corn a Educaçào, Comunicaçào,

Estamos falando do primado da cuttura na constituiçào da economia

Direitos Humanos, Movimentos U~banos, corn os novas processos das redes

cognitiva e da economia narrativa do capitalismo contemporâneo. Para

e ruas, em que as cidades sào os no:-os laborat6rios de politicas publicas.

além do simb6lico, trata-se de grupos dos quais emerge uma outra economia, capilarizada e de "cauda longa": a Economia da Cuttura emergente,
que tem que ser pensada de forma bem mais ampla, reconhecendo-se os
arranjos produtivos culturais em todos os niveis. Ou seja, de um terreiro
de candomblé a um desenvolvedor de games, direcionando esses agentes
para cogestar essas politicas e demandas. Economia da Cuttura que nào é

Estamos falaiido de movimentds que surgem p6s-redistribuiçào de renda,·que nào demandam simplesmente recursos, mas politicas de sustenta-

çâo e ativaçâo de narrativas, "commons" e bens simb6licos, entendendo
que a transferência de renda, apenas, nào acaba corn as desigualdades. 0
desafio é dar suporte e criar politicas para essas redes socioculturais que se

feinventaram ap6s a conquista minima de direitos.
Estamos vivendo uma reestruturaçào produtiva, e na cuttura isso é claro: a cuttura é h 0je o lugar do trab~lho informai (nào assalariado), corn o
primado do trabalho imaterial, de grupos, redes, movimentos que traba-
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Da cultura aos "commons"

um "nicha" (a Economia Criativa) em um Ministério da Cultura, mas um
campo que dialoga corn o restante de todas as politicas. É um setor estruturante e transversal.
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Os movimentos socioculturais trabalham corn uma ideia de educaçilo
nilo-formai, como porta de eutrada para a educaçilo formai e para o trabalho
vivo. A explosilo das escolas livres e metodologias de formaçao no Brasil é
sintomatica desses processos autonomistas, mas que precisam que o Estado

produza "commons", bens comuns e direitos para sustentar essa produçâo.
Que precisam de politicas que sejam interfaces entre a Cultura e a Educaçilo, apontaudo para um reconhecimeuto, por parte do Estado e do MEC,
dessa cultura formadora e educadora.
Estamos falando de açôes que extrapolam a ideia fordista da "educa-

çâo" ou da "indllstria cultural", de um processo que nâo é formai, e sim
precârio, informai, veloz, e que se dâ em redes colaborativas, que operam
produzindo trausferêucia de capital simb6lico e real, fortalecendo os movi-

mentos socioculturais, sem os tradicionais mediadores culturais, mas que
dependem de politicas publicas novas e ampliadas.
Esses movimentos sociais tornam-se habilitados a administrar a propria cultura que produzem, e ao mesmo tempo podem ser parceiros significativos do Estado ou de quem detém os meios de produçilo, difusilo,
etc. Os movimentos socioculturais podem atuar em todas as pontas: como
produtores de cultura, administradores e beneficiarios do resultado da sua
produçilo, formadores, cogestores do Estado.

Se os atores culturais e sociais dispôem de recursos intelectuais e materiais para assumir esse protagonismo, quai o pape! das politicas publicas?
Apoiar, estimular e promover, formar lideranças, agentes de cultura, ges-

outros grupos sociais na mauifestaçilo conservadora de 15 de março de
2015, numa preocupaute disputa das ruas pela direita, corn os sens valores
retr6grados e visôes de mundo binarias e polarizadas.

É preciso uma virada de imaginârio! Nesse sentido, nilo podemos esperar a configuraçâo conservadora crescer, existe um sentimento de urgência
em todos os movimentos de juventude e urbanos, nas periferias, no campo.
Ajuventude esta inquieta e disposta, demanda participaçilo e cogestlio, incidência nas politicas publicas.
Trata-se de uma mudança de "cultura politica", diaule da quai temos
que nos perguntar: quem silo esses novos trabalhadores urbauos que nao
estilo nas instituiçôes ou partidos? Em parte, é o precariado urbano que
congrega jovens das periferias em trabalhos informais e de todo tipo, mas
também e muito fortemente os produtores de cultura das bordas, do inte-

-- __rior, os jovens estudantes saidos das universidades, ativistas, midialivristas,
etc. Estamos falaudo dos produtores e trabalhadores (os autônomos e sem
seguridade) que silo a nova força do capitalismo e que estilo no front, na

resistência, inventando suas atividades e vidas.
Estamos falando de um movimento social das culturas que nao demanda postos de trabalho ou uma relaçilo patrilo/empregado, como na fabrica

fordista e na reivindicaçâo de uma juventude mais conservadora. Precisa,
porém, para se constituir coma movimento e campo, de acesso a direitos e
beneficias sociais. Precisa acessar os "commons", bens comuns: internet,
acesso a repertOrias, mora dia, sede, acesso a sistema de saU.de e seguridade.

tores, administradores de cultura, \de eventas culturais, dar as condiçôes
minimas para esse desenvolvimerito. Essa foi a grande virada do MinC
autropol6gico que emergiu na gestto Gilberto Gil/Juca Ferreira e que hoje
retorna corn uma segunda capa de desafios: constituir uma Cultura de redes
para além da hiperfragmentaçilo identitâria.
Sabemos que, hoje, financiar cultura é financiar processos de desen-

volvimento e vidas. Vimos nessas eleiçôes o retomo dos movimentos sociais e culturais na disputa de um projeto de governo, corn uma multidilo
que, mesmo insatisfeita, foi para as ruas n6 final das eleiçôes de 2014, e
esse campo sociocultural fez diferença na disputa narrativa para a eleiçilo
da presidenta Di1ma Roussef, por exemplo, mesmo corn todas as criticas.

Vimos esse mesmo campo "expulsa" das ruas p6s 2013, para dar Iugar a
188

Cultura de redes
Aqui destacamos a Politica Nacional Cultura Viva do MinC como um
laborat6rio desse novo cielo das politicas culturais. Trata-se do programa
que gera os Pontos de Cultura, um arranjo que se expressa em açôes cullurais capilarizadas corn as mais diferentes linguagens e atores e corn potencial de escala, corn cerca de 4 mil Pontos de Cultura presentes em todos
os estados brasileiros e em mil municipios. E que lem como meta atingir
15 mil pontos em 2020, conforme proposto no Piano Nacional de Cultura.
Os Pontos de Cultura, um reconhecimento do Estado·brasileiro da potência da cultura dos muitos, trazem, por fora e por dentro do Estado, novos
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e tradicionais sujeitos do discurso: povos de terreiro, movimento dos sem-terra e dos sem-teto, corn as açôes culturais nos assentamentos rurais e
ocupaçôes urbanas, a cosmovisào e estéticas dos povos indigenas e quilombos, o movimento estudantil, a percepçào das vidas-linguagens que nascem
dos territ6rios (funk, hip-hop, jongo, tecnobrega, etc.)

A implementaçào da Lei também sera um fator de articulaçâo e mobilizaçào dos produtores culturais ao propor e legalizar uma açào radical: a
Autodeclaraçào dos Pontos de Cultura, que passam a ser reconhecidos pelo
Ministério da Cultura independentemente de terem ou nào uma relaçào
contratual corn o Estado, independentemente de terem recursos do MinC.

Trata-se de uma politica publica rizomatica que cria programas espe~
cificos para cada um desses movimentos a partir de suas particularidades,
mas que pode, na sua nova etapa, induzir, apoiar e fomentar a constituiçào
de uma Cultura de redes, um passo inovador e ousado para a articulaçào e
mobilizaçào de um novo tipo de movimento cultural.

A Autodeclaraçào é uma açào que ira mapear a rede de Pontos de Cultura do Brasil, para além dos conveniados, e que pode chegar a ter 15 mil,
30 mil, 100 mil Pontos. Uma força cultural e simb6lica da quai emerge
o movimento social das culturas, partindo da Cultura para acessar outras
politicas publicas e criando interfaces corn politicas de Moradia, Comunicaçào, Juventude, Direitos Humanos, etc. Campos de interface para esse
pr6ximo cielo expandido da Cultura, que disputa mundos partindo das suas
pr6prias pautas e questàes.

Entendemos a Cultura de redes como um processo de construçào conjunta de redes de cultura (redes de Povos de Terreiro, redes de mi dia livre,
redes do funk, redes de produtores e agentes culturais, etc.). Arranjos e
articulaçào em re des sâo uma nova capa de construçâo do campo expandido da cultura, capaz de rivalizar corn a industria cultural e fazer as
disputas narrativas.

É dentro dessa politica, na Secretaria que faz a articulaçào da Cidadania corn a Diversidade (SCDC do MinC), que vemos emergir um novo
desenho, para além dessa "fragmentaçào" de circulas e pontos: a Cultura
de redes como estruturante de uma nova politica cultural indutora de uma
nova base social, que parte da Cultura.
No desenho anterior, essa articulaçào era delegada aos Pontàes de Cultura, por exemplo, mas hoje podemos pensar em politicas e açàes de fomenta de redes as mais diversas cbm açàes transversais (de infraestrutura,
aplicativos, troca de metodologias 'de formaçào, etc.) que estruturem e pontencializem essa imensa e di versa rede de agentes culturais e produtores de
linguagens e narrativas espalhados ~or todo 0 territ6rio brasileiro e também
pelà América Latina.

Aqui temos, coma vimos anteriormente, um instrumenta especi:fico
para essa politica publica capilarizada e em escala: a Lei Cultura Viva,
regulamentada em 2015. Uma lei que faz o enfrentamento entre o aparato
cie Estado hiperburocratizado e a fluidez do campo cultural, corn varias
propostas de simplificaçào da prestaçào de contas dos recursos para o
Estado, trazendo soluçàes para entraves juridicos que impediram a rede
cultural de se sustentar.
190

Economia cognitiva e narrativa
Entendemos que o campo da cultura hoje faz a disputa social e a de
narrativas. Dai a necessidade de uma politica de comunicaçào e midia para
o campo cultural, articulando os produtores de cultura a uma rede de comunicaçào inovadora e fluida, independente e regionalizada em todo pais:
circuitos, sites, blogs, web tvs, web râdios, râdios, TVs comunitârias, TVs
pU.blicas, pequenos jamais, revistas, perfis nas redes sociais, etc.
Temos a oportunidade de fazer uma açào transversal do Ministério da
Cultura corn o Ministério das Comunicaçàes e que responde de forma pantuai a uma demanda hist6rica de democratizaçào do campo da comunicaçào e das midias pensada em um contexto p6s-midias de massa. É a l6gica
das redes e novas midias, a 16gica das plataformas de produçào colaborativas como a Midia NINJA e tantos outros coletivos que fazem a disputa
narrativa. Trata-se de uma politica de ponta, para os que nào vào esperar a
Regulamentaçào dos meios de Comunicaçào, e que aglutina e mobiliza um
campo enorme e decisive de aliança entre cultura e midia, midias e diversidade e inclusào subjetiva.
Nessa linha, uma politica inovadora do MinC, as Açàes em Cultura
Digital, precisam se articular às Politicas de redes, reativadas como espaça transversal e articulador: os Pontàes de Cultura Digital e, agora, as
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platafonnas, redes, circuitos, assim camo as ferramentas que padern ativar
um sistema de participaçào (gabinetes digitais, consultas publicas, etc.).
Trata-se de fazer emergir uma nova arquitetura de gestào, uma cultura de
redes em que a cultura digital é a infra e a base da democracia participativa
e de uma nova forma de pensar uma cogestào corn os proprios usuârios do
sistema MinC e produtores culturais.

Outro desafio nas politicas culturais é aproximar as a1tes do campo de
disputa politica e do campo sociocultural. 0 momento em que as linguagens artisticas passam a transitar para além dos centras culturais, museus e
instituiçôes. 0 cinema, mllsica, teatro, literatura, artes visuais e performâticas em sinergia corn o campo comunitarista e sociocultural dos Pontos de
Cultura, corn as linguagens indigenas, de matriz africana, tradiçào oral, etc.
Emergência das vidas-linguagens em que a estética nasce dos territ6rios e
das lutas.
Aqui temos uma interface possivel entre a politica dos Pontos de Cultura e as açàes da Funarte. Uma oportunidade hist6rica de (na linha de programas como o Interaçàes Estéticas do MinC, em que se pensava esse dialogo das linguagens e tradiçàes) juntar os artistas do circuito tradicional das
artes, das galerias e museus corn a experiência, estética e linguagens vindas
das bordas, periferias, tribos. Essa é, inclusive, uma tendência intemacional: uma conexào territorial-global, encontro de geraçàes de grandes artistas de todas as linguagens corn esse campo alargado da cultura no sentido
antropol6gico. Ou seja, açàes que têm tudo para estimular e fazer cruzar
os dois campos, hqje separados, das linguagens artisticas e sociocultural.
Participaçao e governança

l
A Oemocracia brasileira vive, entre tantas crises, uma crise de representaçào, corn experiências cotidianas de participaçào e expressào de milhares
de cidadàos nas redes sociais, o que faz emergir uma cultura "plebiscitâria"
de sociabilidade em tempo real.

Essa dinâmica da comunicaçào recém experimentada produz por parte
do Estado e de parlamentares tradicionais um "pânico da participaçào",
sintoma da crise dos intermediarios, quando milhares de pessoas passam a
exercitar a govematlça e· a ruidocracia nas redes sociais e nas ruas.
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Trata-se também de uma crise de velocidade: govemos, Congresso,
parlarnentares sào lentos demais para responder aos desejos de uma democracia em tempo real e on-line, conectada, em que as posiçôes e decisôes
politicas sâo monitoradas, comentadas, criticadas ao vivo.
Vemos também o descrédito e o nào fimcionarnento de sistemas tradicionais de govemança: Conferências, Conselhos de Cultura estaduais e niunicipais, conselhos que nâo funcionam ou que nâo têm incidência real. Planas
Nacionais, Estaduais e Municipais de Cultura que nào sairarn do pape!.
0 pânico da participaçào social vocalizado em muitos setores (midia,
corporaçàes, Estado), nos seus diferentes niveis, impede a construçào de
um Estado-rede poroso e aberto a uma cogestào corn a sociedade civil e
agentes culturais. Trata-se de superar o fosso entre Estado e sociedade civil
corn um novo arranjo de govemança.

Mais uma vez, o desafio é fazer emergir uma Cultura de redes, que apoie,
induza e reforce a criaçào de novas institucionalidades, corn redes especificas
de cogestào corn o sistema MinC em todos os niveis. 0 sistema de participaçi!o vai da ativaçào dos Pontos de Cultura, agentes territoriais locais, redes e
arranjos nacionais, conferências, teias, f6runs, encontros, até as plataformas,
gabinetes digitais, consultas publicas, ferrarnentas de participaçào virtuais,
etc. Numa escala e modulaçào distintas, mas complementares.
Nessa arquitetura, a polirica departicipaçào social, polifônica, digital, nas
redes e nas ruas toma-se a base do que estamos chamando de "movimento
social das culturas", que se constituiu nas conferências, f6runs e debates da
era Lula e depois, mas cujo sistema de participaçào se tomou insuficiente.
A mudança da cultura politica passa pelo trabalho da cultura como movimento social e cogestor do Estado-rede, barrando a criminalizaçào da homofobia, aliando-se ao debate sobre a mobilidade e todas as questàes urbanas, sobre
segurança pub!ica, desntilitarizaçào da policia, exterminio da juventude negra,
mudanças climaticas e uma mirlade de pautas decisivas para a jovern ruidocracia brasileira. Uma rede cultural que reconecta o Estado corn a pauta trazida
pelos movimentos rurais e urbanos e suas linguagens, que recoloca em cena o
debate em tomo dos Pontos de Cultura, da cultura digital, da reforma da Lei
do Direito Autoral, reconectando o Estado corn as forças vivas da sociedade,
reconectando a estética e a politica. Esse é o desafio para uma mudança nào
apenas das politicas culturais, mas da pr6pria cultura politica brasileira.
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Fortaleza
- OcupaCoc6
http:i/twitcasting.tv/rapaduraninja/movie/17112358
http:i/twitcasting.tv/rapaduraninja/movie/17112673

Porto Alegre
- Ocupa Câmara Poa
http:i/twitcasting.tv/midianinja/movie/15334549 *

TARDE, Gabriel. Monadologia e Sociologia. Sao Paulo: Cosac & Naif, 2007.
VILLANOVA, Felipe Luiz. A nova guerra: uma introduçao. Revista Opiniiio
Filoso.fica, Porto Alegre, v. 3; n. 2, 2012.
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LINKS Midia NINJA (seleçao)

Belo Horizonte
- Câmara de BH Ocupada
Reuniao Prefeito Marcio Lacerda Ocupaçao da Câmara Municipal de BH
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZkmYUlWyhqO
- Semifinal da copa das confederaçôes
http://twitcasting. tv/pos_tv/movie/14663775

- Reuniâo Prefeito Marcio Lacerda corn Movimento de Ocupaçôes Urbanas Negociaçao Ocupaçâo da Prefeitura,,,
http:/itwitcasting.tv/midianinja_n\gimovie/16419352
1

- Assembleia Popular Horizontal BH

http://twitcasti~'g.tv/pos_tv/movieY15881746

Rio de Janeiro
- Invasâo Câmara Rio corn BB
http://youtu.be/CSv2Zahtu8E (inicia nos 50 minutas de video)
- Futebol de Rua- Ocupa Cabral vs Black Bloc 1/08
http://twitcasting. tv/midianinja/movie/16504951
ou http://youtu.be/itTgFAgXTcA

- Prisâo Carioca
http:/!twitcasting.tv/pos_tv/movie/15939190 (jana ~P)
.
http://www.youtube.com/watch ?v=aD06tr6kgAk&hst= UUgFe 1PSaJbVVW
SyKx_SLaWQ (resumo)
http://youtu.be/VSKAJVmVhSU (Bruto)
-Black Bus
Rocinha > Ocupa Cabral 01.08
http://twitcasting. tv/pos_tv/movie/16556708

- Ocupa Aldeia Maracana
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/16818662
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/16818957
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/16819321
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/16820371

- Quarto Grande Ato - Praça 7 tomada pela policia
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/14497824

- Ocupa Globo
http:i/twitcasting.tv/midianinja/movie/14981939

- Quinto Grande Ato - BH em Chamas - Açao Policial
http:/itwitcasting.tv/pos_tv/movie/14663775

- Policial deixa mulher nua em manifestaçâo
http://www. youtub e .com/watch lv= YKc2 tN G Zgvc&fea ture= c4overview&list= UUgFe1PSajb VVWSyKx_SLaWQ

Egito
http:i/twitcasting.tv/midianinja/movie/15183117 *
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-EMMA
http://www.youtube.com/watch ?v=jsg_ VkE9Zmo&feature=c4overview&list= UUgFe 1PSajbVVWSyKx_SLaWQ
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- Policia Civil prende Choque
http://www.youtube.com/watch?v=9wmOMYz6TlO&list=UUgFe1PSajbVV
WSyKx_SLaWQ
- Conflitos ap6s chegada do papa
http://youtu.be/xNI3Q5Rog4o

Siio Paulo
- Protesta na Paulista corn Paine! da Coca pegando fogo 18.06
http:/itwitcasting.tv/pos_tv/movie/14323928
http:i/twitcasting.tv/pos_tv/movie/14324487
- Desocupaçiio unesp 17.07
http:i/twitcasting.tv/midianinja/movie/15638889

'

1
1

- Ocupa Camburiio 1 Ocupa DP 17.07
http:i/twitcasting.tv/midianinja/movie/15643551

- Ocupa Alckmin - resumo
http://www.youtube.com/watch?v=CF2UMOivRjA&feature=youtu.be
-Protesta contra a Veja http:l/twitcasting.tv/peixeninjasp/movie/!8169788 *
- BB vs Bancos http:l/twitcasting.tv/peixeninjasp/movie/!8169148
-Câmara de SP http:l/twitcasting.tv/midianinjaspbza/movie/17473972
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