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RESUMO

A pesquisa problematiza o conceito de Cidadania a partir da prática social de ativismo
político de mídia que promoveu oficina de vídeo popular no bairro periférico em Goiânia, o
Residencial Real Conquista, fruto da ex-ocupação no Parque Oeste Industrial, intitulada na
época pelas e pelos sem-teto de Sonho Real. Diante desta realidade social, a discussão sobre a
cidadania se volta para as construções simbólicas da cultura de oposição contemporânea em
relacionamento com a cultura popular, assim como para a própria prática do movimento do
vídeo popular. O olhar é direcionado aos sem partido, sem rosto, sem voz, sem-teto, que
disputam espaço na cidade e visibilidade na comunicação. As concepções hegemônicas de
cidadania e as disputas inerentes ao seu significado forneceram conteúdos que possibilitaram
percorrer os espaços sociais invisíveis que transbordam o conceito tradicional de cidadania.
Neste caminho, o resultado híbrido do encontro entre cultura de oposição, popular e de massa
foi pesquisado para se desvendar os limites do conceito, a fim de pensar a sociedade a partir
dos novos contornos do espaço público projetado pela comunicação midiática.

Palavras-chave: Cidadania; Comunicação; Ativismo político de mídia; Vídeo Popular;
Residencial Real Conquista.
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ABSTRACT

This study problematizes the notion of citizenship from the standpoint of media-centered
political activism. This social practice was responsible for setting up a popular video
workshop in Residencial Real Conquista, a neighbourhood in the suburbs of Goiânia which
derives from the formerly occupied area in Parque Oeste Industrial, known as “Sonho Real”
(“Real Dream”) by local homeless people. In view of this social reality, the debate regarding
citizenship turns to the symbolic constructions of contemporary oppositional culture in
relation to popular culture and to the movement of popular video itself. This debate becomes
focused on individuals devoid of political party, face, voice and home, who fight for space in
the city and for visibility in communication. Hegemonic notions of citizenhip and disputes
over its meaning have provided contents for an analysis of invisible social spaces that
overcome the traditional concept of citizenship. The mixed result of the interaction between
oppositional culture, popular culture and mass culture was investigated to reveal the limits of
the concept involved, in an attempt to think about society based on the new contours of public
space projected by media communication.

Keywords: Citizenship; Communication; Media-centered Political Activism; Popular Video;
Residencial Real Conquista.
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INTRODUÇÃO

Quando o conceito não alcança a prática ou quando a prática ultrapassa o conceito
pode ser considerada a questão que impulsionou o caminho percorrido aqui por estas linhas e
páginas escritas. Não havendo certezas e respostas, o estímulo abriu as portas para a
expedição e proporcionou o percurso como resultado.
Inserida na linha de pesquisa “Comunicação e Cidadania” e atenta às iniciativas
políticas e ativistas autônomas de mídia, algumas angústias se apresentaram primordiais neste
caminho pelo conhecimento. Entre elas, a compreensão sobre o conceito de Cidadania, tão
complexo e pouco problematizado, que se mostrou fundamental para um caminhar
responsável e consciente.
O primeiro desafio assumido foi então tratar sobre um conceito teoricamente
problemático a partir da prática social de populações marginalizadas em conjunto com a de
ativistas políticos de mídia que não gostariam de ser vinculados à ideia de “iniciativa cidadã”.
Portanto, seria tratar de um conceito hegemônico a partir da prática contra-hegemônica, que
diz respeito às ações contestatórias das estruturas ideológicas dominantes. Tais ações
correspondem a de grupos e ativismos que assumem a desconfiança em relação à
aproximação com o poder estatal.
Desta forma, a discussão em torno da cidadania e o histórico deste conceito, sua
estreita relação com o mundo capitalista e ocidental, assim como sua inserção no histórico de
lutas das sociedades colonizadas é retomado e contextualizado aos dias de hoje, caracterizado
pela ampliação do domínio tecnológico e pela centralidade da comunicação.
O lugar de onde se parte para encarar esta retomada conceitual, aqui privilegiado, é o
lugar do olhar das populações excluídas historicamente. Ao assumir a busca pelo
entendimento do conceito de cidadania no Brasil, não se direciona o olhar às instituições,
tampouco às classes privilegiadas ou dominantes. O olhar é retomado a partir da perspectiva
dos explorados, dos excluídos, dos sem-terra, sem-teto, sem partido, sem rosto e sem voz.
Uma vez norteando a temática cidadania, forçam-se as portas do silêncio e abrem-se
os campos de visão para os espaços de falas e construções simbólicas de populações
excluídas, populares, para, por meio delas, desvendar apontamentos, desvios e contradições.
Acredita-se que a partir das vozes negadas no Brasil, de ontem e de hoje, se compreenda e se
examine o material discursivo do passado e do presente, que tanto tornou invisível parcela do
tido povo brasileiro. Invisibilidades assumidas como caminhos para se desvendar problemas,
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apontar direções e contradições quanto à utilização do conceito de cidadania nas sociedades
colonizadas.
Para tanto, entre os sujeitos sociais que aqui ganham voz se encontra o grupo popular
do bairro periférico de Goiânia, Residencial Real Conquista, ligado ao histórico de luta à
moradia e à cidade, que em 2008 participou da oficina de vídeo popular organizada por
ativistas políticos.
Como se pode inferir, o popular é designado “por sua posição frente às classes
hegemônicas”. Entretanto, não se reduz a compreensão dos processos sociais a partir do
esquema bipolar de classes, onde os fatos são enquadrados numa lista de “hegemônicos” em
contraposição a uma de “populares”. Afinal, leva-se em conta a “rede de intercâmbios,
empréstimos, condicionamentos recíprocos entre as culturas de diferentes classes”, assim
como não se suprime a heterogeneidade interna tanto dos setores hegemônicos como dos
setores populares. Nisto, o hegemônico e o popular são entendidos como modalidades,
ambíguas e transitórias, dos conflitos em que se articulam. (CANCLINI, 1993, p.64-65)
Dito disto, o diálogo entre o grupo popular e ativistas políticos de mídia em Goiânia,
que resultou a “criação” do fluido movimento do vídeo popular e a produção de cinco vídeos
digitais documentários, compreende o relacionamento híbrido entre cultura popular, cultura
de oposição e cultura de massa. Desta forma, a escolha desta investigação sobre a experiência
de oficinas de vídeo popular no Residencial Real Conquista permite identificar as disputas
inerentes ao significado da cidadania no Brasil, assim como possibilita percorrer a prática
social que recria sociabilidades em busca do rompimento.
A explanação perpassa a compreensão de como a disputa de significados, o seu
mascaramento e harmonização no âmbito da cidadania interfere na ação de ativistas em torno
da comunicação midiática e na ação da classe popular. Direciona-se ao encontro de princípios
com os quais o grupo popular e ativistas políticos de mídia se relacionam de forma estratégica
ou não, pela negociação ou pela ruptura.
Além de permitir a identificação de apontamentos ao conceito de cidadania, o cenário
contribui para contextualizar a centralidade da comunicação na sociedade e suas contradições.
A aproximação da produção ativista de mídia com grupos populares envolvidos na luta pelo
direito à cidade se torna um terreno fértil para a discussão sobre a apoderação ou não das
tecnologias de comunicação por homens e mulheres populares, que dificilmente encontram
meios para difundir suas ideias, cultura e leitura de mundo. Afinal de contas, as imagens e
interpretações da vida cotidiana pelas empresas de comunicação social no Brasil nos
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apresentam um mundo editado, onde só ganha visibilidade o que passa pela peneira de
interesses de quem tem acesso aos instrumentos midiáticos e detém o poder econômico e
político.
Neste caminho, o primeiro capítulo, a partir da história de exclusão à cidade de
Goiânia, levanta o debate em torno do conceito hegemônico de cidadania, assim como
começa a apresentar os sujeitos populares que participaram da oficina de vídeo no Real
Conquista em 2008. O segundo capítulo inicialmente se encaminha pela definição da
comunicação como um ambiente de socialização, que é adjetivada por meio da comunicação
midiática, mídia empresarial, comunicação popular e mídia ativista; Depois percorre os
fenômenos da comunicação na sociedade ocidental com o suporte dos referenciais esfera
pública e zonas alternativas de debate radical; Para, por fim, expor a presença da atuação da
mídia ativista e de ativistas políticos de mídia em Goiânia.
O terceiro capítulo apresenta o histórico constitutivo do fluido movimento do vídeo
popular em Goiânia no Real Conquista a partir do encontro entre o grupo popular e
educadores e educadoras ativistas de mídia, assim como os processos de negociação e ruptura
que contornam a atividade desenvolvida e a discussão sobre cidadania. A análise tanto das
entrevistas realizadas com os e as participantes da produção audiovisual – ativistas ou do
grupo popular – como do vídeo “O Processo” produzido pelos e pelas ativistas forneceram os
dados para a composição do texto.
Por sua vez, o quarto capítulo complementa a discussão com a análise da produção
audiovisual popular conjunta com ativistas de mídia. Os vídeos “A luta continua!”, “A ilusão
viaja de baú e a liberdade de bike”, “Futebol, a arte do Real” e “Cadê nossa água?” fornecem
categorias que enriquecem o debate sobre cidadania e norteiam as falas analisadas das
entrevistas realizadas com o grupo popular e ativistas. Os nomes e apelidos utilizados para
identificar os sujeitos nestes quatro capítulos correspondem aos publicamente assinados nos
vídeos produzidos na oficina. Por último, as considerações finais percorrem o contexto de
atuação política popular e ativista em correlação e transbordamento ao conceito de cidadania.

METODOLOGIA

Como as dimensões assumidas pelas variáveis no campo de estudo foram, em seu
início, até certo ponto desconhecidas, a opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa.
Portanto, direcionou-se a uma imersão aprofundada no universo pesquisado. Em relação à
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abordagem, a escolha foi pelo estudo de caso, uma vez que este possibilita a interpretação do
contexto que, por sua vez, permite apontamentos à discussão sobre o conceito de cidadania.
Como primeiro passo foi realizado o estudo bibliográfico (documentação indireta) no
sentido de abarcar os conceitos envolvidos (Dencker, 2001; Bauer & Gaskell, 2002). Em
seguida, foi realizada pesquisa de campo exploratória (com observação assistemática);
entrevistas; além da análise da produção audiovisual (cinco vídeos digitais documentários de
curta-metragem).
A observação assistemática, que consiste em recolher e registrar os fatos da realidade
sem que a pesquisadora utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas,
teve o intuito identificar o que ficou de conhecimento prático, de aprendizagem prática, das
oficinas de vídeo popular para quem do grupo popular do Residencial Real Conquista
participou (Dencker, 2001). Neste sentido, também foram realizadas entrevistas com os
sujeitos que participaram das oficinas de vídeo popular.
Além da identificação em relação ao que ficou de conhecimento prático, estas
entrevistas com os sujeitos do Residencial Real Conquista visaram: o resgate da experiência
de oficina de vídeo documentário para, inclusive, entender os contornos da produção e quais
foram os papéis assumidos na divisão de tarefas; a identificação se estes sujeitos se sentiram
realmente ativos e participantes no processo de execução dos vídeos; e a compreensão dos
princípios relacionados à cidadania com os quais este grupo popular se relaciona.
A técnica de entrevista também foi utilizada no diálogo com os ativistas de mídia de
Goiânia. Neste caso, igualmente se buscou o resgate da experiência das oficinas de vídeo
popular no Residencial Real Conquista e a identificação dos princípios com os quais a cultura
de oposição em Goiânia se relaciona; e, de forma diferente, direcionou-se para a compreensão
das intenções e objetivos dos ativistas com esta experiência.
Nesta etapa, foram realizadas entrevistas abertas (que permitem a resposta livre e não
limitada a alternativas, e não sugerem qualquer opção de resposta) e não-padronizadas. Assim
como observa Dencker & Chucid da Viá (2001), as entrevistas são procedimentos
interessantes quando há o desejo de observar percepções, sentimentos, crenças e motivações
de indivíduos, como é o caso desta pesquisa.
Já a análise sobre o conteúdo dos vídeos produzidos (cinco vídeos documentários de
curta-metragem) na oficina de Imagem Popular no Real Conquista permitiu a identificação de
temas e assuntos (categorias) relacionados à discussão sobre a cidadania, assim como
possibilitou entender de que forma estes temas e assuntos foram retratados a partir da
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perspectiva de um vídeo popular. De outra maneira, as organizações discursivas identificadas
a partir da análise dos vídeos que caracterizaram, enfatizaram ou validaram informações sobre
as oficinas, as vivências e a própria constituição do “movimento do vídeo popular” também
foram exploradas.
O método de análise, nesta etapa, considerou que a imagem também é de fato uma
linguagem, ainda que específica e heterogênea, e distingui-se do mundo real da mesma forma
que propõe uma representação escolhida e necessariamente orientada. No caso dos meios
audiovisuais há as especificidades do conteúdo complexo, que engloba “sentidos, imagens,
técnicas, composição de cenas, seqüência de cenas e muito mais” (JOLY, 2007; ROSE, 2003,
p. 343). Sendo assim, há que se compreender que não existe em análises de meio audiovisuais
um simples espelhamento do conjunto de dados:

Nunca haverá uma análise que capte uma verdade única do texto. Por exemplo, ao
transcrever material televisivo, devemos tomar decisões sobre como descrever os
visuais, se vamos incluir pausas e hesitações na fala, e como descrever os efeitos
especiais, tais como música ou mudanças na iluminação (ROSE, 2003, 343).

Portanto, torna-se fundamental na análise do material audiovisual, que resulta numa
simplificação, a explicitação sobre os fundamentos teóricos, éticos e práticos da técnica,
permitindo o espaço onde o próprio trabalho possa ser debatido.
Com esta intenção e por esta pesquisa não se tratar de uma análise sobre cinema ou
televisão, mesmo tendo o vídeo como o seu pano de fundo, foi privilegiado os discursos que
norteiam os temas levantados pelos vídeos, assim como a representação destes discursos, de
tal forma que alguns fundamentos do gênero documentário foram utilizados como auxílio à
análise e à descrição.
O gênero documentário pode ser definido por três aspectos. Primeiro, pelo ponto de
vista do diretor ou diretora, sujeito condutor da construção retórica, uma vez que a obra é
definida “pela intenção social do autor, que se manifesta nos elementos de indexação na
escrita do filme”. Ou seja, o ponto de vista tem relação direta com a voz que emerge da obra.
Segundo, pelo texto do documentário, que “diz respeito aos modos de representação”. E, por
fim, pelo ponto de vista do espectador (ZANETTI, 2010, p.171-172).
Sendo assim, em filmes documentários o lugar em que o realizador ou a realizadora
ocupa na obra e o modo como ele ou ela se posiciona e interage com a narrativa audiovisual
deve ser levado em conta, uma vez que o realizador ou a realizadora é uma parte tangível do
mundo histórico da obra. Desta forma, “a presença (ou ausência) do realizador na imagem, no
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espaço extra-diegético1, nos elementos sonoros (vozes in e off, sons do ambiente), nos títulos
e elementos gráficos” contribuem para a identificação do argumento defendido como
“também da postura ética e política que rege o comportamento do realizador” (Zanetti, 2010,
p. 171).
Por outro lado, um documentário possui uma lógica interna que sustenta um
argumento, uma afirmação, e revela o modo de abordagem da história representada, assim
como a capacidade de intervenção nela. De certa forma, a escolha do tipo de montagem, trilha
sonora, enquadramentos e elementos da cena resultam a lógica interna e proporcionam a
identificação de qual foi a opção adotada pelo modo de representação (Zanetti, 2010).
Assim como sublinha Zanetti (2010), em uma análise que privilegia a representação
deve-se atentar “para os temas e motivos centrais e paralelos, modos de captação e de
composição das imagens, o tipo de montagem (de construção dos nexos), a construção do
tempo e espaço diegéticos” (p.169).
Com este suporte, a análise dos vídeos foi realizada para o levantamento de categorias
e para a identificação de como estas categorias foram retratadas em audiovisual; assim como
para a elaboração de dados informativos sobre as oficinas, as vivências, a metodologia e a
própria constituição do “movimento do vídeo popular”. As categorias levantadas foram
aquelas que contribuíram com o propósito de problematizar a discussão em torno do conceito
de cidadania.

1

Espaço ou tempo diegético são o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro de uma narrativa, um
produto audivisual, uma trama, com suas particularidades, limites e coerências determinadas pelo autor.
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CAPÍTULO I
CIDADANIA, LUTA POR ESPAÇO E PELO SIGNIFICADO

Conduzido pelos problemas dentro de casa, desenhados pela falta de condições
financeiras e pela divergência com o pai, Lourivan, então com quatorze anos, acompanhado
de sua namorada Escarlate, se aventura em uma fuga de casa. Fugidos, saem os dois em busca
de liberdade na cidade e se deparam, no meio do caminho, com o “Sonho Real”, uma nova
“favela” que se formava em Goiânia. Não demorou muito para a família achar Lourivan, que
ao invés de voltar pra casa, levou-os para sua nova morada:
Cada um tem uma forma de contar a história do Parque Oeste diferente. Eu mesmo, eu
tava..., eu morava no Goiânia Viva, na casa de uma irmã minha, meu pai comprou
uma casa lá no Residencial São Marcos, aí..., aí eu não dava certo muito com meu pai,
porque eu estudava no bairro Goiá e ficava longe, né, o São Marcos, e eu tinha que ir
de ônibus, meu pai num..., não pagava a passagem pra mim, então eu tinha que dar um
jeito de passar por baixo da catraca ou se não eu não ia pra escola, aí eu fui revoltando
com aquele trem lá, aí eu parei de estudar, eu saí da escola. Aí meu pai nunca tinha me
batido, ele foi e me deu uma taca, me bateu nesse dia. Aí eu peguei e fugi de casa, aí
eu fui pro Parque Oeste. Cheguei e fiquei sabendo da favela que tava tendo lá, já
conhecia uma galera já do Goiânia Viva, né, então, eu era assim um dos moleque mais
pequenininho assim da galera, só que eu já colava com a galera lá do Goiânia Viva. Aí
eu fui pro Parque Oeste mais eles, todo mundo invadiu o lote lá e eu fui também pra
lá, e eu tinha uma namorada, o nome dela era Escarlate, aí nóis foi... fugindo, então
nois dois fugiu e foi morar no no Parque Oeste, na favela lá, Sonho Real. Aí a gente
tava morando lá, a gente moramos lá dois mês, aí minha mãe pegou e descobriu onde
que eu tava, aí foi me buscar, só que aí ela discutiu com meu pai, meu pai brigou com
ela, aí ela, porque ela foi lá me buscar e tudo esses trem, aí foi eu num voltei pra casa
não, a galera foi e não deixou eles me levar não. Eu não queria ir, eles também não
deixou eles me levar. Aí meu pai, aí minha mãe voltou pra casa, pro São Marcos, meu
pai discutiu com minha mãe, eles brigou lá, aí meu pai pegou e colocou minha mãe
pra fora de casa, aí minha mãe pegou e foi pra lá também. Aí ficou lá, a gente ficamo
lá, foi mais os outros dois irmão meu, que era o Galego e o Lindomar, aí depois o
Fabinho foi também (Lourivan, educando dialógico2, Entrevista 2010).

Escarlate, Lourivan e sua família até então não sabiam, mas começavam ali a fazer
parte de uma história emblemática de exclusão ao direito à cidade de Goiânia. Foi no início de
2004, mais especificamente no mês de maio, que dezenas de famílias e sujeitos unidos pela
2

Aqui, são chamados de educandos dialógicos ou educandas dialógicas as pessoas da comunidade do bairro
Residencial Real Conquista que participaram da oficina de Imagem Popular (ou vídeo popular) no ano de 2008.
Conceitualmente, como se verá no Capítulo II deste estudo, mais especificamente no item 2.3 sobre
Comunicação Popular e no 2.4 sobre ativistas de mídia, educandas-educadoras ou educandos-educadores
dialógicos são aqueles que estabelecem uma relação dialógica no processo de aprendizagem libertador com
educadores-educandos ou educadoras-educandas dialógicas, onde ambos os papéis compartilham
conhecimento ao educar-se educando. Sendo assim, os participantes da interação comunicativa tornam-se
sujeitos da expressão ou produção.
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falta de moradia começaram a armar barracas de lona na extensa área abandonada da região
sudoeste da cidade de Goiânia, no Parque Oeste Industrial. Histórias singulares se cruzam e se
encontram a partir da exclusão social e, assim, tem início uma das mais reconhecidas e
traumáticas lutas pelo direito à moradia e à cidade que a capital de Goiás veio a conhecer
(SILVA, 2007).
O que tinha se dado de forma espontânea, não-organizada e descentralizada se tornou,
no decorrer do mesmo ano, numa das maiores ocupações urbanas da história do Estado, com
mais de 3.500 famílias (SILVA, 2007). A visibilidade ampliada da ocupação e os
encaminhamentos dramáticos projetados pela Justiça e pelo Estado abriram uma ferida na
cidade e estimulam questionamentos sobre o significado da cidadania no Brasil.
O local ocupado, denominado Parque Oeste Industrial, é rico em infra-estrutura básica
(água, esgoto e energia), cercado de loteamentos e bairros consolidados, de pequenas e
médias indústrias, e fica a cerca de 15 minutos do centro da cidade. Não por menos, as
famílias sem-teto que discretamente foram ocupando o terreno começaram a chamá-lo de
“Sonho Real”.
A notícia da ocupação do terreno de vasta extensão, que não atende sua função social
desde 1957 e com débitos tributários de quase dois milhões de reais, somada à elevada
demanda habitacional, provocou sua ampliação e consolidação. Com o crescimento da
ocupação e a chegada de novos militantes, as famílias criaram o Conselho de Luta PróMoradia como tentativa de estruturar uma organização coletiva. Enquanto isso, os
proprietários do terreno reclamavam o direito de propriedade e a retirada imediata dos novos
ocupantes junto ao Poder Judiciário, com peça processual na 10º Vara Cível de Goiânia
(SILVA, 2007).
A reintegração de posse foi cedida e proferida pela decisão judicial em setembro de
2004 através de liminar que, conforme observa Silva, ignorou o não-cumprimento da função
social do terreno que estava abandonado, servindo à especulação imobiliária e com débitos
tributários municipais desde a época da aprovação de seu loteamento. Na avaliação do autor,
“permaneceu portanto a interpretação do direito de propriedade em detrimento dos
fundamentos da própria República brasileira, quais sejam, a erradicação da pobreza e da
marginalização, e a redução das desigualdades sociais” (SILVA, 2007, p. 96).
Porém, mesmo com a reintegração de posse, a proximidade das eleições municipais,
que ocorreriam em outubro do mesmo ano, somada a dinâmica interna da ocupação com sua
ampliação e estruturação foram determinantes para que a decisão judicial não fosse cumprida.
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O apóio dos principais candidatos ao pleito da prefeitura, Pedro Wilson (PT) e Iris
Rezende (PMDB), e do governador do Estado Marconi Perillo (PSDB) foram fundamentais
para que as famílias sem-teto se sentissem seguras a investir em suas moradias no local,
estimuladas a trocar as precárias barracas de lonas por casas de alvenaria, inclusive com a
ajuda de empréstimos (SILVA, 2007). Entretanto, o esforço para concretizar a casa própria foi
suplantado pela violenta desocupação do terreno depois das eleições.

Eu posso falar? Então tá, eu vou me desabafar. Então tá, eu vou me desabafar porque
eu não suporto falar no nome do Marconi Perillo porque pra mim ele é a pior pessoa
da face da Terra. Não porque ele tinha como passar por cima da ordem judicial que era
uma liminar que tinha que ser cumprida, mas não, ele sabia da liminar que nós
tínhamos, tínhamos que cumprir e ele prometeu pra gente que nós não ia sair de lá,
porque era pra nós construir, porque... era casa de alvenaria que segurava a invasão e
não casa de lona. Pois o pessoal, pouco que tinha, que no caso, o meu caso, eu
ganhava salário de costureira na época, que eu era empregada, ganhava salário de
costureira, eu entrei num depósito de material, fiz uma conta que devo até hoje, que
vou pagando aos pouco porque não consigo pagar, pra mim construir um cômodo e
um banheiro. Eu não suporto nem ouvi falar no nome do Marconi, porque meu pai
passou mal, no dia que ele faleceu ele teve um enfarte fulminante, era hipertenso,
tinha sofrido dois derrames, não podia ter passado por tanto sofrimento igual ele
passou. (...) Meu pai, entrou num: num-num-num financiamento do banco, na Caixa
Econômica, que ele era aposentado, teve esse direito, meu pai morreu devendo a-a
conta no banco, porque é onde que tava por conta do seguro de vida que tem, né, que
vai pagando aos pouco. (suspiro), e é isso. Governo pra mim, esse governo que entrou,
pra mim não vale nada3. (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos educandos
dialógicos, Entrevista 2010)

Após as eleições vencidas pelo candidato peemedebista, uma longa e “desastrosa”
tentativa de negociação entre Poder Público local, proprietários do terreno e famílias sem-teto
teve início visando à resolução do conflito, que envolveu de 12.000 a 15.000 pessoas.
Chegou-se a encaminhar pela concretização da venda do terreno ao poder público (SILVA,
2007). Entretanto, a postura do setor imobiliário foi determinante para a radicalização do
processo de desocupação da área:

Interessados na área rica em infra-estrutura e de excelente localização, além de
temerosos de que o êxito nesta luta pelo direito à moradia e à cidade estimulasse novas
ocupações em terrenos abandonados, os agentes do mercado imobiliário pressionaram
não somente o Poder Judiciário a favor do respeito à decisão judicial lançada, como
também os proprietários para que os mesmos não acatassem nenhuma solução que
permitisse a permanência dos ocupantes no local. Tal postura ficou ainda mais clara
com a publicação de uma nota de apoio a desocupação elaborada por entidades ligadas
ao setor (SILVA, 2007, p. 103)

3

Marconi Perillo se elegeu novamente governador do Estado de Goiás nas eleições de outubro de 2010.
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Nesta direção, integrantes do Poder Judiciário conservador, incluindo o próprio
Ministério Público do Estado, aliados à mídia empresarial local, negaram e boicotaram com
seus instrumentos institucionais as seguidas tentativas para uma saída negociada do conflito.
Por outro lado, com ajuda das empresas de mídia, inicia-se o processo de criminalização 4 do
movimento sem-teto e das famílias vinculadas a ele, desencadeando a decretação da prisão de
23 ocupantes do “Sonho Real”:

Na avaliação de José Paulo Pietrafesa, professor da Universidade Católica de Goiás
(UCG), os dois pesos e duas medidas do Judiciário goiano foram publicizados no caso
Parque Oeste Industrial. Para os sem-teto, a lei e a ordem, para os especuladores
urbanos, a impunidade (SILVA, 2007, p. 106)

Dito de outra maneira:
A corda arrebenta é pro lado mais fraco. Os poderoso lá ganha a deles lá, pode tá
devendo quinze, vinte, trinta anos lá que quem ganha?, quem ganha é o rico, o pobre
se lasca cada vez mais (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos educandos
dialógicos, Entrevista 2010)

Como indicava os encaminhamentos, o governo do Estado, mediante a Secretaria de
Segurança Pública e Justiça, começou a se direcionar pela desocupação. Num primeiro
momento, a “Operação Inquietação” promoveu durante dez dias o terrorismo psicológico
contra a organização e resistência das famílias sem-teto, com ações pontuais de corte de
energia, cerco ao local, manutenção de sirenes ligadas durante a madrugada, lançamento de
bombas de distintas espécies e tiros de balas de borracha.

Eu tinha doze anos. E eu lembro de fazer treze na barricada. Eu lembro que era...,
porque... eu faço aniversário dia 12 de fevereiro e a retirada foi dia 16. Então foi até
interessante, né, que eu passei meu aniversário, em vez de eu ganhar um presente, aí
minha mãe falava assim “Kézia enche o balde d’água, que a gente vai levar uns
paninhos pra tampar o nariz da galera lá na barricada”, né, e era meu aniversário,
assim, minha mãe já tinha me dado os parabéns e a gente foi. Era meia noite, meia
noite e pouco assim, aí... aí eu lembro, eu lembro assim de eu tá fazendo 13 anos na
barricada assim, que era 12 de fevereiro, aí depois de quatro dias foi a retirada total
assim (Kézia, educanda dialógica, Entrevista 2010).

4

Acusados de estelionato, formação de quadrilha, constituição irregular de loteamento, extorsão e crime
contra a ordem tributária, em 28 de abril de 2005, mais de dois meses depois da violenta desocupação da área
pela Polícia Militar (PM), foram indiciados trinta e nove sem-teto. “Novamente uma questão social
transformou-se em caso de polícia. Aos militantes, lutadores por suas garantias constituicionais, as autoridades
constituídas recomendaram a prisão. Nos comentários de Wacquant, as finalidades do encarceramento: (...)
‘serve bem antes à regulação da miséria, quiçá à sua perpetuação, e ao armazenamento dos refugos do
mercado’” (SILVA, 2007, p. 101).
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No segundo momento, a “Operação Triunfo” 5 executada no dia do aniversário de nove
anos de Davi, 16 de fevereiro de 2005, retirou as famílias do terreno com ajuda do aparato
policial: “foi o presente que eu ganhei” (Entrevista 2011).
Para os ex-moradores e ex-moradoras do Sonho Real fica a lembrança da polícia
entrando armada em seu bairro, suas casas, suas vidas, ao som do grito “‘faca na caveira,
sangue do inimigo é doce’. Batendo no escudo. É, o trem foi feio lá”, recorda Gabriel. “Eu
apanhei do policial no dia da retirada, fui chamada de vagabunda por conta que eu tentei
defender uma senhora de idade que tava apanhando do policial na minha frente”, lembra uma
ex-ocupante do terreno. “Eles tirou a gente a base de bancada, colocou todo mundo em fila
indiana”, complementa Lourivan. E deixaram as casas vazias, saqueadas.
Poucos dias antes da operação policial de retirada das famílias, a mãe de Davi,
informada que ninguém poderia sair ou entrar na ocupação, fez a feira. “Ela tinha recebido,
lotou a geladeira de compra, carne, fruta, verdura, assim, encheu os trem, a, a coisinha de
compra”. E ao ser expulsa de sua casa:
“ferveu de policial lá, o congelador, os trem tudo cheio, ele pegou não tinha ninguém
na casa, o policial ficou lá uns três dias lá, pegou e, e, comeu carne, comeu as fruta,
comeu as verdura, pegou e comeu carne, comeu verdura, comeu os trem tudinho lá,
né, da casa da minha mãe. E diz de o, e de outras casa lá também, aí pegou e nós saiu
assim, eles tava deixando nem tirar os móvel, minha mãe conseguiu tirar um pouco
dos móvel, não tirou tudo, ficou muita coisa lá ainda. (...) aí o trator, passou um
pouquinho o trator veio derrubando as casas. Tá lá, hoje você passa lá, ó o matão.”
(Davi, educando dialógico, Entrevista 2011).

Talvez a cidade hoje silencie este histórico, mas as feridas da violenta desocupação
ainda estão abertas na memória dos protagonistas desta história.

Tanto é que o nosso grito de guerra na época do nosso maior sofrimento foi quando na
retirada do Parque Oeste era assim “Iris, Marconi, assassinos”. Por que assassinos?
Porque ele fez pai de família morrer lá dentro. Por que que eles poderia, eles poderia
como diz..., nós estávamos resistindo justamente por ca... pela aquela esperança lá: do
seu Marconi lá, sabe? Dele falar assim “construam casas de alvenaria, resistam até o
fim, vocês vão ficar é lá”, cê tá entendendo? Ele não precisava ter dito pra nós ficar lá.
“Vocês ficam até um determinado ponto, se não tiver outro jeito, eu arrumo uma
saída”. Ele poderia ter dito isso, mas ele não quis dizer. Ele quis dizer da forma que ia
agradar mais ele, tanto é que ele vazou, ele sumiu, ele viajou no dia da retirada do
Parque Oeste (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos educandos dialógicos,
Entrevista 2010)

5

“Operação Inquietação” e “Operação Triunfo” foram os nomes dados pelo próprio comando da Polícia Militar
para as etapas coordenadas de desocupação do Parque Oeste Industrial.

19

Como resultado da “Operação Triunfo”, a morte do companheiro de Eronilde, Pedro
Nascimento da Silva, que junto à de Wagner Silva6 teve sua morte oficialmente reconhecida.
Além deles, pessoas foram desaparecidas, três feridos submetidos à cirurgia, um paraplégico,
cerca de 40 pessoas feridas com armas de fogo, 800 presas e quase quatro mil famílias
desabrigadas (SILVA, 2007), além da existência de traumas no presente.
Por quê? Eu pergunto. Se eu pudesse chegar cara a cara com Marconi eu falaria “Por
quê? Você sabendo que tinha uma liminar pra ser cumprida”, sabendo que ele não
poderia passar por cima da ordem judicial, por que quê ele foi falar pra nós construir,
que ia fazer de tudo, que nós poderíamos construir que nós não ia ser retirado de lá?
(...) Eu tava no dia da reunião, que foram duzentas e poucas pessoas no palanque lá, lá
ele pagou coca-cola, pagou lanche pra todo mundo, de lá mandou nós pra Assembléia
pra fazer outra reunião, foi a maior... maior coisa do mundo, carregando nós quase nos
braço pra quando foi no dia da retirada do Parque Oeste ele picou a mula dele e vazou.
Por quê? (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos educandos dialógicos,
Entrevista 2010)

Desalojadas, as famílias que não tinham outra opção de abrigo foram encaminhadas
para dois ginásios de esporte, localizados nos bairros Capuava e Novo Horizonte. Lá ficaram
por cerca de três meses “expostas a um elevado grau de insalubridade humana, diante da
precariedade da infra-estrutura apresentada (...) e da morosidade dos poderes instituídos de
apresentarem uma alternativa”. A situação propiciou que “as mortes iniciadas com a
‘Operação Triunfo’ fossem ampliadas” 7.

Nós ficamos quase quatro meses do ginásio Capuava, sofrendo, eu dormia era dentro
do ginásio na minha cama que eu tinha levado pra lá. E isso quando eu levei minha
cama, porque eu, né, dormia praticamente num pano quando nós entrou lá dentro, nós
só tava, saiu com a roupa do corpo. Eu saí com a roupa do corpo. No dia eu tava...
Olha... eu, né coisa de falar não, mas no dia que eu saí do Parque Oeste eu tava
menstruada, do jeito que eu fiquei eu dormi, peguei uma infecção de garganta em
tempo de pegar uma infecção, outra infecção (...). Não me esqueço, é..., meu pai
faleceu e por isso eu levo essa mágoa (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos
educandos dialógicos, Entrevista 2010).

O falecimento em setembro de 2006 do pai desta ex-ocupante do Sonho Real, José
Antônio, 56 anos, se deu no acampamento provisório no setor Grajaú. Este acampamento foi a
alternativa encontrada pelo poder público para evitar o agravamento da situação nos ginásios.
6

Pedro Nascimento Silva e Wagner da Silva foram assassinados sem chance de defesa pela Polícia Militar (PM)
de acordo com os relatos de testemunhas ouvidas na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da Terra
(SILVA, 2007).
7
“Mortes por omissão estatal nos ginásios: Sônia Chaves Santos (36 anos); Jorivê Santos (77 anos); Luiz Antônio
(61 anos); Cristiano Reis dos Santos (28 anos)” (SILVA, 2007, p. 113, p. 114)
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Tanto esta área provisória quanto a escolhida como o lugar definitivo a acolher as famílias
reforçam, segundo Silva (2007), o processo de “crescimento da malha urbana da cidade,
diante do abandono de suas áreas de meio, reservadas para fins de especulação imobiliária”.
Reflete, portanto, a segregação planejada da cidade de Goiânia com a interferência direta dos
poderes públicos.
Naquele momento, a área improvisada no setor Grajaú, localizada num dos extremos
da cidade, não era equipada urbanisticamente nem comunitariamente, não tinha saneamento
básico, com esgoto a céu aberto, nem energia elétrica, posto de saúde ou escola. Acampadas
em lonas, as famílias lá ficaram por quase três anos em condições precárias até a transferência
gradativa para a área definitiva, que se iniciou no final do ano de 2007 e se estendeu até 2008
(SILVA, 2007).
Em relação ao terreno definitivo escolhido pelo poder público no setor Itaipu, que foi
denominado pelas(os) próprias(os) sem-teto como “Real Conquista”, de 30 alqueires, 22
pertenciam à zona rural e tiveram que ser incluídas na zona de expansão urbana do município
(SILVA, 2007). Segundo a percepção de Lourivan, “o Real Conquista fica fora de tudo aqui,
então a gente tá tipo excluído” (Entrevista 2010).
Hoje, o histórico desta região, deste novo bairro de Goiânia, é marcado pela luta ao
direito à cidade. Entretanto, esta memória 8 vem sendo perdida e suprimida pela dinâmica
fluida e incerta da cidade, que, de forma ambivalente, escancara as atuais seqüelas desta
segregação.
Para se ter ideia, seis anos se passaram desde a desocupação e seis anos ainda dura o
tempo de espera de algumas famílias em relação à entrega de suas casas. Expulsas de suas
moradias no Parque Oeste Industrial por uma ação executada pelo Estado, elas ainda não
receberam o ressarcimento mínimo, que, no caso, seria um lugar para morar. Entre elas, a mãe
de Kézia, coordenadora do Movimento Sem-Teto que pulou de barraca em barraca, passou
pelo ginásio, pelo acampamento no Grajaú e até o mês de abril de 2011 vivia com sua família
num barraco de tábua no lote de um morador do Real Conquista, que disponibilizou o espaço.
No mês de maio, por divergências, teve que se mudar do bairro que ajudou a construir. De
outra forma, inúmeras pessoas que não participaram desta luta por moradia já receberam casas
no Residencial Real Conquista.

8

Ao participar de um cineclube realizado no Residencial Real Conquista no primeiro semestre de 2010, uma
jovem no debate comentou sobre o esquecimento deste histórico de luta pelas atuais moradoras e moradores
que chegaram após a estruturação do bairro: “quando contamos nossa história, acham que estamos
aumentando, nos fazendo de vítimas”.
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Como constata Lina:

que tem muita injustiça, tem. Inclusive têm pessoas que participou do-do nosso vídeo,
né, que é A luta Continua, que logo após ele participar, o vídeo ser lançado, ele ainda
falou assim que ele tava doente, mas que ainda não tinha recebido a sua casa. Na
Agehab consta que ele recebeu a sua casa. Ele ainda falou assim “eu acho que eu vou
acabar morrendo sem receber a minha casa”. Três meses depois do vídeo ser lançado,
ele faleceu realmente (Lina, educanda dialógica, integrante da Associação de
Moradores/as do Real Conquista, Entrevista 2010).

Segundo Lina, este senhor morreu devido ao alcoolismo adquirido nos contornos da
“luta” no Parque Oeste. A falta de recurso, fome, isolamento devido ao cerco policial, fez com
que muitos sem-teto aliviassem “seu stress” “indo para o lado da bebida”. “Muitos, não só ele,
mas muitos dos que tiveram lá hoje é alcoólatra por isso, e taí perdendo suas vidas”, observa.
Não só o alcoolismo permeia a vida cotidiana no Real Conquista, mas o uso de drogas,
especialmente o crack, vem promovendo gradativamente a morte na periferia.
Porque na verdade, eu-eu acho... a falta do respaldo, assim que aconteceu tudo essa
tragédia, que eu chamo de tragédia a retirada do Parque Oeste, deveria ter buscado,
corrido atrás, principalmente de quem tava... como coordenadores, né, ter corrido atrás
do prejuízo, de uma indenização, de um apoio, né, psíquico pra-pra esse pessoal todo.
E devido isso, os pais não tiveram condição de criar bem seus filhos. Muitos alalcóolatras, outros já tava..., alguns, são minoria eu diria usando drogas e... os filho
cresceu nesse ambiente, passando necessidade, sendo considerado criminoso sem ser,
acabou entrando realmente na criminalidade, né (Lina, educanda dialógica, integrante
da Associação de Moradoras/es do Real Conquista, Entrevista 2010).

Sendo considerados criminosos sem ser, entre as marcas que acompanham alguns
militantes sem-teto que ainda hoje moram no Real Conquista há a baixa-estima agravada pela
discriminação social. Afinal, “a gente sempre é desacatado, né, sempre xingado mesmo. Aí,
fazer o que, essa é a vida, né, dum pobre”, conclui Gabriel (Entrevista 2010).

(...) Porque hoje em dia, hoje em dia a maioria da da população dentro do Real
Conquista acaba querendo se esconder também que é do Real. Muitas pessoas não,
não dão endereço do Real pra fazer mil e uma coisas, eles preferem dar o endereço dos
parentes que moram, sei lá, no Finsocial, que mora no Criméia Leste, que moram
também em periferia, mas... o Real, não pode ser o Real assim (Kézia, educanda
dialógica, Entrevista 2010).

Por quê?
Porque acontece. Porque a mídia divulgou que a gente é bandido, que todo mundo que
tava no Parque Oeste é bandido assim. E, e hoje o que vem acontecendo assim
também é... é tentar apagar isso né, porque tem muita gente comprando casas lá dentro
pra poder, tipo, mudar a história do setor, pra dizer que ali não mora mais bandido,
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que os bandidos já tão mudando de novo, que é pro... que é pro lendário... que é pro
lendário, sei lá, o lendário vai pro criminoso, assim né, que é o... Madre Germana
também que é muito... ele é muito taxado assim, muito excluído, também, junto com o
Real Conquista. Então a maioria da população lá também tem vergonha assim, mo...,
assim... Pra se prevenir, pra sobreviver, né, acaba dizendo que não mora no Real
assim, tipo, sei lá, vai arrumar um emprego, arruma endereço de qualquer outra
pessoa... em qualquer outro lugar, menos no Real Conquista (Kézia, educanda
dialógica, Entrevista 2010).

A estrutura de uma cidade que exclui de seu centro parcela da população e reduz o
espaço do habitar, inevitavelmente, promove também o distanciamento e os obstáculos à
convivência humana. A divisão dos espaços da vida urbana separa as pessoas. E a união
gerada pela luta à moradia no Parque Oeste Industrial deixa hoje saudades na rotina precária,
corrida e incerta do Real Conquista:

É igual eu tô te falando, aqui cada um tá vivendo por si e Deus por todos, porque
anti... antes nós éramos muito unidos e hoje não. Antes, se um comia pão o outro
também comia, se um comia xepa o outro também comia, cê tá entendendo? Mas hoje
não é assim mais. Infelizmente não é. (Moradora do Real Conquista, irmã de um dos
educandos dialógicos, Entrevista 2010)

“Devido hoje cada um ter sua casa, distanciou muito e..., por distanciar, muitos
objetivo a nível de bairro acaba se dispersando”, observa Lina, que chama a atenção para o
fenômeno do habitar reduzido ao habitat, isolado como propriedade. (Entrevista 2010)
Paralelamente à dinâmica na periferia, a política institucional da região manteve à
frente do Estado as principais personalidades políticas que fazem parte desta história atual do
planejamento urbano excludente de Goiânia. Eleito em 2004, o prefeito Iris Rezende (PMDB)
a partir da coligação PMDB/PT conseguiu se reeleger em 2008. Deixou o cargo no primeiro
semestre de 2010 para disputar o pleito ao governo do Estado, tendo como adversário direto
Marconi Perillo (PSDB), que venceu a disputa nas urnas.
Inclusive, em sua estratégia pela conquista do poder público, o então candidato
Marconi Perillo amenizou a participação na desocupação do Parque Oeste Industrial a partir
de sua aproximação com um dos tidos representantes das(dos) sem-teto, que entrou no jogo
político institucional mesmo sem a legitimidade da comunidade do Real Conquista. A
estratégia foi concretizada com o apoio e a participação de Marconi Perillo no lançamento
realizado no Residencial Real Conquista da candidatura de Américo Novaes (PRTB) a
deputado estadual, que não foi eleito. Em 2005, Américo era reconhecido como um dos
líderes do movimento das(os) sem-teto, representatividade questionada pelas(os) próprias(os)
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ex-ocupantes do Parque Oeste Industrial nos direcionamentos políticos após a retirada das
famílias.

Quando eu ouvi falar que o Américo Novaes tava falando ali pro povo votar no
Marconi pra mim foi a gota d’água, porque na realidade ele foi comprado, porque isso
aí foi sim. Isso eu falo na cara dele, igual eu já falei, se ele não tivesse sido subornado
ele não teria apoiado Marconi Perillo nunca, porque ele sabe da luta que nós tivemos.
(Moradora do Real Conquista, irmã de um dos educandos dialógicos, Entrevista 2010)

O então governador de Goiás Marconi Perillo, antes de concluir o mandato em 2006
desincompatibilizou-se para concorrer e se eleger ao Senado Federal, tornando-se o vicepresidente da Casa em fevereiro de 2009. Senador, ainda conseguiu eleger seu sucessor ao
governo do Estado em 2006, Alcides Rodrigues, mantendo-se na condução da política em
Goiás há quinze anos.
Neste cenário em que o direito à propriedade é privilegiado em detrimento à vida,
movimentos sociais são criminalizados, questões sociais são tratadas como casos de polícia, a
principal forma de relacionamento entre políticos, candidatos e população é ainda o voto
clientelista:

Votos comprados, né. Tem muito jogo de dinheiro, muita corrupção. O pobre vende a
própria dignidade por barato né. Cem reais, cinqüenta reais, o pobre vende sua
dignidade barato. Fico encabulado que eles ganha né. O Marconi era presidente lá da,
do Senado né, da Câmara, fico encabulado. Uma coisa que eu fico encabulado é com
aquilo. Tirou o próprio presidente e colocou ele pra ser presidente da Câmara..., da
Câmara não, do Senado. (Gabriel, educando dialógico, Entrevista 2010).

A história aqui discorrida se relaciona às concepções hegemônicas de entendimento do
mundo, ou seja, a uma forma hegemônica de se analisar a sociedade, portanto, não são
novidades. A exclusão e a desigualdade social, as diferenças de classe não são novidades. A
Justiça com preconceitos de classe não é novidade. O Estado que conduz a sociedade a partir
de diferenciações sociais não é novidade. A mídia conduzida a partir de interesses privados
não é novidade. O espaço urbano que divide e separa não é novidade. O voto clientelista não é
novidade. A cidadania estratificada não é novidade. Mesmo que todas estas concepções se
apresentem hoje naturalizadas, harmonizadas, banalizadas e gerem insensibilidades
contemporâneas, elas não são novidades.
Entretanto, para se desvelar formas de pensamento, posturas políticas e ações nãohegemônicas e contra-hegemônicas nesta sociedade, composta pelo popular silenciado e
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invisibilizado, não se pode deixar de percorrer o caminho das construções simbólicas que
ainda hoje contribuem para a manutenção dos privilégios de poucos a partir da segregação da
maioria. Para tanto, o resgate conceitual das concepções hegemônicas será daqui pra frente
percorrido tendo como ponto de partida a busca pelo entendimento do conceito da cidadania.
Afinal, “há conceitos tão carregados de opacidade e ambiguidade que só a sua historicização
pode permitir-nos saber de que estamos falando mais além do que supomos estar dizendo”
(MARTIN-BARBERO, 2003a, p.36).

1.1 A igualdade como objetivo no espaço da exclusão

Alguns escritos sobre a cidadania, inclusive os contemporâneas, remetem a origem de
seu conceito ao desenvolvimento das polis gregas (cidades-estados), entre os séculos VIII e
VII a.C, e a uma realidade idealizada do passado. A imagem quase sempre formada é a de
uma cidade ideal composta por cidadãos livres, libertados da divisão do trabalho, das classes
sociais, da luta entre elas, constituindo uma comunidade autogerida.
São textos que não rejeitaram cair em uma armadilha ideológica da Europa, sobretudo
a partir do século XIX, de definir o Ocidente em sua relação com o resto do mundo, ao
assumir a História Antiga, circunscrita numa região específica do planeta, como parte
essencial da história do mundo. Abrem espaço, assim, para a sugestão de que apenas a cidade
como tal possui a liberdade, e não os indivíduos e grupos9 (GUARINELLO, 2003;
LEFEBVRE, 2009).
A cidadania nos Estados-nacionais contemporâneos, como alerta Guarinello, é um
fenômeno único na história. As cidades modernas, como se verá mais a frente, inserem-se em
contextos bastante específicos, diferentes das cidades-estados. Não se pode falar de
continuidade, desenvolvimento e, muito menos, de repetição, capaz de unir o mundo
contemporâneo ao antigo. A história das cidades-estados é geograficamente localizada e
cincunscrita. “Não é parte da história universal” (GUARINELLO, 2003, p.30).
A cidadania clássica, conforme se assume na atualidade, tem como base a formação do
Estado-nação burguês e a passagem do feudalismo para o capitalismo (do trabalho servil para
o assalariado). O cenário de consolidação dos Estados-nacionais pode ser descrito, segundo

9

“A ágora, lugar e símbolo de uma democracia limitada aos cidadãos e que exclui as mulheres, os escravos, os
estrangeiros, continua a ser, para uma certa filosofia da cidade, o símbolo da sociedade urbana em geral”
(LEFEVRE, p. 48, 2009).
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Guarinello (2003), pela industrialização e a expansão do imperialismo da Europa no século
XIX e a conquista das Américas.
A definição clássica da cidadania, ainda hoje retomada pelos estudiosos que se
propõem a discutir a questão, foi formulada pelo liberal T.H. Marshall (1967) em seu ensaio
Cidadania, Classe Social e Status, onde expõe a evolução do conceito com base na sociedade
capitalista inglesa. Para tanto, o autor divide a cidadania em direitos civis, políticos e sociais e
os relaciona com os seus respectivos quadros institucionais específicos. O primeiro direito diz
respeito aos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei
e tem como instituição os tribunais de justiça. O segundo se refere à participação do cidadão
no governo e é vinculado às instituições do poder político. Por último, vem a participação na
riqueza coletiva, que se efetiva pelo sistema educacional e pelo serviço social, ambos
intimamente ligados às esferas de poder do Estado.
Na definição do autor, a cidadania é um status concedido àqueles que são membros
integrais de uma comunidade, que são iguais com respeito aos direitos e deveres, liberdades e
restrições, poderes e responsabilidades pertinentes ao status. Implica, assim, no sentimento de
participação numa comunidade “baseado numa lealdade a uma civilização que é um
patrimônio comum”. O desenvolvimento do status é estimulado tanto pela luta para adquirir
tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos uma vez adquiridos (MARSHAL, 1967, p. 84).
De acordo com Marshal, a cidadania se desenvolveu de tal forma na sociedade inglesa,
que primeiro foram conquistados os direitos civis no século XVIII, depois vieram os direitos
políticos no século XIX e, por último, os direitos sociais no século XX. O quadro de evolução
da cidadania tal como formulado pelo autor é objeto de um conjunto de críticas elaboradas por
Anthony Giddens, que, primeiro, questiona o que considera elementos teleológicos e
evolucionistas da análise (HELD, 1999).
A crítica parte do desenho que se induz ao processo de conquista da cidadania em
linha reta a partir dos direitos, sem desvios ou retrocessos, o que suscita seu caráter
sistemático. Para Giddens, é exagerada a ênfase de Marshal em entender os direitos dos
cidadãos como um processo seqüencial subdividido em três etapas. As objeções de Giddens
servem como base para o questionamento da suposta aplicabilidade do esquema teórico de
Marshal, como modelo comparativo, aos processos de constituição da cidadania em realidades
nacionais distintas da sociedade inglesa (HELD, 1999; SAES, 2010).
Não há dúvida de que Marshal, para definir a cidadania, parte de uma filosofia do
desenvolvimento, etnocêntrica, para a qual a modernização, nas palavras de Mattelart (2006),
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equivale à ocidentalização e pressupõe a crença em um progresso linear e infinito. A partir
desta linha de pensamento, a única saída para países tidos como subdesenvolvidos, como o
Brasil, seria percorrer as etapas pelas quais atravessaram as grandes nações ditas
desenvolvidas.
Entre outras críticas, Giddens considera simplificadora a análise de Marshal em
relação ao papel da política e do Estado, dando a entender que as conquistas dos direitos dos
cidadãos entre os séculos XVIII e XIX foram apoiadas e fomentadas pelo Estado,
subestimando, assim, a conquista de direitos por meio das lutas sociais (HELD, 1999).
De fato, a história social a partir de uma perspectiva oficial concentrada nos grandes
feitos oferece uma visão de cima e, assim, tende a suprimir relações conflituosas como, por
exemplo, as relações específicas de embates entre o Estado e segmentos da sociedade
organizada, retirando destes o protagonismo de conquistas, empobrecendo a análise a partir de
generalizações e simplificações capazes de gerar invisibilidades, que fragmentam a memória
das lutas sociais. Não é por menos que, ainda hoje, processos macro-históricos geram
inúmeros questionamentos e dúvidas (BURKE, 1992; GINSBURG, 1991; LEVI, 1992).
Contudo, mais do que a evolução conceitual apresentada pelo autor, interessa, aqui, a
proposta de Marshal em entender a cidadania a partir da desigualdade social. Ou seja,
entender a evolução no mesmo período histórico da igualdade dos cidadãos e da desigualdade
de classes, numa sociedade que até então10 admite a compatibilidade dos dois princípios
opostos, “tanto assim que a cidadania em si mesma se tem tornado, sob certos aspectos, no
arcabouço da desigualdade legitimizada” (MARSHAL, 1967, p.62).
Enquanto um princípio de igualdade fixado nos direitos civis 11, que em seu período de
formação, é bom frisar, abarcava apenas os homens 12 proprietários, adultos, essencialmente
brancos, a cidadania não estava em conflito com as desigualdades da sociedade. Afinal de
contas, as classes sociais modernas emergiram da “combinação de uma variedade de fatores
relacionados com as instituições da propriedade” e da estrutura da economia de mercado
10

Isto na Inglaterra do início da década de 1950, mas que serve bastante a analise dos dias atuais.
Direitos com raiz na legitimidade jurídica da conquista das Américas: “A liberdade de circular, de vir e ir por
toda a superfície do planeta, de pregar, de disseminar ideias (evangelizar, entre outras) e de comércio é uma
herança comum da humanidade. É essa imagem abstrata que permite que a posição escolástica passe a ideia
de que um intercâmbio realizado em condições escandalosamente desiguais seja um intercâmbio natural,
equilibrado e recíproco” (Mattelart, 2009, p. 35).
12
As mulheres, especialmente casadas, não eram consideradas cidadãs. Para se ter ideia, na França, após a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, Olympe de Gouges, defensora dos direitos da
mulher, questionou, em 1791, pouco antes de ser guilhotinada, a exclusão da mulher à condição cidadã: “Se a
mulher tem o direito de subir no cadafalso, ela também deve ter o direito de subir na tribuna” (Mattelard,
2006, p. 36).
11
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competitivo. Mesmo não interferindo na estrutura desigual da sociedade capitalista, o
princípio de igualdade existia perante a lei, mas não na prática devido aos preconceitos de
classes, parcialidades e distribuição desigual de renda (MARSHAL, 1967, p. 77; HELD,
1999).
Só a partir dos direitos políticos e principalmente dos direitos sociais, Marshal
considera a existência do impacto da cidadania (status) sobre a desigualdade de classe,
embora este impacto e mesmo os próprios direitos não figurem como contradições ao sistema
capitalista (contrato):

Não teríamos razão para admitir que, embora o status seja um princípio que esteja em
conflito com o contrato, o sistema de status estratificado que está penetrando a
cidadania seja um elemento estranho no mundo econômico externo. Os direitos sociais
(...) implicam uma invasão do contrato pelo status, na subordinação do preço de
mercado à justiça social, na substituição da barganha livre por uma declaração de
direitos. Mas serão esses princípios estranhos à prática do mercado de nossos dias ou
estarão já arraigados no sistema de contrato em si? Penso que é claro que estão.
(MARSHAL, 1967, p. 103)

Outra conclusão do autor é a de que há limites além dos quais a tendência moderna em
prol da igualdade social não ultrapassa. Os princípios de igualdade, a partir da concepção de
igual valor social e não apenas de direitos naturais iguais, que inspirou a cidadania ao longo
de sua constituição, limita-se aos princípios do capitalismo (MARSHAL, 1967, p. 85). Sendo
assim:

Há limitações inerentes ao movimento em favor da igualdade. Mas o movimento
possui um duplo aspecto. Opera, em parte, através da cidadania e, em parte, através do
sistema econômico. Em ambos os casos, o objetivo consiste em remover
desigualdades que não podem ser consideradas como legítimas, mas o padrão de
legitimidade é diferente. No primeiro, é o padrão da justiça social; neste último, é o
padrão da justiça social combinada com a necessidade econômica. (MARSHAL, 1967,
p. 109)

Portanto, a partir da concepção de Marshal, a cidadania pode modificar os aspectos
mais negativos da desigualdade econômica, ou melhor, pode “mitigar” os excessos da
desigualdade e, assim, fazer com que o sistema capitalista moderno seja mais “equânime e
justo”, aliviando as tensões do sistema de classes e evitando a ação revolucionária (HELD,
1999, p. 203). Pode, portanto, a partir de uma visão mais crítica, ser um instrumento de
manutenção do status quo quando se limita ao sistema capitalista, não agindo em favor de
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transformações estruturais na sociedade, capazes de conceber a expansão da igualdade a partir
da concepção de igual valor social.
Para complementar, com a ajuda de Ranciére (2005) pode-se inferir que além da
desigualdade do sistema de classes, o princípio da igualdade da cidadania produzido pela
Europa e aperfeiçoado durante séculos se reduz a sua própria concepção, quando não parte da
igualdade, mas a afirma como um objetivo a ser atingido. Pressupõe, assim, uma hierarquia
aonde o patamar de cima, lugar da igualdade, ao olhar para baixo pela perspectiva da
diferença, tende a impor o seu caminho como único para se atingir a igualdade como posta no
andar de cima13:

Quem estabelece a igualdade como objetivo a ser atingido, a partir de uma situação de
desigualdade, de fato a posterga até o infinito. A igualdade jamais vem após, como
resultado a ser atingido. Ela deve sempre ser colocada antes. (RANCIÉRE, 2005, p.
11)

Por outro lado, a coexistência e a contradição entre os princípios da igualdade da
cidadania e da desigualdade do sistema de classes do capitalismo podem ser observadas a
partir de diferentes enfoques. Os direitos civis, por exemplo, equivalem a assumir
responsabilidade política, já o “livre contrato equivale a agir como instrumento da política
nacional”. De outra forma, no livre contrato de mercado o incentivo é pelo ganho pessoal, já o
incentivo correspondente aos direitos sociais é o do dever público (MARSHAL, 1967, p.
107).
Os conflitos de princípios contribuem não só para iluminar o sistema social do início
de 1950, como as bases do sistema ocidental contemporâneo, aonde se deparam as estruturas
excludentes do espaço urbano moderno que delineiam a cidadania formal inclusive brasileira.

1.2 Recorte histórico da cidadania formal no Brasil

Falar do Brasil implica pensar a América Latina, que não deixa de ser uma invenção
da Europa, como um discurso imposto por colonizadores inicialmente da Espanha e de

13

A redução do princípio da igualdade como um objetivo a se atingir foi observada já no século XIX pela “voz
solitária” do pedagogo francês Joseph Jacotot “que, em um momento vital da constituição de ideais, das
práticas e das instituições que ainda governam o presente, ergueu-se como uma dissonância inaudita”. Para o
aprofundamento desta concepção da igualdade como objetivo, que tende a manter a desigualdade, o livro O
Mestre Ignorante de Ranciére auxilia a compreensão a partir da análise sobre a escola ocidental e sua ideia de
“instrução”, que eterniza a desigualdade.
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Portugal, reelaborado posteriormente pelas intervenções da França e da Inglaterra, de onde
partiram o aparato institucional da dominação.
As relações de dependência, em cada período, implicaram conflitos e também
hibridações. Entretanto, como contraste, a região apresenta cicatrizes, seqüelas, recorrências e
principalmente silêncios contemporâneos, presentes em qualquer análise que se proponha
discutir cidadania (GOMES, 2010; CANCLINI, 2008).
Para entender a realidade brasileira, José Murilo de Carvalho (2001) assume o quadro
teórico evolutivo da cidadania de Mashal (1967). Como já dito, entre as críticas ao modelo
inglês, há a que se direciona a sua suposta aplicabilidade para a comparação da constituição
da cidadania em outros processos nacionais (SAES, 2010). De fato, a dúvida que se levanta
aqui é se tal procedimento comparativo não obscurece a problematização de um conceito
formulado a partir dos Estados-nação europeus e remetido às realidades extremamente
diversas, como a dos países coloniais latino-americanos.
Em alguns momentos de sua análise, Carvalho (2001) chega a admitir uma frágil
abordagem ao assumir como ideal as sociedades da Inglaterra, da França e dos Estados
Unidos. Ainda assim, consegue observar peculiaridades do caso brasileiro que contribuem
para iluminar as reflexões sobre o contexto de formação da cidadania formal no país.
Com base na divisão dos direitos, o autor argumenta que no Brasil os direitos políticos
saíram na frente em relação aos direitos civis e sociais, o que não significa afirmar a efetiva
participação no sistema político da maioria da população.
Um aspecto que contribui para o entendimento da noção da cidadania formal é a sua
estreita relação com o Estado-nação. Neste caso, a construção da cidadania tem a ver com a
postura dos indivíduos de se sentirem parte do Estado e da nação. Nem sempre ambos os
sentimentos aparecem juntos, ainda assim, o primeiro remete a lealdade com o Estado e
depende do grau de participação política dos indivíduos, já o segundo diz respeito à formação
de uma identidade nacional que “se deve a fatores como religião, língua e, sobretudo, lutas e
guerras” (CARVALHO, 2001, p.12).
A relação da população brasileira com o Estado em raros momentos foi de lealdade e
participação. Historicamente o país teve sua população afastada das decisões políticas, tendo
uma atitude meramente contemplativa. A Independência do Brasil (1822) foi negociada entre
a elite nacional, a coroa portuguesa e a Inglaterra e ocorreu, de maneira geral, pacificamente
(fato diverso inclusive de outros países da América Latina), sendo o povo o seu espectador; a
proclamação da República (1889) perpetuou o quadro das decisões de cima para baixo; o
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povo em sua maioria tinha com o Estado e o governo uma “relação de distância, de suspeita,
quando não de aberto antagonismo”. De outro lado, a identidade nacional e o sentimento de
pertencer à nação até 1930 não estavam consolidados (CARVALHO, 2001, p. 83).
Na raiz deste cenário encontram-se a escravidão, a grande propriedade e o Estado
comprometido com o poder privado, três grandes obstáculos históricos da cidadania brasileira
levantados por Carvalho (2001). Outra barreira, levada em conta por este estudo e
consequente dos obstáculos já citados, refere-se à postura também histórica de marginalização
e repressão aos movimentos da sociedade organizada, retirando dela a posição de principal
protagonista na constituição de direitos.
As primeiras revoltas manifestadas no âmbito da sociedade foram as de escravas e
escravos no contexto do Brasil escravocrata (1500-1888), das quais a mais importante foi a de
Palmares, “esmagada por particulares a soldo do governo”. Os outros conflitos destacados por
Carvalho (2001) foram entre setores dominantes ou reação de brasileiros e brasileiras contra o
domínio colonial. Entretanto houve a Revolta dos Alfaiates (1798), “mais social” e popular,
formada por militares de baixa patente, artesãs, artesãos, escravas e escravos, e tinha como
alvo “o domínio dos brancos”, porém foi “reprimida com rigor”.
Para complementar, há registros de que, desde o século XVIII, a população brasileira
não tendia a aceitar pacificamente a atuação do Estado. Algumas ações na verdade são
descritas como reações à intromissão estatal no cotidiano e nas tradições. Destacam-se o
movimento contrário ao alistamento militar (1874); contra o registro civil, inclusive
casamentos (1874); contra o sistema de pesos e medidas (1871); assim como a Guerra dos
Canudos (1897); e a Revolta da Vacina (PAIVA, 2010). Todas contidas e solapadas. Algumas
inclusive por meio do aniquilamento da memória material14.
A partir da proclamação da República, mesmo com as leis que restringiam o voto e
com as práticas fraudulentas das eleições, o único movimento que se organizou para exigir
participação eleitoral foi o de mulheres, que conquistou o direito em 1930.
Na avaliação de Carvalho (2001), ao se ater ao caso brasileiro sobre o exercício do
voto, chega-se a conclusão de que “não houve experiência política que preparasse o cidadão
para exercer suas obrigações cívicas”. Sendo assim, num país onde a independência ocorreu
sem participação popular, seu povo não seria fator perturbador das eleições, capaz de

14

Durante a ditadura militar (1964-1985), o local onde ocorreu a maior luta civil do país no século XIX,
Canudos, foi destruído após a construção da barragem de Cocorobó. Com a cidade submersa, pretendia-se
eliminar todos os vestígios do mais cruel e sangrento episódio da história da República brasileira, o que,
felizmente, não ocorreu. Os escombros da cidade resistiram ao açude.
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conseguir escapar às pressões do governo e dos grandes proprietários e barrar o que na
verdade prevaleceu, ou seja, a República dos Coronéis.
Mas esta conclusão do autor é no mínimo pouco confortável. A aversão da sociedade
brasileira15 a uma política institucional imposta não pode ser simplificada e algumas
perguntas ficam no ar. Antes, resta saber se, com base na estrutura política instalada no país
desde a Independência, passando pela República, caracterizada pelas decisões “de cima para
baixo”, das fraudes eleitorais, a população brasileira se sentia realmente incluída e estimulada
a participar das eleições.
Além disso, fica a dúvida se a ideia de “preparar o cidadão”, mesmo a partir de uma
prática, não corresponderia a uma atitude também hierárquica que só admite a igualdade
como um objetivo e não como ponto de partida e, portanto, deixa de enxergar a diversidade
cultural e suas singularidades inclusive no modo de se fazer política. Sendo assim, não se trata
de um tipo de pensamento engessado numa única forma de organização social, eurocêntrica,
incapaz de perceber outros tipos de manifestações políticas?
A sensação que fica é a de que antes de uma conclusão, populações inteiras
historicamente silenciadas pelos segmentos dominantes deveriam ter sido ouvidas, lidas,
investigadas a partir de seu próprio ponto de referência e não a partir de um parâmetro
imposto, hegemônico.
O povo brasileiro, descrito por Darcy Ribeiro como células culturais neo-brasileiras,
verdadeiras “ilhas-Brasil” aglutinadoras de contingentes populacionais desde o século XVI,
geralmente torna-se invisível, silenciado em análises históricas. Foi assim em 1881 quando o
biólogo francês Louis Couty, “não mero visitante” do país, mas professor no Rio de Janeiro,
constatou que “o Brasil não tem povo”. Conclusão que se repetiu em 1925 em um discurso de
Gilberto Amado a partir dos dados do Censo sobre alfabetização 16 (GOMES, 2010;
CARVALHO, 2001).
Como pondera Carvalho, “se o povo não era um eleitor ideal e nem sempre teve papel
central nos grandes acontecimentos” oficiais, é bom frisar, “ele achava com freqüência outras
maneiras de se manifestar”. De toda forma, é correto afirmar que o povo brasileiro não tinha
lugar no sistema institucional político imposto tanto no Império, como na República
(CARVALHO, 2001, p. 67).

15

Ainda hoje presente, é bom que se diga.
Em 1925 os(as) analfabetos(as) e mulheres não votavam. De 30 milhões de habitantes os adultos masculinos
alfabetizados não passavam de um milhão (CARVALHO, 2001).
16
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A partir de 1930, com a derrocada da Primeira República (1889-1930) pelo
movimento Tenentista17, o Brasil passou por uma fase de grande agitação política até 1937,
com a ampliação e o grau de organização dos movimentos políticos, envolvendo operárias e
operários, classe média, militares, oligarquias, industriais.
O principal movimento social, o operário, unido na luta por direitos básicos de
organizar-se, manifestar-se, de escolher o trabalho, de fazer greve, fragmentou-se em
correntes políticas. De um lado, os menos agressivos, chamados de “amarelos”, eram os que
mais votavam, apesar de assumirem o voto dentro da prática clientelista 18. No extremo
oposto, os anarquistas rejeitavam qualquer relação com o Estado, tido como um “servidor da
classe capitalista”. Entre os dois, encontravam-se os operários socialistas decididos à luta pela
conquista e o exercício dos direitos políticos. Estes dois últimos foram o que tiveram menor
êxito no âmbito da “política das oligarquias, com sua aversão às eleições livres e à
participação política”:

A tradição de maior persistência acabou sendo a que buscava melhorias por meio de
aliança com o Estado, por meio de contato direto com os poderes públicos. Tal atitude
seria mais bem caracterizada como “estadania”. (CARVALHO, 2001, p. 61)

Após o Golpe de Vargas e a instalação do Estado Novo (1937-1945), o sistema
político teve uma fase de instabilidade, alternando-se ditaduras e regimes democráticos. Os
direitos civis assumiram uma progressão lenta. Especialmente no período ditatorial getulista, a
organização sindical foi atrelada ao Estado, manifestações políticas foram proibidas, o
governo podia legislar por decreto, havia censura na imprensa e presos políticos.
O avanço maior foi em relação aos direitos sociais, com a implantação do grosso da
legislação trabalhista e previdenciária ainda em vigor. Entretanto, as medidas tiveram como
base o populismo de Getúlio Vargas e as relações clientelistas com o Estado, num contexto de
baixa ou nula participação política no sistema institucional e de precária vigência dos direitos
civis. Importa dizer que as conquistas sociais beneficiaram essencialmente os indivíduos da
vida urbana.

17

Movimento político-militar formado principalmente por jovens oficiais de baixa e média patente do Exército
no início da década de 1920 descontentes com a situação política do país. Não declaravam nenhuma ideologia,
propunham reformas na estrutura de poder do país, entre as quais se destacam o fim do controle do voto por
meio do abuso de autoridade e a instituição do voto secreto.
18
Voto utilizado como moeda de troca em negociações de interesses privados, como, por exemplo, quando
uma pessoa recebe proteção ou privilégios em troca do apoio político nas urnas.
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Com o fim do Estado Novo, conquistas sociais foram mantidas e houve liberdade de
imprensa e organização política até 1964, porém com restrições em relação ao direito de
greve19. Sob sufrágio universal, que, no entanto, restringia o voto às analfabetas e analfabetos,
os partidos políticos foram organizados, com exceção do Partido Comunista, cassado em
1947.
Após quase vinte anos de uma liberdade restrita, os avanços foram interrompidos pelo
Golpe Militar, que aniquilou os direitos civis, políticos e, assim como no período autoritário
de Getúlio Vargas, privilegiou os direitos sociais20. Mais uma vez, o estabelecimento do
silêncio como prática política oficial voltou a imperar no Brasil.
Segundo Milton Santos (1993), entre tantas heranças, mantém-se as marcas da
Ditadura Militar na estruturação do Estado a partir da racionalidade econômica, que
vislumbrou o urgente avanço do país para uma forma superior de capitalismo e formatou o
modelo político e cívico como instrumentais ao modelo econômico.
Em contraponto, com o fim do período autoritário foram ampliados os direitos
políticos e, mesmo antes disso, houve uma maior participação política popular que
desencadeou a queda do regime militar. A mobilização social, conhecida como Diretas Já21,
“serviu de aprendizado” para a campanha posterior em favor do impeachment22 do presidente
Fernando Collor eleito em 1989. Ainda assim, problemas econômicos continuaram a assolar
parcela da população e persistem os problemas na área social (CARVALHO, 2001, p.193).
Obviamente, passado e presente se encontram em similaridades na constituição das
características atuais da sociedade brasileira. A cidadania do passado conviveu com a
invisibilidade e o silenciamento de mulheres, analfabetas e analfabetos, negras, negros e
indígenas de inúmeras etnias, homens e mulheres do campo. A cidadania do presente convive
com a exclusão de mulheres, analfabetas e analfabetos, sertanejos e sertanejas, indígenas,
camponesas e camponeses, negros e negras do presente. Não é por menos a afirmação de
Milton Santos (1999) de que a história do Brasil se desenvolveu a partir da não existência da
“cidadania”.

19

Greves só eram legais quando autorizadas pela justiça de trabalho (Carvalho, 2001).
Como exemplo, o sistema previdenciário criado no governo autoritário de Getúlio Vargas foi universalizado.
O acesso aos serviços públicos da educação, área estratégica, e da saúde foi ampliado.
21
Movimento civil reivindicatório de eleições diretas no Brasil entre os anos 1983 e 1984.
22
Processo de cassação do mandato à presidência de Fernando Collor de Mello.
20
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1.2.1 Continuísmos: a assimilação da cidadania estratificada

Com um olhar no passado e outro no presente, a reflexão sobre a cidadania no Brasil
perpassa a complexidade dos dias atuais, em que a fase do capitalismo neoliberal impulsiona a
implantação das relações de mercado em todos os âmbitos da vida social. Tal racionalidade
econômica implica um manual de procedimento técnico (política econômica) inerente ao
processo de subordinação em seus vários níveis: Estado em relação à economia; sociedade em
relação ao Estado; países pobres em relação aos países ricos (SANTOS, 1993; CECEÑA,
2002; MATTELART, 2009).
Paradoxalmente, a rigidez desta nova ordem resulta de sua própria fluidez,
flexibilidade e desregulamentação, que moldam o mercado financeiro, imobiliário, as relações
entre empresas e trabalhadores, assim como as técnicas potenciais em manter o sistema e os
agentes livres radicalmente desengajados. (BAUMAN, 2001)
Entrecruzam-se o sólido e o líquido da era moderna. As características expostas são
rompimento de demarcações entre produção e consumo; trabalho e entretenimento; público e
privado; fábrica e sociedade; com um alcance universal deste processo articuladorfragmentador, globalizador-atomizador. (BAUMAN, 2001; CECEÑA, 2002).
No contexto em questão, as sociedades se mostram expostas ao esvaziamento do
discurso do individualismo ativo (participação política, desejo de propriedade, vontade
produtiva) pelo discurso passivo, mantido pelo desejo de informação aliada ao status e
vontade de consumo. As limitações demarcam todas as nações, inclusive às dos países ricos
que se vêm imersas no desinteresse crescente pela coisa pública 23. Portanto, o processo de
mundialização neoliberal ameaça tanto os direitos dos povos do primeiro mundo quanto limita
o reconhecimento e a aplicação dos direitos dos povos do terceiro mundo. A cultura do
consumo de massa que une os países vem conduzindo a cidadania de origem latino-européia
para um “destino” estadunidense e transformando o cidadão em consumidor (SODRÉ, 2003;
CANCLINI, 2008).
No Brasil este processo perpassa a “confluência perversa entre um projeto político
democratizante, participativo, e o projeto neoliberal”, que se configuram após o cenário de
abertura política na década de 1980 (DAGNINO, 2004, p.95).
23

O debate sobre a crise da cidadania nos países historicamente detentores dos direitos é impulsionado pelo
francês Philippe Chanial no texto “Todos os direitos por todos e para todos: cidadania, solidariedade social e
sociedade
civil
em
um
mundo
globalizado”,
acessado
em
http://www.jornaldomauss.org/jornal/extra/2008_01_16_11_41_09_direito__para__todos_chanial.pdf
em
abril de 2010.
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Tendo como marco formal a promulgação da Constituição de 1988 24, que consagrou o
princípio de participação da sociedade civil, a abertura política no país agitou as forças que
anteriormente haviam lutado contra o regime militar, entre elas os movimentos sociais, em
torno de um projeto político democratizante. Tal projeto, ao longo dos anos 1980 e 1990,
resolveu apostar na reinvenção de uma outra democracia em detrimento da democracia
representativa de eleições, partidos e votos, considerada limitada. A intenção era aprofundar,
ampliar, radicalizar a democracia para além do sistema político (DAGNINO, 2010).
Nesta direção, a noção de cidadania foi ressignificada de forma inovadora. A então
nova cidadania, ou cidadania ampliada, sustentada pelo projeto participativo, incorporou
características da sociedade contemporânea, como o papel das subjetividades, a presença “de
sujeitos sociais de um novo tipo e de direitos de um novo tipo”, e levou em conta a
redefinição da ideia de direitos a partir da concepção do direito a ter direitos25. Com isso,
permitiu a abertura para a invenção e criação de novos direitos despontados de lutas
específicas e práticas concretas, assim como afirmou o direito à diferença em prol da
igualdade.
Nesse sentido, a própria determinação do significado de “direito” e a afirmação de
algum valor ou ideal como um direito são, em si mesmas, objetos de luta política. O
direito à autonomia sobre o próprio corpo, o direito à proteção do meio ambiente, o
direito à moradia, são exemplos (intencionalmente muito diferentes) dessa criação de
direitos novos. (DAGNINO, 2004, p. 104)

Esta nova concepção de cidadania, despontada de uma sociedade civil atuante e da
atuação dos movimentos sociais do Brasil após o regime militar, rompe com as estratégias das
classes dominantes e do Estado que visam à manutenção e instalação do capitalismo:

A nova cidadania, ao contrário das concepções tradicionalmente vigentes no Brasil,
não está vinculada a uma estratégia das classes dominantes e do Estado de
incorporação política gradual dos setores excluídos, com o objetivo de uma maior
integração social ou como uma condição legal e política necessária para a instalação
do capitalismo (DAGNINO, 2004, p. 104)

Desta forma, ultrapassa a ideia de uma reivindicação por acesso, participação e
pertencimento a um sistema político já dado. Encaminha-se para o direito de participar da
24

Embora sem regulamentação até os dias de hoje, a Constituição de 1988, também denominada Constituição
Cidadã, inclui mecanismos de democracia direta e participativa.
25
Sendo este, para Hannah Arendt, o primeiro dos direitos, concepção que fortaleceu a noção de direitos
humanos como referencial e paradigma ético (LAFER, 1998).
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própria definição do sistema no qual se deseja ser incluída ou incluído. Dito de outra maneira,
não se trata apenas de pertencer, de ser membro, mas de participar da própria definição de
qual sociedade se quer fazer parte.
A noção ressignificada de cidadania supera, assim, o conceito liberal e rompe com o
limite imposto pela relação estreita com o Estado de Direito para se libertar no interior da
própria sociedade, como parâmetro das relações sociais que nela se travam. A nova cidadania
torna-se projeto de uma nova sociabilidade, que pressupõe inclusive “novas regras para viver
em sociedade (negociação de conflitos, um novo sentido de ordem pública e de
responsabilidade pública, um novo contrato social, etc.)” (DAGNINO, 2004, p. 105).
Trata-se, portanto, de uma concepção estratégica para os tidos “não-cidadãos” e
“não-cidadãs”, para as excluídas e excluídos e para todos os sujeitos que não se sentem parte
do sistema social imposto. Na definição de Dagnino (2004), seria a noção de cidadania “desde
baixo”.
Entretanto, no extremo oposto deste projeto democratizante que re-significou a noção
de cidadania, encontra-se a eleição de Collor para presidência do Brasil em 1989 e a estratégia
de implantação do ajuste neoliberal a partir da estruturação do Estado mínimo, por meio da
isenção gradativa de seu papel e de suas responsabilidades sociais e pela transferência destas
para a sociedade civil.
Como destaca Dagnino (2004), a década de 2000 é marcada pelo aprofundamento da
confluência destes dois projetos expoentes das décadas de 1980 e 1990 26, ou seja, o projeto
democratizante e o neoliberal. A perversidade no fenômeno estaria no fato de que, apontando
para direções opostas e até mesmo antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade
civil ativa e propositiva.
Ao se deparar com o projeto político democratizante, amadurecido no Brasil após a
luta contra a ditadura militar, o projeto neoliberal estrategicamente começa a manter relações
de sentido com o campo adversário. O estabelecimento da convergência de propósitos para a
sociedade civil não só é evidente, como é cuidadosamente construído por meio da
apropriação27 de referenciais comuns como os de democracia; participação; sociedade civil; e
26

As décadas de 1980 e 1990 são períodos em que, inclusive, Mattelart observa o recuo e a “desertificação” de
uma produção intelectual crítica e reflexiva sobre as relações entre cultura, comunicação e democracia. Fato
que caminhou “de mãos dadas com a subjugação de toda a sociedade perante as leis de mercado e as lógicas
de privatização, de globalização financeira e concentração vertical e horizontal que culminaram na formação de
conglomerados” (MATTELART, 2009, p.39).
27
Poder-se-ia até dizer em “re-apropriação”, uma vez que tais referenciais abstratos sempre estiveram ligados
ao discurso referencial hegemônico e, portanto, ao estabelecimento do sistema capitalista, que, por sua vez,
desencadeou o capitalismo neoliberal.
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cidadania. Afinal de contas, são estas formulações abstratas indispensáveis à justificação dos
avanços da ideologia capitalista e sua materialização.
O preenchimento político da noção de cidadania e de seu potencial transformador
formulado pelo projeto participativo passa então a ser alvo das concepções neoliberais.
Resgata-se, assim, a noção liberal tradicional da cidadania, complementada com novos
elementos das configurações sociais e políticas contemporâneas. Para tanto, há a redução do
sentido coletivo, ressignificado pelos movimentos sociais, a uma compreensão individualista
restrita e, de outra forma, “se estabelece uma sedutora conexão entre cidadania e mercado”.
Neste sentido, ser cidadão “passa a significar a integração individual ao mercado, como
consumidor e como produtor” (DAGNINO, 2004, p. 106).
Na avaliação de Milton Santos, quando foi possível a ideia de cidadania se afirmar, o
que houve, ao contrário, foi “a afirmação da ideia de consumo e da vontade de ser
consumidor, que é excepcionalmente grande no Brasil” (SANTOS, 1999, p.10).
A redefinição neoliberal da cidadania reflete também sobre as noções de participação e
de sociedade civil como mecanismo de, inclusive, promover a gestão social da pobreza
econômica de parcela da população. Assim, a ideia de solidariedade é despida de seu
significado político e coletivo, que influi sobre a ideia de responsabilidade pública, e é
reduzida apenas a uma responsabilidade moral da sociedade civil.
Nesta perspectiva, a “participação solidária” é impelida ao engajamento no trabalho
voluntário e filantrópico, “hobby favorito da classe média brasileira”, e à ênfase a uma
responsabilidade social, tanto de empresas como de indivíduos. Adota-se a concepção
privatista e individualista, com base no terreno privado da moral, em substituição ao
significado coletivo da participação social. Promove-se, portanto, a despolitização da
participação, reduzida à gestão social, desencadeando uma compreensão desfigurada da
cidadania:

A cidadania é identificada com e reduzida à solidariedade para com os pobres, por sua
vez, entendida no mais das vezes como mera caridade: numa propaganda na televisão,
num modelo exaustivamente repetido hoje no Brasil, uma conhecida atriz brasileira,
convidando o público a doar o equivalente a cinco dólares americanos por mês para
um programa de assistência à criança, termina enfaticamente sua fala dizendo: “Isto é
cidadania!”. (DAGNINO, 2004, p. 107)

Conforme contribui Mattelart (2009), a diluição do sentido político da participação
social leva, inclusive, à omissão da memória das lutas nas quais foram forjadas, de forma
embrionária e contraditória, os instrumentos para emancipação dos sujeitos.
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A sociedade civil, por sua vez, que na década de 199028 passa a apostar na
possibilidade de uma aliança com o Estado pelo aprofundamento democrático e irrompe em
espaços públicos, sofre um deslocamento simbólico e prático traçado pelo projeto liberal
hegemônico. Essencialmente, os movimentos sociais autônomos, desvinculados do Estado,
são marginalizados e a ideia de sociedade civil é aos poucos substituída pela e relacionada à
constituição do terceiro setor, no qual as fundações empresariais de assistência social
encontram espaço de atuação (DAGNINO, 2004).
A emergência das Organizações Não-Governamentais destaca o caráter ambíguo dos
interesses mercantis por meio de uma imagem pública vinculada à responsabilidade social,
assim como a parceria entre setores da sociedade com o Estado de forma controlada. De
acordo com Santos (1990), entre estas entidades há as que são claramente representações
“enviesadas” ao servir como instrumentos destinados a conter os ímpetos de ação política de
parcela da população excluída socialmente.
De outra forma, observa-se o movimento de marginalização e criminalização dos
movimentos sociais, reforçada pelo que tem “sido chamado de ‘onguização’” da sociedade
organizada. E se fortalece a formulação do discurso da cidadania desprovido de um debate
político crítico sobre as contradições da sociedade.
Não é por menos a desconfiança crescente de alguns movimentos sociais em relação
às alianças com o Estado. Segundo Dagnino, muitos destes movimentos vêm questionando o
seu próprio papel político na aproximação com o poder estatal:
“o que estamos fazendo aqui?, “que projeto estamos fortalecendo?”, “não ganharíamos
mais com outro tipo de estratégia que priorizasse a organização e a mobilização da
sociedade, ao invés de atuar junto com o Estado”. O risco – real – que elas percebem é
que a participação da sociedade civil nas instâncias decisórias, defendida pelas forças
que sustentam o projeto participativo democratizante como um mecanismo de
aprofundamento democrático e de redução da exclusão, possa acabar servindo aos
objetivos do projeto que lhe é antagônico (DAGNINO, p. 97, 2004)

A desconfiança dos movimentos em relação a sua aproximação com Estado
caracteriza um fenômeno que vem ocorrendo em diversas regiões da América Latina. Ao
contrário das iniciativas e lutas cidadãs dos países ricos, onde os interlocutores são os Estados
e as instituições paraestatais de regulação, algumas lutas populares dos países latinoamericanos vêm se redirecionando (CECENÃ, 2002).

28

A relação entre a sociedade civil e o Estado ao longo da Ditadura Militar era de conflito e antagonismo.
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Os interlocutores são cada vez menos o Estado nacional, uma vez que este é
gradativamente desacreditado devido as suas demonstrações reiteradas de que não é capaz de
defender seu povo. No caso destes países, com histórico de formação colonial e a enorme
distância que se impôs entre a população e o Estado, os novos interlocutores dos movimentos
sociais são cada vez mais a sua própria população, chamada a se manifestar contra a situação
que os submete:

Los nuevos interlocutores están em la calle y, sobre todo, em la lucha; los nuevos
interlocutores son todos los otros: los explotados, los excluidos, los sin tierra, sin
techo, sin partido, sin voz y sin rostro. Los que no están, ni pueden estar, en las
instituciones del poder (CECEÑA, 2002, p. 13)

O avanço da estratégia neoliberal29 por meio da apropriação e redefinição dos
conceitos e dos significados no âmbito da cultura política é menos reconhecido e debatido do
que a estratégia por meio da reestruturação do Estado e da Economia. A disputa política,
portanto, assume também caráter de disputa de significados para referenciais aparentemente
comuns. E, não raro, discursos contra-hegemônicos são absorvidos, assimilados e
ressignificados pelos discursos da classe dominante (DAGNINO, 2004, BARBER, 2003).
A capacidade do mercado de assimilar contestações e de embaralhar oposições
ideológicas tem como suporte a utilização de vocabulários comuns, que promove o
obscurecimento das diferenças e oposições de projetos políticos e prejudica o
desmascaramento das contradições na sociedade. A consequência mais óbvia, segundo
Dagnino (2004), é a crescente opacidade no mundo da vida, nos espaços de convivência e no
cotidiano dos referenciais em disputa, que “coincidem” no discurso e, ainda assim, escondem
extremas divergências. O deciframento torna-se tarefa difícil principalmente para a
“sociedade civil, cuja participação é apelada em termos tão familiares e sedutores”.

Nessa disputa, onde os deslizamentos semânticos, os deslocamentos de sentido, são
armas principais, o terreno da prática política se constitui num terreno minado, onde
qualquer passo em falso nos leva ao campo do adversário. Aí a perversidade e o
dilema que ela coloca, instaurando uma tensão que atravessa hoje a dinâmica do
avanço democrático no Brasil (DAGNINO, 2004, p.97).

29

Segundo Dagnino (2004), a internalização dos deslocamentos de sentido significa também que o projeto
neoliberal encontra uma enorme fatia de interesses, desejos, crenças e aspirações presentes nos países latinoamericanos, nas suas sociedades e nos seus Estados.
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O problema, de fato, apresenta-se quando, permeadas pelas disputas de significado, as
contradições sociais começam a ser harmonizadas ou mesmo naturalizadas no âmbito da
sociedade, das relações sociais e na gestão dos territórios.
A naturalização e harmonização podem ser percebidas a partir do momento em que a
cidadania passa a ser admitida como uma forma de estratificação social, firmada por um
moralismo que busca nivelar a sociedade a partir das abstrações da democracia ocidental e,
que, entretanto, perpetua as desigualdades (SANTOS, 1993; CARVALHO, 2001).
Promove-se, assim, o entendimento, a assimilação e a aceitação de uma cidadania
desigual, estratificada, especialmente nos países onde há uma distância gritante entre uma
minoria rica e uma maioria pobre economicamente. Naturaliza-se então a percepção da
presença de cidadãs e cidadãos de classes diversas, com a presença dos que “são mais
cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda são” 30 (SANTOS, 1993,
p.12).
O aprofundamento do quadro se dá com a própria lógica neoliberal e a legitimação da
cultura do consumo de massa que delineia a dinâmica social de tal forma que no lugar do
cidadão se posiciona o consumidor que aceita ser chamado de usuário. Realidade presente não
só no Brasil, mas em todas as nações onde a bandeira do novo liberalismo desenha a suposta
homogeneização democrática do mundo. Como resultado, as falas e discursos relacionados ao
universo da cidadania frequentemente representam na verdade o consumidor insatisfeito,
enquadrado à própria lógica do consumo. (SANTOS, 1993; MATTELART, 2000).
A utilização indiscriminada da ideia de cidadania sem conteúdo político crítico
corrobora com a percepção de que ela vem assumindo formas de um “conceito encaixe” 31,
que cabe em diferentes roupagens, inclusive em conteúdos antagônicos, sólidos ou fluidos.
Este tipo de socialização conceitual acaba por impedir ou mesmo desviar as mobilizações com
vistas às ações globais e efetivamente transformadoras, uma vez que as reivindicações acabam
sendo corrompidas ou mesmo obscurecidas pelas concepções individualistas e privatistas.
As consequências à cidadania originárias da participação crescente por meio do
consumo não devem ser generalizadas (CANCLINI, 2008). Entretanto, não há dúvida de que
a participação pelo viés individualista, assim como a utilização acrítica da noção, tende a
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Expressões como “cidadão de primeira classe”, “segunda classe” e “terceira classe” já são utilizadas para
qualificar os tipos desiguais de cidadania na sociedade, contribuindo para naturalizar a desigualdade social.
31
A difusão de ideias como as de “empresa cidadã” e “cidadania do consumidor” serve de exemplo para a
percepção da cidadania como um “conceito encaixe”.
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limitar a compreensão da estrutura excludente da sociedade e a desconectar os sujeitos de uma
vida comum com vista à solidariedade coletiva.
Um conceito tão complexo como o de cidadania, inserido em disputas de significados,
inevitavelmente acarreta contradições e mal-entendidos que refletem a própria dinâmica das
participações políticas na sociedade. Um dos interesses deste estudo é entender de que forma
as lutas cotidianas travadas na sociedade se relacionam ou não com os significados do
conceito em disputa. Assim como, de que forma as lutas sociais se apoderam destes
significados, ressignificando ou não, pela negociação ou pelo rompimento.
Para tanto, por se tratar de uma realidade específica, a qual será tratada por este
estudo, de uma ação de ativistas de mídia em aproximação com um grupo popular 32 vinculado
à luta pelo direito à cidade, não se elege “um” significado para o conceito cidadania. Na
verdade, opta-se por entender o que o fenômeno das significações, ressignificações ou mesmo
o abandono de significados no âmbito das lutas políticas populares ilumina na compreensão
da sociedade.
A explanação será pela compreensão de como a disputa de significados interfere na
ação da classe popular e na ação de ativismos em torno da comunicação midiática, uma vez
que estas implicam nas relações entre Estado e sociedade; mercado e sociedade; Estado e
poder econômico; grupos sociais e sociedade. Objetiva-se chegar ao encontro dos princípios
com os quais o grupo popular e ativistas políticos de mídia se relacionam de forma estratégica
ou não, pela negociação ou pelo rompimento.
Sem a pretensão de encontrar um desfecho para a discussão, acredita-se que a
cidadania pode inclusive ser relacionada ao que Bauman chama de “conceitos zumbis”, que
nada mais são do que mortos-vivos e, portanto, devem ser repensados na contemporaneidade.
Para isso, resta desvendar se a ressurreição destes conceitos, “ainda que em nova forma ou
encarnação, é possível”, ou melhor, é interessante ou não. Caso não seja, a questão que se
levanta é saber “como fazer com que tenham um enterro decente e eficaz” (BAUMAN, 2001,
p.15).

1.3 A cidade e a luta por espaço

A assimilação da cidadania estratificada caminha ao lado da divisão excludente dos
espaços na cidade. Afinal de contas, o componente cívico resulta da visão comum que se
32

Com o suporte da corrente gramsciana, o popular aqui é definido pela sua posição em relação às classes
hegemônicas (políticas e econômicas).
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forma do mundo e da sociedade, do modo de vida compartilhado. Uma sociedade que admite
sem estranheza a existência de uma cidadania desigual não vai se sensibilizar com as
separações e as distâncias sociais no ambiente urbano.
Com suas divisões espaciais excludentes, qualquer cidade cabe à análise de como a
civilização ocidental atual que sobrevaloriza a instância econômica na vida social é
incorporada. Além da divisão de espaços ocupados do centro à periferia de acordo com
interesses do mercado especulador que se impõem sobre o planejamento urbano e das
distinções de acessos aos serviços públicos, a cidade em toda a sua extensão abre as portas
para o consumo de massa e seu potencial homogeneizador.
O cenário em questão tem a sua raiz assentada na constituição das cidades modernas,
que se relacionam com a marca da distinção de classes e suas contradições. Ao se reportar à
Paris, na França do século XIX, Lefebvre (2009) nos apresenta o movimento organizado pela
burguesia dirigente em direção à efetivação da exclusão, que dividiu e estratificou os espaços
da vida urbana (presumidos a partir dos encontros democráticos, confrontos de diferenças,
conhecimentos e reconhecimentos de modos de vida).
A burguesia francesa, que “conquistou o capital com dura luta” e conseguiu substituir
“a opressão pela exploração”, ao assentar sobre a cidade se viu cercada e ameaçada pela
classe operária, que, por sua vez, penetrou até o âmago a cidade. A partir daí, a classe
dirigente se encaminhou para o remanejamento espacial da cidade, desconectado de sua
realidade e negligenciando o fator humano. Elaborou-se uma “estratégia de classe”
concretizada com a expulsão do proletariado do centro urbano e da própria cidade,
“destruindo a ‘urbanidade’” (LEFEBVRE, 2009, p. 21, p.22).
Para Lefebvre, ao expulsar da cidade o proletariado, que a ameaçava, a classe dirigente
burguesa impossibilitou a democracia camponesa se transformar na democracia urbana:

No transcorrer do século XIX, a democracia de origem camponesa, cuja ideologia
animou os revolucionários, poderia ter se transformado em democracia urbana. (...)
Como a democracia urbana ameaçava os privilégios da nova classe dominante, esta
impediu que essa democracia nascesse (LEFEBVRE, 2009, p. 23)

A estratégia de remanejamento espacial da cidade consistiu em três etapas. A primeira
se deu com a substituição das ruas tortuosas pelas longas avenidas, dos bairros “sórdidos”
pelos “aburguesados” e com o arranjo de espaços vazios, que proclamavam a “glória e o
poder do Estado”. Num segundo momento, o habitar foi reduzido ao habitat, concebido,
projetado e isolado como propriedade, desencadeando fenômenos como a especulação
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imobiliária, o esvaziamento do centro da cidade em proveito dos escritórios, a construção de
subúrbios habitacionais e loteamentos. Por último, com a crise habitacional causada pelo
impulso demográfico, pela industrialização e afluxo de interioranos para Paris, o Estado
ocupou-se das construções habitacionais populares, uma vez que estas não eram interesse das
empresas privadas capitalistas devido ao caráter pouco rendoso. (LEFEVBRE, 2009, p. 23)
Em análise, Lefebvre admite que, ao assumir a construção de habitações, o poder
público assume o que era outrora domínio da economia de mercado. Mas nem por isso a
habitação se torna um serviço público instituído na cidadania formal:

O direito à moradia aflora na consciência social. Ele se faz reconhecer de fato na
indignação provocada pelos casos dramáticos, no descontentamento engendrado pela
crise. Entretanto, não é reconhecido formal e praticamente, a não ser como um
apêndice dos “direitos do homem”. A construção a cargo do Estado não transforma as
orientações e concepções adotadas pela economia de mercado. (LEFEVBRE, 2009,
p.26)

Ou seja, ainda que agravada politicamente, a questão da moradia contextualizada pelo
conceito do habitat concebido como propriedade, desempenha um papel menor e não se
aprofunda à crítica urbanística. Assim:
Os grupos e partidos de esquerda contentam-se com reclamar “mais casas”. Por outro
lado, não é um pensamento urbanístico que dirige as iniciativas dos organismos
públicos e semipúblicos, é simplesmente o projeto de fornecer moradias o mais rápido
possível. Os novos conjuntos serão marcados por uma característica funcional e
abstrata: o conceito de habitat levado à sua forma pura pela burocracia estatal.
(LEFEVBRE, 2009, p. 26)

Tendo em vista o fenômeno de redução do habitar, Milton Santos (1993) observa que
a utilização do espaço na cidade passa não apenas a dividir como a separar mulheres e
homens, “ainda que eles apareçam como se estivessem juntos”. Portanto, assume-se o espaço,
semelhante ao mercado, como uma força modeladora da sociedade, capaz de assegurar e
enquadrar “diferenciações desigualizadoras” na medida em que cria raridades.
Para ilustrar a situação de coexistência urbana sem vida em comum, a existência dos
não-lugares contemporâneos, observados por Mattelart 33 (2000), contribui à análise. Descritos
como os espaços de circulação (autoestradas, vias aéreas), de consumo (hipermercados) e de
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Segundo Canclini (2001), a denominação parte também de Marc Augé, que descreve os “não-lugares” como
sendo os espaços para a circulação acelerada das pessoas e bens.
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comunicação (telefone, fax, televisão, redes), os não-lugares são ocupados por consumidores
e passageiros solitários que estabelecem uma relação contratual com a sociedade 34.
A cidade como imposta, carregada pela influência de “centros de decisão”, intensifica
e organiza a exploração de toda a sociedade. A consciência urbana, por outro lado, dissipa-se
com o habitar restringido pelo habitat, uma vez que a sociedade passa a se orientar
ideologicamente em direção a outros problemas, quando se encaminha da produção para o
consumo. Corrobora-se, assim, para o fortalecimento da “ideologia do urbanismo”, que
restringe a definição da cidade como rede de circulação e consumo, como centro de
informações e de decisões. Esta “restrição-extrapolação”, tida como verdade absoluta e
dogma, é “arbitrária e perigosa” (LEFEVBRE, 2009, p.48).
Sem se ater aqui a uma definição precisa sobre a cidade, acredita-se que para se chegar
a uma formulação interessante e não hegemônica, deve-se caminhar em direção ao conceito
que se desamarra das ideologias que o veiculam (LEFEVBRE, 2009).
Segundo Canclini (2008), perguntar sobre o sentido da cidade é “explorar a estrutura e
a desestrutura de formas demográficas, socioeconômicas e culturais que têm uma certa
‘realidade’ objetivável”, assim como exige questionar de que forma os sujeitos representam
para si mesmos os atos com os quais habitam essas estruturas:

O sentido da cidade se constitui no que a cidade dá e no que não dá, no que os sujeitos
podem fazer com sua vida em meio às determinações do habitat e no que imaginam
sobre si e sobre os outros para suturar as falhas, as faltas, os desenganos com que as
estruturas e interações urbanas respondem a suas necessidades e desejos (CANCLINI,
2008, p. 90)

Não se partilha, aqui, da crença no “pensamento único”, capaz de limitar a
interpretação dos processos sociais pela perspectiva hegemônica como única possível para se
compreender o mundo (CANCLINI, 2008). Ainda assim, acredita-se que a proposição dos
processos globalizadores da cidade e da cidadania não podem ser deixados de lado, em
detrimento de abordagens não simplificadoras. Caso contrário, corre-se o risco de obscurecer
as discussões mais aprofundadas em relação à estrutura institucional dominante que, por trás
da cidadania, mantém-se.
Falar das características englobantes historicamente impostas na cidade é também falar
de um tipo de disposição da vida cotidiana, do uso maciço do automóvel como meio de
transporte privado, das mobilidades freadas e insuficientes, da separação dos indivíduos do
34
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lugar e dos territórios. Falar deste desenho urbano é também falar de um tipo de cidadania que
se constitui neste espaço (LEFEVBRE, 2009).
Portanto, o componente cívico não deixa de ser uma definição prévia do tipo de
civilização optada. Afinal, é a partir do modelo cívico tal como ele se impõe que a cidadania
formal se dá tal como ela é hoje (SANTOS, 1993).
Em relação ao Brasil, suas peculiaridades devem ser retomadas, as quais, num
primeiro momento destacam-se a escravidão e o grande latifúndio e, em momentos
posteriores, a urbanização concentradora, a desruralização, migrações brutais desenraizadoras,
expansão do consumo de massa, o “crescimento econômico delirante”, a concentração da
mídia escrita, falada e televisionada, a degradação das escolas, os resquícios de governos
autoritários. Tal herança nos informa nada mais do que o caminho da submissão do modelo
cívico ao modelo econômico (SANTOS, 1992; 1999).
Tendo como extremos opostos, de um lado, os agentes hegemônicos da ação
econômica, social, cultural e política e, de outro, o popular, o cenário urbano brasileiro se
configura de tal forma que a separação dos indivíduos promove inúmeros espaços de
exclusão, fazendo com que principalmente a população pobre economicamente fique ainda
mais pobre em seus bairros, onde os serviços públicos são mais raros e os bens e serviços de
consumo mais caros (SANTOS, 1999).
Tal fenômeno corresponde às políticas neoliberais e mercantilistas que levam à
privatização dos serviços públicos básicos, como a saúde e a educação, e, mais ainda, geram
uma crescente falta de solidariedade ao romper o elo de coesão entre os indivíduos. Arrastam,
assim, “as maiorias à desmoralização e à desesperança, enquanto as minorias acomodadas se
encolhem em sua privacidade”. Desvaloriza-se, portanto, a experiência coletiva, identificada
como o lugar da insegurança, da agressividade e do anonimato (MARTIN-BARBERO,
2003b, p.70).
Mais do que isso, as políticas se direcionam para o estabelecimento da invisibilidade e
do silenciamento das classes populares, expulsas do centro da cidade pela dinâmica do
mercado. Exemplo recente deste fenômeno pode ser observado no cartão-postal brasileiro,
Rio de Janeiro – que em 2014 sediará a Copa do Mundo de futebol e em 2016 as Olimpíadas,
dois eventos mundiais –, onde está se colocando em prática uma política pelo “maquiamento”
do urbano com a construção de muros para cercar, isolar e tornar invisíveis os morros
ocupados pelas classes populares, conhecidos como favelas. Para isso, estão sendo gastos 20
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milhões de reais, dinheiro que os moradores gostariam de aplicar na educação, saneamento,
coleta de lixo, lazer ou infraestrutura das favelas35.
Aproximando-se mais um pouco, temos o fenômeno analisado aqui de exclusão e
separação na cidade de médio porte de Goiânia, capital do estado de Goiás, escancarado em
2005 com a luta de famílias sem-teto pelo direito à cidade e à moradia, que ocuparam um
terreno abandonado, sem função social, em área central, mas foram desalojadas pelo aparato
policial e remanejadas para o extremo periférico da capital devido a uma decisão da Justiça e
do poder público, pressionados pelo mercado imobiliário.
Não seria exagero qualificar políticas como estas, que restringem a ação dos sujeitos
sociais e representam exclusões históricas que deixam marcas visíveis na gestão das vias
públicas contemporâneas, como segregadoras. O panorama em questão corresponde ao lugar
instrumental ocupado pelo Estado em prol da racionalidade econômica, no qual se remodela o
espaço público das interações sociais, subordinando a ordem social aos interesses privados.
Ou seja, demonstram a operacionalização de políticas que configuram a aproximação do
Estado com setores dominantes da sociedade. (CANCLINI, 2001).
Assim como explica Costa (2007), as políticas públicas significam ações que nascem
no contexto social e passam para a esfera estatal “como uma decisão de intervenção pública,
dentro daquela realidade, quer seja para fazer investimentos, quer seja para uma simples
regulamentação administrativa”. Contudo, quando em resposta a ações que irrompem de
grupos sociais, os governos operacionalizam políticas públicas paliativas em defesa de
interesses do capital financeiro, situação frequente no Brasil, aumenta-se inevitavelmente o
escopo da desigualdade social:

Geralmente os agentes definidores das políticas públicas que representam os interesses
das classes dominantes e que têm o poder de barganha no âmbito da correlação de
forças na sua definição não levam em consideração o caráter desigual da sociedade,
considerando a igualdade como resumo dos seus exclusivos interesses. Este é um fator
que interfere rigorosamente sobre o caráter e os meios de operacionalização das
políticas públicas (COSTA, 2007, p. 109).

De outra forma, como alerta Costa (2007), o Estado ao se identificar “com a classe
dominante como expressão do seu poder político” torna-se estruturalmente violento,
assentando-se em práticas opressivas e na “espoliação de uma classe por outra”. Nesse caso, a
violência estrutural, aquela violência institucional gerada pelo Estado, determina as práticas
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de socialização na cidade correspondentes à separação da vida urbana, assim como promove
sua ação de acordo com a divisão do espaço na cidade, caracterizando a incorporação de uma
cidadania estratificada, ou “mutilada” na visão de Milton Santos (1990).
O exemplo mais emblemático em todas as cidades brasileiras é a atuação da polícia,
que obedece a uma conduta diferencial de acordo com o bairro onde age:

Os indivíduos aparecem, na ideologia policial, como dotados de maior ou menor
periculosidade, segundo sua aparência e o bairro onde estão. E os policiais também
sabem que sua impunidade será tanto maior quanto mais pobres as pessoas atingidas.
A possibilidade de reclamar direitos ofendidos varia segundo as classes e, portanto,
segundo as subáreas da cidade. (SANTOS, 1990, p. 190)

Apesar da subdivisão de áreas, a cidade cria a uniformidade de padrões, remodela
hábitos locais e os subordina a práticas modernas de trabalhar, se portar, vestir e se distrair.
Os anseios de uma casa própria com pavimentação, luz e água com localização próxima a
escolas, hospitais e locais de consumo são sinônimos dos desejos de se morar em uma grande
cidade. Entretanto, a homogeneização do consumo não anula as particularidades expoentes da
vida diversificada e indisciplinada da cidade. De tanto crescer para fora, o urbano acolhe
características de muitos lugares. Dialetos, religiões, seitas, etnias, línguas, valores culturais
atravessam a cidade em mobilidades e comunicações. (CANCLINI, 2008).
As transformações aceleradas das culturas urbanas renovam os espaços de convivência
e comunicação. Novas sensibilidades, de uma especial empatia com a cultura tecnológica,
possibilitam margens para reinvenção de fronteiras e ações (MARTIN-BARBERO, 2003b;
CANCLINI; 2008).
Multicultural, a cidade também é um lugar conflitante. De acordo com Santos, quanto
mais extensa e populosa, maior a possibilidade de encontrar na metrópole “um maior número
de frações e aglomerações dotadas de características próprias, tanto no que se refere ao meio
construído e às infraestruturas, quanto às condições socioeconômicas locais” (SANTOS,
1990, p. 187).
Sendo assim, ainda que permeado pelos fluxos informáticos, o ambiente urbano
também acolhe os fluxos “que a pauperização e a emigração dos camponeses seguem
produzindo”. A coexistência de tradições culturais, de indústrias comunicacionais, do local e
do global não suprime as lutas, as discriminações, as exclusões e desigualdades sociais
(MARTIN-BARBERO, 2003b, p.65; CANCLINI, 2008)
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1.4 A comunicação e a disputa pelo significado

A comunicação hegemônica na sociedade sempre esteve intimamente ligada às
concepções abstratas de democracia, participação e cidadania. Tanto que junto com a
ideologia da cidadania moderna burguesa, forjada pelo liberalismo, formou-se a ideologia da
comunicação moderna, alicerçada pela suposta igualdade perante a lei e prejudicada pelas
desigualdades econômicas e culturais no contexto das relações de poder (MATTELART,
2009).
Com raiz na legitimação que os conquistadores europeus a partir do século XVII
precisavam para subjugar povos e culturas a partir dos intercâmbios e trocas desiguais, o
direito de comunicar pensamentos e opiniões sempre causou polêmica devido à implicação de
relações de força presentes no paradigma da modernização ocidental.
Afinal de contas:
A realidade das relações de força – de classe, de gênero, de raça ou de etnia –
naturalizou uma forma de institucionalização das maneiras de se produzir a vontade
geral e garantir o consenso, que legitimou a hegemonia de uma classe em particular,
de seus interesses, de sua visão de mundo e de seus processos comunicacionais como
sendo os únicos possíveis (MATTELART, 2009, p. 37).

Atualmente, a concentração das empresas e os conglomerados de comunicação e da
Indústria Cultural, expoente do século XX, complexifica as discussões sobre os processos
comunicacionais. De toda forma, tal cenário auxilia na legitimação da hegemonia neoliberal
no ocidente e na assimilação de seus valores.
Conceito elaborado por Gramsci, a hegemonia não se constrói como uma imposição a
partir de um exterior e sem sujeitos, e sim como um processo no qual uma classe hegemoniza,
ou seja:

Na medida em que representa interesses que também reconhece de alguma maneira
como seus as classes subalternas. E, “na medida” significa aqui que não há
hegemonia, mas sim que ela se faz e desfaz, se refaz permanentemente num “processo
vivido”, feito não só de força mas também de sentido, de apropriação do sentido pelo
poder, de sedução e de cumplicidade (MARTIN-BARBERO, 2003a, p. 116)

Sendo assim, uma rede de intercâmbios, empréstimos e condicionamentos recíprocos
formam-se entre distintas classes. Assim como complementa Sodré (2003), a visão
hegemônica se forma a partir de inúmeros recursos, entre os quais, os afetos, as simulações,
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dissimulações, recursos mágicos, emoções, que contribuem para a sua assimilação comum.
Portanto, para a racionalização de um novo fetiche, no caso “o capital transnacional
concedido como ‘ouro’”, significações como “mercado” e “tecnologia” deixam de ser
convenções simbólicas “para se tornarem ‘valores’ universais, que se impõem nos mesmos
termos do velho evolucionismo social” (SODRÉ, 2003, p. 35-36; CANCLINI, 1993).
Hoje, a peculiaridade contemporânea de apropriação da cena pública pelas empresas
de comunicação midiática, que se converteram nas principais formadoras do imaginário
coletivo, corresponde a esta forma de construção da realidade, onde as relações de força se
transformam em forças de sedução (CANCLINI, 2008; BARBER, 2003).
Neste contexto, as empresas de comunicação midiática se direcionam à “criação” de
uma realidade assentada em “costumes, atitudes e até crenças religiosas, em função da
tecnologia e do mercado”. Como proposta cultural se impõe a sedução tecnológica e incitação
ao consumo, homogeneização dos estilos de vida, incorporação dos antigos conteúdos sociais,
culturais e religiosos à cultura do espetáculo (SODRÉ, 2003, p. 22; MARTIN-BARBERO,
2003a).
Os discursos midiáticos, com vistas à legitimação por parte do consumidor (sujeito
receptivo ao conteúdo), tendem a traduzir a economia de mercado como conseqüência de uma
natureza imutável das sociedades, como um “destino” social, de tal forma que, de acordo com
Sodré, as significações neoliberais muitas vezes transformam-se em senso comum no espaço
público (SODRÉ, 2003).
Mais ainda, a mídia se apóia sobre os valores hábeis em conter impulsos de
resistência, como a ideia de tolerância e de gosto pela vida. Assim como trabalha com as
aspirações de liberdade, “esvaziando-as de seu sentido de rebeldia e preenchendo-as de
conteúdo consumista, que transforma a intolerância em indiferença ou o sentimento de
solidariedade em igualitarismo conformista” (MARTIN-BARBERO, 2003a, p. 120).
Como contribuição, estratégias de marketing e sofisticadas técnicas de venda tornamse instrumentos deste tipo de comunicação em jornais, rádios, televisão e mesmo em redes
cibernéticas em prol da “naturalização ideológica da economia neoliberal de mercado”.
(SODRÉ, 2003, p. 35).
Sem contar que, com a mesma proporção que se inovam e se criam tecnologias de
expressão e transmissão, geram-se desigualdades em relação à apropriação dos meios técnicos
de comunicação. Ou seja, mesmo com os avanços tecnológicos e as inovações na área da
comunicação midiática, são poucos os que conseguem falar com grande potencial de difusão e
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são muitos os aptos a receber os conteúdos divulgados. De tal forma que as empresas e os
conglomerados de comunicação tornam-se potenciais de ampliação e restrição de
visibilidades públicas e configuram uma nova categoria de influência e poder
(MATTERLAT, 2009; MARTIN-BARBERO, 2001; HABERMAS, 1999).
No Brasil, como destaca Milton Santos (1993), a construção dos valores de mercado
na sociedade coadjuvou com a mídia em crescimento vertical. A raiz deste crescimento está
na formação dos oligopólios e na concentração das empresas de comunicação midiática no
período da Ditadura Militar (1964-1985), onde o controle da informação foi subsumido como
um fundamento do poder político.
Interessado numa atuação jornalística menos engajada e mais voltada para o mercado,
o governo militar consentiu e promoveu a consolidação de complexos empresariais ligados ao
setor da comunicação midiática, com bases capitalistas e monopolistas de Estado, ampliando
a capacidade de difusão coletiva de mensagens. Incentivos econômicos com a publicidade
oficial, fornecimento de subsídios e facilidades para a importação de equipamentos e para o
desenvolvimento da infraestrutura das telecomunicações foram negociados entre governo e
empresas. Por outro lado, as mídias independentes e livres foram cerceadas. (GAZZOTI,
2001).
Justamente neste período histórico, Martin-Barbero (2003a) observa o desvio da
comunicação midiática de sua função política e, por consequência, a apoderação do
dispositivo econômico. Nesta linha:
Os Estados mantêm a retórica do “serviço social” das transmissões, tão retórica quanto
a “função social” da propriedade, mas cedem aos interesses privados a tarefa de dirigir
a educação e a cultura – e a ideologia se torna agora sim informadora de um discurso
de massa (MARTIN-BARBERO, 2003a, p. 243)

O histórico binômio incentivo-repressão no Brasil viciou a atuação da mídia
empresarial contemporânea, além de ter propiciado a concentração da propriedade das
empresas de comunicação midiática nas mãos de poucas famílias, responsáveis pela função
mediática que, portanto, exclui grupos e singularismos populares a aumenta escopo das
articulações hegemônicas.
A pluralidade da comunicação midiática não é um problema só do Brasil. A questão
deve ser encarada por todas as nações em maior ou menor intensidade. Contudo, segundo
Mattelart, as instituições internacionais e os governos “têm medo de abordar a dimensão da
concentração em toda a sua amplitude estrutural” e incomodar os oligopólios audiovisuais.
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Muitas vezes, o Estado chega a ter “um comportamento de reverência com os
conglomerados” (MATTELART, 2009, p. 40-41).
Por outro lado, as autoridades públicas são resistentes em reconhecer a presença e a
atuação de segmentos autônomos da sociedade no campo das tecnologias da informação e da
comunicação, sejam antigos ou novos. A ausência ou precariedade de um ambiente
regulatório que proteja e apóie as experiências de comunicação midiática popular, no âmbito
da sociedade, “coexiste com uma atitude extremamente permissiva em relação às mídias
privadas-comerciais” (MATTELART, 2009, p. 41).
A falta de interesse demonstrada pelas instituições públicas em relação à atuação de
segmentos da sociedade “parece ser tão anacrônica” que vem fazendo com que iniciativas
populares e sociopolíticas contemporâneas busquem meios autônomos e criativos, a partir da
apoderação das tecnologias midiáticas, para fazer com que suas vozes sejam ouvidas em
locais institucionais e extra-institucionais. Característica de um panorama onde a
comunicação midiática empresarial e os movimentos sociais e grupos sociopolíticos se
posicionam no espaço público como adversários, que disputam pela apropriação dos
significados em circulação (MATTELART, 2009, p. 42; PRUDENCIO, 2006).
Segundo Mattelart (2009), a contribuição dos segmentos engajados da sociedade se
apresenta, entre outras, na sua capacidade em “mover o horizonte dos desafios das políticas de
democratização do espaço comunicacional”, assim como em sua habilidade para buscar e
construir novas alianças estratégicas capazes de vislumbrar transformações estruturais no
atual contexto restrito da comunicação pública.
E mais, com ajuda de Milton Santos, pode-se cogitar que estas iniciativas populares de
apoderação comunicativa mediática, no contorno da sociedade, têm potencial para “inventar
outros discursos mais imaginativos, mais próximos da história contemporânea, mais
eficazes”, rompendo com a visão hegemônica das trocas e relações sociais, culturais e
políticas, ou seja, com construção hegemônica da realidade. Afinal de contas, a possibilidade
hoje de populações históricas silenciadas levantarem a voz perpassa pela presença atuante das
novas tecnologias de comunicação e informação (SANTOS, p. 13, 1999).
No cenário onde as tecnologias da comunicação não são meras ferramentas e sim “a
materialização da racionalidade de uma certa cultura e de um ‘modelo global de organização
do poder’”, a sua apoderação pode representar uma reconfiguração senão estratégica, pelo
menos tática, no sentido daquele(a) que se vê obrigado(a) a lutar no campo do adversário. Por
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mais que não se alcance a reconfiguração do aparato, direciona-se à reconfiguração de sua
função (MARTIN-BARBERO, 2003a, p. 268-269).
Sendo assim, a comunicação autônoma de grupos populares quando irrompem
espontaneamente em disputa por espaços e visibilidades por meio da apoderação da
comunicação midiática representa uma força de ação política, inclusive ao se relacionar com
as disputas de significados no espaço público e sua problematização, como, por exemplo, em
relação à noção de cidadania. Provavelmente devido a este potencial, a restrição ao acesso à
comunicação em ampla escala sempre foi uma preocupação dos setores do poder dominante
político e econômico. Exemplo sintomático disto são os processos de concessões de rádio e
televisão no Brasil, que por conta de uma burocracia estatal, são restritos às iniciativas
autônomas em favor de “apadrinhados” políticos.
De fato, não há como negar que o cenário de disputas políticas ganha uma nova
configuração com as tecnologias de informação e comunicação, de tal forma que, para Baber
(2003), a ideologia36 transforma-se em uma espécie de “videologia”, transparecida pela
sedução das imagens e mais fluida do que a política tradicional. Assim como, para MartinBarbero (2001), as “imagísticas” se apresentam como campo de uma estratégica batalha
cultural.

36

De acordo com a definição de Marilena Chaui (1980), “a ideologia é um conjunto lógico, sistemático e
coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem
aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem
valorizar. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de
caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes
uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à
divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a função da
ideologia é a de apagar as diferenças, como as de classes, e de fornecer aos membros da sociedade o
sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como,
por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a Igualdade, a Nação, ou Estado”. E, nesta linha, a Cidadania. (p.113).
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CAPÍTULO II
COMUNICAÇÃO: ENTRE AS ESFERAS PÚBLICAS E AS ZONAS
ALTERNATIVAS DE DEBATE RADICAL

A abrangência da vida contemporânea exige um olhar apurado aos fenômenos da
comunicação social e seus contornos junto à formação das sociedades. A especialização e
generalização das novas tecnologias, a multiplicidade de redes comunicativas não ligadas a
territórios e a consequente individualização e ao mesmo tempo pluralização das formas de
vida tornam obsoleta a compreensão da comunicação a partir de uma perspectiva
instrumental.
Em contraposição, o desafio da centralidade da comunicação deve ser encarado como
um fator transformador das dinâmicas sociais. Ao se indagar a sociedade é fundamental
questionar o papel central que a comunicação assume, especialmente com a inserção das
tecnologias avançadas na vida cotidiana.
O desenvolvimento da mídia desde o princípio impactou as formas de vida e criou
novos ambientes constitutivos de vínculos sociais. Por isso mesmo, a atuação sempre presente
da comunicação midiática não deve ser percebida com base ao modelo mecânico da
transferência de informação para a relação entre as pessoas.
Assim como observa Gomes (2001), na comunicação, processo em que há sempre
alguém tentando entrar em contato com outra pessoa, há uma intencionalidade que move à
comunhão, ao pôr em comum e também à persuasão. Ao se tratar sobre a presença midiática
como formação da própria sociedade moderna, assume-se aqui a crítica formulada por
estudiosos37 ao termo “meios de comunicação de massa”, que induz a uma compreensão
instrumental do complexo processo que envolve o fenômeno.
A expressão “meios de comunicação de massa” remete às definições tradicionais que
implicam ao modelo simplificado da transmissão de informações de fontes ativas para
receptores passivos. E mais, constrói a percepção das instituições de comunicação como
meros instrumentos ou aparatos mediadores, ou seja, como veículos de transmissão das
construções simbólicas externas à sua lógica – por exemplo, da política e da economia
(SIGNATES, 2000).
A utilização de termos como “meios” e “veículos” para designar desde os aparatos
técnicos, tecnológicos até as indústrias midiáticas suplanta o entendimento de uma nova
37

Ao assumir a crítica à utilização do termo “meios de comunicação de massa” este trabalho utiliza os
estudiosos John B. Thompson e Luiz Signates.
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categoria de influência e poder. Além do poder político, do poder econômico, entra em cena
na modernidade o poder midiático, que estrutura uma via de comunicação pública cada vez
mais canalizada e de difícil acesso (HABERMAS,1999), e que as expressões instrumentais
não conseguem abarcar em suas definições.
Já a designação “comunicação de massa” evoca a imagem de um emissor totalizante
que se direciona a uma vasta massa passiva de destinatários. Os sujeitos sociais são assumidos
a partir de uma percepção estereotipada de indivíduos anônimos e atomizados, que recebem
passivamente os conteúdos midiáticos, sem nenhuma resistência ou interferência de contextos
sociais e culturais (THOMPSON, 2008).
Esta é uma imagem associada a algumas das primeiras críticas à “cultura de massa” e
à “sociedade de massa”, críticas que geralmente pressupunham que o desenvolvimento
da comunicação de massa tinha um grande impacto negativo na vida social moderna,
criando um tipo de cultura homogênea e branda (THOMPSON, 2008, p. 30).

Entretanto, como observa Signates (2000), a utilização do termo “massa” vem
sofrendo críticas desde a década de 1950, uma vez que obscurece a compreensão adequada da
relação entre a mídia e a sociedade. A ideia de espectadores passivos, assim como a de uma
recepção sem interferências socioculturais já não mais se sustenta, principalmente com os
resultados dos estudos de recepção na América Latina 38.
Ainda assim, o termo “meios de comunicação de massa” não se mostra superado,
influindo nas formas de entendimento sobre o conceito de comunicação e sobre a presença
midiática na contemporaneidade. A persistência do termo se deve, de fato, ao fluxo dos
conteúdos simbólicos produzidos pela mídia que, em seu caráter predominante, é realmente
unidirecional e se diferencia completamente da comunicação estabelecida em interação face a
face, de mão-dupla, baseada em intercâmbios dialógicos.

As mensagens são produzidas por um grupo de indivíduos e transmitidas para outros
situados em circunstâncias espaciais e temporais muito diferentes das encontradas no
contexto original de produção. Por isso os receptores das mensagens da mídia não são
parceiros de um processo de intercâmbio comunicativo recíproco (THOMPSON,
2008, p. 31).

Contudo, a comunicação unidirecional produzida pela mídia vicia o olhar atento para a
compreensão da comunicação como um processo que remete aos vínculos sociais, mesmo a
resultante da interação simbólica com os conteúdos midiáticos. De outra forma, ao se ater
38

Os estudos de recepção na América Latina vão ao encontro do teórico Jesus Martin-Barbero.
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unicamente às tecnologias e sua rápida inovação é comum se perder de vista a dimensão
simbólica envolvida no processo. Afinal de contas, a reelaboração do caráter simbólico da
vida social é consequência também do desenvolvimento tecnológico da comunicação, repleto
de contradições obscurecidas pela expressão “meios de comunicação de massa”.
Os aspectos contraditórios operados pela presença das indústrias midiáticas na
sociedade podem ser designados, entre outros, a partir de dois pontos. Primeiro, o controle das
dinâmicas linguísticas e comunicativas pelo processo de produção da comunicação midiática
especializada e o consequente descontrole da comunicação condensada em circulação no
mundo da vida. E, de outra maneira, a desestruturação do mundo da vida e da formação de
seus laços tradicionais devido às interações com os conteúdos midiáticos e, ao mesmo tempo,
a construção de novos vínculos sociais de pertencimento.
Quando se pensa no fluxo informativo da mídia capaz de ultrapassar fronteiras e
aproximar realidades extremamente distintas, afirma-se o potencial destrutivo das
sustentações de tradições culturais e de modelos de socialização, ou seja, a desestruturação
das formas de pertencimento no mundo da vida. Entretanto, como bem observa Habermas
(1999), o rompimento das fronteiras sociais promovido pela mídia não é linear.
O abalo que sofreria o mundo da vida vem acompanhado pela pluralização e
individualização de formas de vida, assim como pela construção de novos laços comunitários
de pertencimentos, ou de renovação e inovação dos laços tradicionais:

O desenraizamento anda a par com a construção de pertencimentos e de laços
comunitários próprios, com o processo de equalização a par da impotência em face da
complexidade e da opacidade dos sistemas (HABERMAS, 1999, p. 28).

De outra forma, o poder midiático como uma categoria de influência no espaço
público é capaz de canalizar as vias de comunicação e submeter o acesso à comunicação
pública a um processo de seleção. Entretanto, apesar dos mecanismos de extorsão, o espaço
público também é estruturado por “uma comunicação pública que se regenera
espontaneamente às custas do mundo vivido”. Em circulação, a comunicação midiática é
liberada de suas limitações no espaço e no tempo e se relaciona com o mundo da vida
diversificado e com a vida indisciplinada do espaço público (HABERMAS, 1999, p.16).
Portanto, conforme expõe Martin-Barbero (1995), ao contrário da ideia de recepção
passiva, as pessoas estabelecem relações de interação com o conteúdo da mídia, juntamente
com o seu contexto histórico, social e espacial. A recepção passa então a ser um novo lugar de
construção de sentidos.
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Outro aspecto que ilumina a discussão sobre a presença midiática na sociedade são as
novas sensibilidades e percepções que se formam no processo de construção de sentidos, ou
seja, na recepção. Com a atuação cotidiana das indústrias midiáticas, especialmente dos fluxos
audiovisuais por meio da televisão, reelabora-se o caráter simbólico da vida social. Com isso,
novas percepções e sensibilidades se formam influindo em mudanças na maneira de “olhar”,
nos modos do “ver”, de tal forma que:

A visualidade eletrônica passou a fazer parte constitutiva da visibilidade cultural, a
qual é ao mesmo tempo entorno tecnológico e novo imaginário capaz de falar
culturalmente: de abrir novos espaços e tempos para uma nova era do sensível.
(MARTIN-BARBERO, 2001, p. 19).

Nos países da América Latina onde o consumo cultural se reduz cada vez mais ao
consumo dos conteúdos midiáticos e, em particular, ao consumo da televisão, fenômeno
correspondente o crescimento populacional das grandes cidades e do êxodo rural, “a magia do
ver” ganha especial atenção (CANCLINI, 2001; MARTIN-BARBERO, 2003a).
Não é novidade que a televisão tende a negar as diferenças, inclusive a partir da
absorção do diferente, exibindo-o livre de tudo o que o impregna de conflitividade,
estimulando o consenso aonde não há. Assim, o modelo hegemônico de televisão conecta o
espetáculo à cotidianidade e opera pelo controle das diferenças a partir de um dispositivo
paradoxal: gera a aproximação, a familiarização ao explorar semelhanças superficiais e, de
outra forma, promove o distanciamento ou exotização que transforma o outro em um estranho
radical. E, assim:

Por ambos os caminhos, o que se impede é que o diverso nos detenha, nos questione,
mine até o nosso mito de desenvolvimento, segundo o qual existe um único modelo de
sociedade compatível com o progresso e, portanto, com o futuro. (MARTINBARBERO, 2003a, p. 262-263)

Entretanto, de acordo com Martin-Barbero (2001), no contexto onde a televisão ocupa
lugar central é necessário “distinguir a sua cumplicidade com as manipulações do poder e dos
interesses mercantis e o seu lugar na dinâmica da cultura cotidiana das maiorias, na
transformação das sensibilidades, nos modos de construir imaginários e identidades” (p. 26).
Diante do espaço dominado pela magia do “olhar” e pela configuração das novas
formas de perceber, sentir e ver, e ainda mais com as ambivalências inerentes à mídia, não há
como acolher as compreensões instrumentais da comunicação e da dinâmica midiática.
Afinal de contas, como observa Martin-Barbero, a significação social das mídias está
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mudando, uma vez que junto com sua capacidade de representar o social e construir a
atualidade, mantém-se “sua função socializadora e de formação das culturas políticas”
(MARTIN-BARBERO, 2001, p. 71).
Tendo como análise a atuação midiática e sua construção simbólica na sociedade,
Michelle Prazeres, influenciada por Martin-Barbero, sugere o caminho da identificação da
comunicação como um ambiente de socialização, onde se identifica a sua face material
presente nas mídias ou nos “meios de comunicação” (perspectiva instrumental-técnica), por
exemplo, e sua face imaterial assimilada pelo “conjunto de valores, princípios, normas de
conduta e comportamento criados a partir da circulação das mensagens”, sendo estas
consideradas aqui de forma genérica. A partir deste viés a comunicação passa a ser entendida
em relação a seus instrumentos e também em relação ao seu poder, seu domínio e sua
centralidade nos dias de hoje (PRAZERES, 2009, p. 6).
Desta forma, a comunicação midiática é assumida como uma nova matriz de cultura,
como instituição socializadora, em diálogo com as outras, como a educação, a religião, a
família ou o trabalho. Trata-se do reconhecimento da mídia como um outro lugar do saber39
que condiciona e influencia o processo de formação dos indivíduos, de tal forma que é
possível afirmar que as mídias são produtoras de cultura e que, de outra forma, atualmente se
vive imerso na cultura das mídias (PRAZERES, 2009; RIBEIRO, 2010).

As mídias (ou meios de comunicação) são a face material da cultura comunicacional e
que consiste em um sistema de símbolos e valores com linguagem própria que compõe
o universo socializador do indivíduo contemporâneo, articulado a outras matrizes de
socialização (PRAZERES, 2009, p.7)

Como esfera da prática social, cultural e também política, a comunicação tem uma
relevância nos dias de hoje que não se registrou em nenhum outro momento histórico. Como
instância socializadora, Tagle (2002) reconhece seu potencial ambivalente, que pode tanto
propiciar a formação de redes as quais podem configurar os novos movimentos populares,
assim como, por outro lado, pode ser um obstáculo para a autonomia popular:

Al albergar, sintetizar y potenciar las reivindicaciones particulares de la diversidad de
fragmentos organizativos que emergen desde las bases de la sociedad civil,
imprimirían a clases y sectores subalternos la fuerza social que demanda la viabilidad
de transformaciones sociales, económicas y políticas orientadas a satisfacer
necesidades y deseos de mayorías. La comunicación podrá obstacularizar o dinamizar
39

Perspectiva adotada também pela constituição do novo campo da Educomunicação, que trabalha na
perspectiva da educação para a comunicação, para o uso das tecnologias da mídia na escola (RIBEIRO, 2010)
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procesos de construcción de uma autonomia popular organizada. (TAGLE, 2002, p.
338)

Por esta característica antagônica da comunicação, Tagle considera que ela deva ser
adjetivada. Para justificar, cita Paulo Freire que sempre se referiu à educação popular e não à
educação. De acordo com o autor, tanto esta como a comunicação não existem fora dos
conflitos de lutas de poder.
Em cima desta observação, os termos utilizados aqui serão comunicação midiática ou
mesmo mídia para se referir ao fenômeno de forma genérica, seja envolvendo as indústrias
midiáticas e sua produção, seja envolvendo as tecnologias de mídia e a diversidade de seus
conteúdos em cenários industriais, empresariais ou mesmo no âmbito da população, das(os)
receptoras(os) ativas(os). Já indústrias midiáticas, empresas midiáticas, comunicação das
empresas midiáticas se restringem ao contexto das indústrias da comunicação e seus
conteúdos. A comunicação expressa especificamente por grupos populares, mesmo com a
utilização dos aparatos midiáticos, será tratada como comunicação popular. Já a ação de
ativistas políticos em torno da comunicação midiática será remetida ao conceito de mídia
ativista.
Com a intenção de percorrer uma compreensão mais apurada dos fenômenos da
comunicação e da sociedade na cultura ocidental, os conflitos, as contradições, as
reinvenções, parte-se a partir de então do percurso analítico da comunicação presente no
espaço público, onde se insere a mídia, por meio do conceito de esfera pública, assim como a
comunicação popular, entre esfera pública e as zonas alternativas de debate radical. No
contorno dos novos modos do ver, novos modos de fazer política também se configuram e
desencadeiam novas regras e rupturas, novas possibilidades de negociação e rompimento.

2.1 Esfera pública, novos modos de se fazer política e as zonas alternativas de
debate radical

O conceito esfera pública remete ao contexto burguês de desenvolvimento econômico
e cultural, a partir do século XVI, que sinalizava para uma nova realidade política contrária
aos regimes absolutistas e despóticos. Nos tradicionais estados monárquicos da Idade Média e
início da Europa moderna, os negócios do Estado eram conduzidos nos círculos relativamente
fechados da corte, de forma invisível à maioria da população. Diante dos(as) súditos(as), os
monarcas utilizavam a visibilidade para afirmar o poder publicamente e não para tornar
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públicas as ações em que assentavam as decisões políticas (THOMPSON, 2008; FURTADO;
2007).
Diante deste quadro, a burguesia em ascensão econômica com o desenvolvimento do
capitalismo mercantil assume toda uma conjuntura social e política para se sentir em
oposição. Nos espaços situados em cafés, salões, em reuniões pela atividade artística e
literária, efetivou-se uma espécie de paridade entre os homens e mulheres da sociedade
aristocrática e da intelectualidade burguesa e o ambiente para o questionamento político foi
consolidado. (FURTADO, 2007; HABERMAS, 1984)
A formação de indivíduos privados em uma coletividade, ou seja, a reunião dos
interesses de indivíduos privados num público formou a condição ideal para o debate racional
e desencadeou a formação da nova esfera pública burguesa conceituada pelo sociólogo
Habermas (1984), que pressupõe uma nova esfera privada (FURTADO, 2007).
O espaço reservado ao “privado” era formado pelo domínio em expansão das relações
econômicas e pela esfera íntima das relações pessoais, já a nova esfera pública encontrava-se
entre o domínio do estado e do privado:

Entre o domínio da autoridade pública ou o estado, de um lado, e o domínio privado
da sociedade civil e das relações pessoais, de outro, surgiu uma nova esfera de
“público”: a esfera pública burguesa que consistia de indivíduos que se reuniam
privadamente para debater entre si as normas da sociedade civil e da condução do
estado. (THOMPSON, 2008, p.68)

A esfera pública, portanto, pressupõe uma zona de discussões críticas-racionais, onde
ideias são conhecidas e debatidas e uma visão de bem comum tem a possibilidade de ser
expressa. Teria como princípio legitimar a pressão social exercida sobre o poder do Estado e
como meta a transformação de interesses de indivíduos privados em interesse público comum.
(CORTES, 2002). Afinal de contas:
Para que uma demanda de direitos ganhe inscrição jurídica, não é suficiente que “tal
ou qual reivindicação encontre os ouvidos complacentes do Estado, é preciso que ela
se beneficie antes ... do acordo mais ou menos tácito de uma importante fração da
opinião pública, enfim, que ela se inscreva nisso que chamamos de espaço público.
(CORTES, 2002, p.15)

Para a emergência da esfera pública burguesa, o surgimento da imprensa periódica
teve papel fundamental, uma vez que, juntamente com os espaços de encontros coletivos,
possibilitou a reunião da opinião pública. Segundo Habermas (1984), os jornais críticos e os
semanários morais produziram um novo fórum de debate público, em que a discussão crítica
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teve um impacto transformador sobre as formas institucionais dos estados modernos
(THOMPSON, 2008; FURTADO, 2007).

Os artigos de jornais não só são transformados pelo público dos cafés em objeto de
suas discussões, mas também entendidos como parte integrante deles; isto se mostra
no dilúvio de cartas, das quais os editores semanalmente publicavam uma seleção.
(HABERMAS, 1984, p. 59)

Entretanto, após o estabelecimento do Estado burguês de Direito, a imprensa se
comercializa e a esfera pública politicamente ativa, então legalizada, transforma-se:
No momento em que a imprensa se comercializa a relação se transforma, pois se cria
um “portão de entrada de interesses privilegiados na esfera pública”. Sua estrutura se
altera, em vez de opinião pública, aclamação, o próprio debate ganha a dimensão de
espetáculo. Criam-se consensos, dos quais a população é excluída: “um público de
cidadãos, desintegrado enquanto público, é de tal maneira mediatizado por meios
publicitários que, por um lado, pode ser chamado a legitimar acordos políticos sem
que, por outro, ele seja capaz de participar de decisões efetivas ou até mesmo de
participar. (CORTES, 2002, p.16)

A transformação da esfera pública, na análise de Habermas, trouxe inequívocos
prejuízos ao perder sua base na comunidade e sua clara delimitação com relação à esfera
privada. Ao perder o caráter reflexivo acerca dos acontecimentos políticos da sociedade e se
resumir a opiniões publicadas na imprensa, acentuou-se a tensão entre interesses comuns da
sociedade civil e interesses privilegiados de grupos privados (CORTES, 2002; HABERMAS,
1984).
A comercialização da imprensa diária refletiu ao que ocorreu de forma avançada nas
novas mídias, como o rádio, a televisão e o cinema, fragilizando o debate sobre os assuntos de
interesses comuns da sociedade. A partir de então, a comunicação midiática assumiu um papel
crucial ao que era posto na cadeia de discussões sociais. Este papel passou a representar o
monopólio da dimensão de permanência e durabilidade dos acontecimentos a serem
partilhados, que só na aparência ainda era considerada esfera pública (CORTES, 2002;
SIGNATES, 2009).
Interessa observar que o conceito de esfera pública discorrido até agora foi formulado
por Habermas como categoria histórica e normativa. Dentro desta concepção, a presença da
atuação midiática ou dos chamados “meios de comunicação de massa” foi incluída, como
órgãos, dentro da esfera pública.
Atualmente, nas relações entre sociedade e Estado, entre os que depositam uma
ilusória esperança nas transformações “mágicas” do Estado e, de outro lado, os que
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conclamam a mudança a partir das classes populares, há a tendência dos que se direcionam a
pensar como “refazer” o papel do Estado e da sociedade civil. A tentativa, segundo Canclini
(2001), é a de “reconceber o público”, por meio da esfera pública. Sendo esta remetida, aqui,
à ressignificação a partir das novas regras do jogo político, com o resgate da possibilidade de
negociação.
Com a intenção de entender o papel da esfera pública na contemporaneidade, o
conceito reelaborado por Habermas é retomado. Numa reviravolta conceitual, a noção idealtípica da esfera pública burguesa enquanto espaço igualitário de discussão entre indivíduos
sobre os encaminhamentos do Estado é reformulada por Habermas a partir de uma categoria
mais sociopolítica do que normativa.
Como novidade, a noção da esfera pública 40 é remetida ao plural, como nível de
manifestação coletiva do mundo da vida, correlacionada com a existência de uma esfera
pública abrangente, que corresponde à sociedade na sua globalidade com um saber sobre si
mesma, “formado pela intersubjetividade de nível superior das esferas públicas” (SIGNATES,
2009, p. 178).
Portanto, das interações simples no mundo da vida se chega à esfera pública, que se
caracteriza por uma rede de comunicação formada por construções simbólicas, tomadas de
posição e opiniões. Tal rede comunicativa é filtrada e condensada em forma de opinião
pública qualificada:

Dos atos de fala, deslocamo-nos para atos expressivos complexos, cujos exemplos são
aqueles dos discursos em assembleias, das performances e das apresentações.
Subindo-se ainda mais na escala, nós temos uma situação de interação social ampliada
a tal ponto que o público requerido sequer precisa estar materialmente reunido; temos,
então, uma esfera pública abstrata e mediada pelos meios de massa (GOMES &
MAIA, 2008, p.92)

Desta forma, após a reelaboração conceitual, os chamados “meios de comunicação de
massa” permanecem localizados na esfera pública. Entre as diferenciações em relação aos
tipos de esferas públicas, três são apontadas: episódica, caracterizada pelos encontros
40

O conceito de esfera pública foi reformulado por Habermas a partir de sua Teoria da Ação Comunicativa, ou
seja, de sua teoria da sociedade dual: sistema e mundo da vida. O mundo da vida seria o espaço da ação
comunicativa, da comunicação linguística que promove as condições para a troca dialógica, para o
entendimento e o consenso. A espera pública junto à esfera privada pertence ao mundo da vida e ambas são,
respectivamente, os entornos dos subsistemas Estado e Economia. No mundo sistêmico predomina a
racionalidade da ação instrumental, que aplica meios para alcançar fins, onde se localiza os dois subsistemas –
a economia e o Estado. “Neles não há lugar para a ação comunicativa”, uma vez que o dinheiro no caso da
Economia e o poder no Estado substituem a linguagem na construção de vínculos sociais e regulam as
consequências não intencionais (integração sistêmica) (Lubenow, 2005; Gomes, 2001, p. 53).
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esporádicos em locais públicos, como cafés e bares; de presença organizada, que efetivamente
pode ocorrer em encontros formalizados, congressos de igrejas, públicos de teatro; e a
abstrata, resultante da mídia (SIGNATES, 2009).
Entretanto, a presença da mídia ou dos tidos “meios de comunicação de massa” no
processo de formação da esfera pública abstrata expõe a presença de poderes em disputa e
levanta o questionamento sobre a real possibilidade de formação de uma esfera pública
autônoma, ante aos imperativos do Estado e da economia. Ou seja, levanta-se o
questionamento sobre a efetiva participação e acesso da população civil às discussões da
esfera pública ampliada.
Segundo Habermas, as relações de influência que permeiam a esfera pública podem
ser identificadas a partir de quatro tipos de poderes: poder político, que busca na esfera
pública legitimação; poder social, que seria o status de um indivíduo numa sociedade
estratificada; poder econômico, tido como um poder social especial e dominante, que se
manifesta como pressão sobre o poder político, mas não contorna os canais da esfera pública;
e poder midiático, baseado nas tecnologias da comunicação (HABERMAS, 2008).
O poder da mídia se efetiva com a sua capacidade de selecionar e processar os
conteúdos relevantes, intervindo na formação de opiniões e na distribuição de interesses
influentes:

A utilização do poder dos media manifesta-se na escolha da informação e do formato,
na forma e no estilo dos programas e nos efeitos de sua difusão – através de
mecanismos como o agenda setting, o priming e o enquadramento de questões
(framing) (HABERMAS, 2008, p. 17)

Tal poder midiático é conduzido por uma elite, que se posiciona entre os atores e
atoras da esfera pública. As(os) profissionais de mídia (repórteres, editoras(es), etc.), portanto,
estão entre estes/estas atores/atoras que constroem um discurso de elite, no qual há a
interferência de políticos(as) e partidos políticos (centro do sistema político); assim como de
lobistas e grupos de interesses especiais; e também de advogados/advogadas, coletivos em
defesa do interesse público, igrejas, intelectuais e empreendedores/empreendedoras morais.
Este último grupo, no entanto, vem dos bastidores da sociedade civil e enfrenta uma maior
dificuldade de acesso à mídia, assim como possui menor poder de influência (HABERMAS,
2008).
As forças envolvidas na capacidade de gerar influência pública por meio da
comunicação midiática são desiguais, o que revela uma estrutura de poder na esfera pública

63

dominada pela mídia. A dinâmica da comunicação midiática, baseada na seleção e formatação
de mensagens e no “uso estratégico do poder político e social para influenciar as agendas,
assim como para ativar e enquadrar questões públicas”, domina a esfera pública. Trata-se de
uma esfera pública dominada por um tipo de comunicação mediada que se afasta das
concepções de participação da sociedade civil (HABERMAS, 2008, p. 13).
Portanto, não há como negar a dificuldade de acesso à esfera pública abstrata, onde os
grupos expoentes da sociedade civil se posicionam como o lado mais fraco na disputa por
influências. A percepção de uma sociedade civil desigual e excludente, dividida em classes
sociais, potencializa ainda mais a problemática luta por visibilidade e participação.
Na disputa pela capacidade de gerar influência e alcançar a esfera pública ampliada, a
proposição do espaço público confundido com o espaço publicitário, ou da ação política
confundida com a comunicação publicitária, permanece e desencadeia novos modos de se
fazer política, que, por sua vez, têm relação direta com os novos modos do ver da
contemporaneidade (SODRÉ, 2003; MARTIN-BARBERO, 2001).
De acordo com Martin-Barbero (2001), a televisão se apresenta como um fator
decisivo das mudanças políticas, sendo uma protagonista das novas maneiras de se fazer
política. É em seu espaço que, segundo o autor, “se produz o espetáculo do poder e do
simulacro da democracia, sua densa trama de farsa e de raiva” (p. 25).
De fato, é na televisão hegemônica que melhor se observa as tendências das disputas
políticas atuais, em que o valor do homem ou da mulher política assume medida
predominantemente mercadológica e midiática. Neste caso, o eleitor ou eleitora tende a
decidir o seu voto a partir da imagem, “construída ou reforçada pela mídia, de um sujeito
político perfeitamente compatível com o mercado. Deste modo se fabricam deputados,
governadores, ministros e presidentes” e os partidos transformam-se em um “aparelho-meio
especializado de comunicação” (SODRÉ, 2003, p. 36; MARTIN-BARBERO, 2001, p. 32-33)
O discurso político televisionado transforma o povo em plateia e, ao invés de se
direcionar à luta pela adesão desse, vislumbra o crescimento da estatística dos possíveis
votantes e acentua o caráter abstrato da relação com as audiências. O mal-estar da hegemonia
audiovisual é percebido também por meio da crise da representação identificada nas
reivindicações dos movimentos étnicos, regionais, de gênero, entre outros, pelo direito ao
reconhecimento de sua diferença, à sua memória, às suas narrações e imagens (MARTINBARBERO, 2001)
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Na luta por espaço, por visibilidade, os movimentos sociais e ativistas políticos(as)
contemporâneos(as) se vêm obrigados a entrar no jogo da disputa política midiatizada quando
necessitam se colocar em pauta na imprensa, por exemplo. Assim, no ambiente midiático da
política espetacularizada, os movimentos sociais e ativistas tendem a assumir novas formas de
ação política, muitas vezes moldadas pelo espetáculo da mídia.
Exemplo sintomático destas mudanças foram as ações dos movimentos por Justiça
Global, conhecidos como os movimentos anticapitalistas ou antiglobalização do capital, que,
segundo Prudêncio (2006), desde os protestos contra a Organização Mundial do Comércio
(OMC) em Seattle, em 1999, direcionaram-se à dimensão espetacular das manifestações
projetadas por ativistas, entre os quais estudantes, feministas, ambientalistas, camponesas e
camponeses, agricultores e agricultoras, sindicalistas. A preocupação crescente com a imagem
fez com que estes movimentos planejassem aparições espetaculares como estratégia de ação
política coletiva. O procedimento político visava alcançar e tocar outros seres humanos por
meio da visibilidade midiática, assim como encontrar uma maneira de “estar junto” por meio
dos protestos e manifestações. Acentuou-se, portanto, o caráter da dimensão simbólica dos
movimentos sociais e do ativismo político em relacionamento com a mídia. (BEY, 2004).
De acordo com Prudêncio (2006), a gênese destes movimentos, que identificam o
espetáculo como um componente comunicacional estratégico da ação coletiva, encontra-se
nas ações do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) 41, localizado no estado de
Chiapas, no México. Foi precisamente em 1996, com a convocação pela internet do primeiro
Encontro Intercontinental pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo que os zapatistas
inauguraram as ações públicas adequadas aos critérios de noticiabilidade, pensando na
perspectiva das novas mídias sociais virtuais.
Entretanto, nem sempre a visibilidade conquistada na mídia empresarial por meio das
manifestações dos movimentos sociais e ativistas atinge êxito em termos de mensagens da
mesma forma que se atinge em termos de imagem. Pensando justamente nisto, para não terem
as expectativas frustradas em relação à mensagem, o movimento por Justiça Global lançou o
website Independent Media Center (IMC) – www.indymedia.org – para fazer frente à mídia
empresarial na cobertura dos protestos em 1999. Impulsionou, assim, “uma guerra pela
41

A utilização da Internet pelo movimento zapatista começa na véspera do ano-novo de 1994, momento que
surge, das florestas do Lacandón, o exército de indígenas que toma o controle dos gabinetes municipais e das
delegacias policiais de quatro cidades em Chiapas. Assim o Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
declara guerra ao governo mexicano, reivindicando o “direito inalienável de alterar e modificar sua forma de
governo”. Os zapatistas descreviam seu movimento como uma luta de quinhentos anos pela autonomia,
igualdade e liberdade dos indígenas, e viam o diálogo, dentro e fora da Internet, como um veículo para a ação
política (DOWNING, 2004, p.292-294).
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informação que passou a ser uma das principais prerrogativas da ação coletiva
contemporânea”. As iniciativas locais de colaboração ao website em pouco tempo se
espalharam por todo o mundo, constituindo-se no Brasil em 2000 e mais especificamente na
cidade de Goiânia em 2002 (PRUDÊNCIO, 2006; CAIRES, 2010).
Portanto, estrategicamente, os movimentos sociais e ativistas políticos na
contemporaneidade começam a atuar por entre estas duas vias com o objetivo de difundir seu
posicionamento: produção própria de comunicação e informação; e mobilizações
espetaculares, quando ganham as ruas, as páginas do jornal, as telas da televisão e atingem a
esfera pública ampliada.
Ao se encaminhar às dimensões espetaculares das mobilizações, os movimentos e
as(os) ativistas entram em dinâmica com as novas regras do jogo político espetacularizado
pela construção da realidade social, negociam sua imagem e interagem com seus adversários,
uma vez que intervêm na pauta da imprensa entendida como a chave para o acesso à esfera
pública ampliada. Neste ponto, compreendem a interlocução como um mecanismo para não se
isolarem no campo político que lhe reduz as possibilidades de atuação. Afinal, numa estrutura
que não privilegia a participação e exclui parcela significativa da sociedade, a exemplo da
esfera pública dominada pela mídia, “participar é subverter”. Também é neste espaço que os
movimentos e ativistas se relacionam com as discussões em torno da cidadania
(PRUDÊNCIO, 2006; BEY, 2004).
De outra forma, com a produção própria de comunicação e informação, os
movimentos assumem uma autonomia maior. Podem dialogar com as questões em disputa na
esfera pública política ampliada, assim como podem romper com esta, direcionando-se às
formas criativas de comunicação e intervenção na realidade social (PRUDÊNCIO, 2006;
BEY, 2004).
Neste segundo caso, os encontros e ações não se limitam às discussões sobre os
encaminhamentos do Estado e, mesmo pensando-se em escala global, tais ações buscam
romper com os contornos impostos pelos poderes regulatórios do Estado e da economia. Na
verdade, abrem espaço para experimentações com conteúdos capazes de se pensar em outras
formas de sociabilidade, em “um outro tipo de globalização”, assim como num “outro tipo de
comunicação” e em outros tipos de organizações sociais. Direcionam-se em muitos momentos
ao rompimento, à ruptura, inclusive das ações que se restringem às limitações da esfera
pública, seja aquela como entorno do Estado, seja aquela dominada pela comunicação
midiática, ou seja, a esfera pública ampliada.
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O rompimento ou a ruptura se configura pelas características de algumas ações que,
entre outras coisas, assumem como interlocutores de suas reivindicações não o Estado, mas a
própria sociedade; incentivam às iniciativas políticas, sociais e culturais fora do domínio
temático e concreto do Estado e da economia e se encarregam da crítica às estruturas de
domínio, às suas ideias, ideologias e concepções, em favor da construção simbólica
anticapitalista; assim como recusam se incluir no ou participar do espaço da visibilidade
deturpada no domínio do Estado e das mídias empresariais (CECEÑA, 2002; BEY, 2004).
Sendo assim, entram-se em cena duas situações sociais. A primeira, a que se
caracteriza pelas esferas públicas de discussões políticas sobre os encaminhamentos do
Estado, entre as quais, a esfera pública abstrata dominada pela comunicação das indústrias
midiáticas, portanto de difícil acesso para as iniciativas da sociedade organizada e que
delineia um novo contorno no modo de se fazer política, seja para os homens e mulheres da
política institucional, seja para os movimentos sociais ou para os ativismos políticos. E a
segunda, que com a ajuda de Downing (2004), pode ser descrita pela identificação das “zonas
alternativas para o debate radical e a reflexão dentro da atual sociedade” (p.63).
O termo cunhado por Downing (2004) serve aqui, com a ajuda de Bey (2004), para
identificar as zonas dinâmicas que se encaminham para a construção de sociabilidades tendo
em vista o rompimento, a ruptura e a criação. Neste sentido, as zonas alternativas fazem frente
à esfera pública abstrata dominada pela comunicação midiática empresarial e ultrapassam as
discussões que se limitam ao relacionamento com o Estado.
A relação entre a esfera pública dominada pela mídia e as zonas alternativas pressupõe
implicitamente, na avaliação de Downing (2004), dois tipos de esfera pública, a oficial e a
alternativa, assim como a variedade das esferas e zonas no interior e na periferia dos
movimentos sociais. Refletem, na verdade, as ambivalências e as contradições da militância e
do ativismo político na contemporaneidade, que, em muitos momentos, ao vislumbrar o
rompimento, relaciona-se e negocia com as estruturas de regulação e construções simbólicas
hegemônicas da sociedade. Ou seja, permeiam o pluralismo dos movimentos de oposição na
sociedade42.
Dentro da regra do jogo político institucional e hegemônico atual, há as novas
especificidades dos modos de se fazer política e de se tentar entrar em cena nos contornos da
42

Para pontuar a diversidade da esquerda, o autor Fraser defende inclusive a noção de “’contra-esferas
públicas’, numa forte alusão à problemática de Gramsci” (DOWNING, 2004, p. 64). As noções de contrahegemonia e contra-hegemônico tornaram-se comuns entre os autores e autoras influenciadas pelo
pensamento de Gramsci como forma de qualificar as ações que confrontam e contestam as construções
simbólicas e as estruturas ideológicas dominantes, hegemônicas.
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esfera pública ampliada, que configuram a atuação de sujeitos políticos e movimentos sociais.
Além disso, há também as ações e encontros de ruptura que se configuram com as
experimentações nas zonas alternativas de debate, que visam às transformações estruturais.
Alguns dos movimentos sociais e ativismos políticos na sociedade permeiam os dois
ambientes de ação: atuam a partir das regras do atual jogo político e a partir de espaços de
rupturas, ou seja, buscam estar na esfera pública (sendo este o espaço da visibilidade oficial e
da discussão sobre a cidadania tradicional liberal, por exemplo) e buscam estar nas zonas
alternativas (em busca da formação de novas sociabilidades).

2.2 Mídia Ativista

A análise sobre o relacionamento entre a sociedade civil e a comunicação midiática
quase sempre se baseia nas relações entre os movimentos sociais e as mídias, o que
corresponde à apreciação da presença dos movimentos sociais na mídia ou da apoderação das
técnicas midiáticas pelos movimentos sociais. Contudo, as novas tecnologias da comunicação
e da informação impulsionaram um novo tipo de ativismo político, nem sempre vinculado aos
movimentos sociais: o ativismo em torno da comunicação midiática, que pressupõe as(os)
ativistas de mídia.
Ao se basear no ativismo político de mídia e no relacionamento deste com a
comunicação popular no contexto da exclusão das cidades e da cidadania, parte-se
inicialmente em busca da conceituação da mídia ativista de caráter anticapitalista, que se
soma como comunicação contra-hegemônica, para, depois, discorrer sobre a comunicação
popular.
Obviamente, quando se pensa em mídia ativista logo se assimila aí o espaço da ação
política ou ativista. Neste sentido, assim como os movimentos sociais ou segmentos sociais
que se apoderam das técnicas midiáticas para produção própria de informação e comunicação,
a mídia ativista atua de duas formas: como contrainformação; e como forma de sociabilidade,
sendo que esta última pode se relacionar tanto ao campo de educação para mídia
(Educomunicação), quanto à ação política com vistas a apontar novas perspectivas pela
transformação da sociedade.
O fenômeno de apoderação midiática para produção própria de comunicação e
informação por movimentos sociais e ativismos políticos recebe diferentes conceituações de
acordo com suas características. Entre elas, noções como de comunicação comunitária,
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alternativa, do oprimido, livre, independente, participativa, cidadã, libertadora, marginal, de
resistência, minoritária, operária, sindical, subalterna, radical servem de denominações para
qualificar inúmeras ações sociais fora da chamada grande mídia, ou seja, da mídia
empresarial.
Conforme observa Ribeiro, “muitos destes conceitos são elásticos e amplos”, encerram
variadas significações. Já outros “vem sendo incorporados e ressignificados” pelos segmentos
hegemônicos, sejam da grande mídia, sejam dos poderes instituídos. Entretanto, não raro,
mesmo com distinções, as noções são utilizadas como sinônimos (RIBEIRO, 2010, p.66).
Para encontrar a conceituação adequada a este estudo, capaz de caracterizar a mídia ativista,
as diferenciações sobre as principais noções serão pontuadas.
A comunicação alternativa, de acordo com Peruzzo (2009), visa ser uma opção como
canal de expressão em relação à grande mídia comercial e à mídia pública de tendência
conservadora. Corresponde inclusive às comunicações realizadas clandestinamente pelos(as)
opositores(as) do governo no período do regime militar brasileiro. Trata-se, portanto, de uma
comunicação elaborada no âmbito dos movimentos sociais e das “comunidades”, que se
desvincula de aparatos governamentais e empresariais de interesse comercial e/ou políticoconservador.
Entretanto, hoje, a utilização do termo não é unívoca perante a diversidade de práticas
que vem surgindo. Afinal:
Ele tanto pode se referir a jornais e outros canais comunicativos independentes –
orgânicos ou não a movimentos sociais e organizações congêneres – como a
publicações independentes elaboradas por segmentos da pequena burguesia e vendidos
em bancas, ou à comunicação popular e comunitária, propriamente dita, e ainda àquela
produzida por segmentos combativos da oposição sindical (PERUZZO, 2009, p. 132133)

Se junta a isso o fato de que tanto a denominada comunicação alternativa, quanto a
comunicação comunitária, que presume àquela vinculada a segmentos populares de uma
determinada localidade, expoentes no Brasil na década de 197043, vem sendo apropriada pelos
setores dominantes de diferentes formas, como por meio da operacionalização de políticas

43

Como resistências a Ditadura Militar (1964-1985) brasileira.
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públicas paliativas44. O que acarreta a absorção de um discurso contra-hegemônico pelos
setores hegemônicos, seja do poder político, econômico ou midiático.
Em relação à noção “comunitária”, Downing (2004) acredita que o termo mais oculta
do que revela, pois é mais firme no que exclui – a grande mídia comercial – do que naquilo
que significa. Já o “alternativo”, para o autor, recai no paradoxismo, uma vez que algo é
sempre uma alternativa a alguma coisa. Por isso mesmo ele prefere a designação de “mídia
radical”.
Para caracterizar uma mídia como alternativa radical, o autor afirma a necessidade da
avaliação de seu conteúdo e contexto. No que diz respeito ao conteúdo, a mídia radical tem o
papel de “manter viva a visão de como as coisas poderiam ser”, em direção às mudanças na
estrutura econômica e política. Portanto, expressa uma visão diferente em relação às políticas,
prioridades e expectativas hegemônicas. Possuem conteúdos às vezes atraentes, “às vezes
entediantes e repletos de jargões; às vezes alarmantes; às vezes dotados de humor”
(DOWNING, 2004, p.41).
Já o contexto de uma mídia radical pode incluir a mídia de minoria étnica, religiosa,
comunitária, numa variedade de formatos (murais, jornalzinhos comunitários, rádio, televisão,
vídeo, etc.). Pode ter orientações progressistas, reacionárias, democráticas ou até mesmo
“racistas” e, em alguns contextos, estes opostos convivem. De acordo com Downing (2004),
não raro, essa mídia se atrapalha com a profundidade de seu radicalismo e eficácia de sua
expressão.
Entre as características elencadas pelo autor, destaca-se, entre outros, o modelo de
mídia de contrainformação, importante em cenários sociais repressores e reacionários; a
possibilidade de um alcance além-fronteiras em dimensões globais no combate a hegemonia
da mídia transnacional; a busca pelo rompimento de regras, ainda que nem todas sejam
quebradas; a peculiaridade da mídia geralmente de pequena escala, de poucos recursos, que
pode ou não ter vida curta; e a tendência a ser mais democrática em sua organização interna.
E mais:

A mídia radical alternativa expande o âmbito das informações, da reflexão e da troca a
partir dos limites hegemônicos, geralmente estreitos, do discurso da mídia
convencional. Isto se dá, em parte, pelo fato de ser bastante numerosa. Em segundo
lugar, ela frequentemente tenta ser mais sensível do que a mídia convencional às vozes
e aspirações dos excluídos. Muitas vezes, tem estreita relação com algum movimento
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A consequência mais óbvia são as atuais concessões de rádio comunitário no Brasil, que em grande parte
estão nas mãos de pastores(as) de Igrejas e sujeitos políticos institucionais, os(as) vulgos(as) apadrinhados(as)
políticos(as).
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social em andamento e, portanto, expressa com muita espontaneidade os pontos de
vista e opiniões que não encontram espaço ou são ridicularizados na mídia oficial. (...).
Em terceiro lugar, a mídia radical alternativa não precisa censurar-se para atender aos
interesses dos mandachuvas da mídia, do entrincheirado poder estatal e das
autoridades religiosas. (DOWNING, 2004, p.81)

Como geralmente são iniciativas que não são muito conhecidas nos círculos oficiais ou
fora de sua localidade, são difíceis de serem medidas ou contadas no espaço e no tempo.
Entretanto, mesmo fragmentárias, são constantes ao longo de períodos históricos e têm o
papel de “fortalecer o sentimento de confiança do público em seu poder de engendrar
mudanças construtivas” (DOWNING, 2004, p.50).
Porém, ao utilizar o termo mídia radical, Downing (2004) acaba se referindo desde as
iniciativas mais independentes, de conteúdos mais livres e organização interna mais
democrática, de mídias ligadas às instituições (como partidos políticos, sindicatos e mesmo os
movimentos sociais) até as que são fruto de ação autônoma de grupos não vinculados às
instituições. Devido à abrangência, fica difícil, como atesta Prudêncio (2006) “diferenciar a
mídia radical da não radical e daquela aparentemente radical” (PRUDÊNCIO, 2006, p. 128).
De fato, o caráter explicativo e propositivo do termo enfraquece com a falta de uma
explicitação mais precisa das diferenciações em relação à estrutura e à institucionalidade das
mídias.
De toda forma, pensando-se na conceituação da mídia ativista anticapitalista, pode-se
dizer que esta se enquadra no universo abrangente de atuação da comunicação contrahegemônica reconhecida como radical.
Por outro lado, a mídia ativista se diferencia da comunicação alternativa, uma vez que
não busca apenas ser uma opção de canal de expressão diferente da grande mídia e, de outra
forma, envolve-se com a desigualdade social, a luta de classes e com as múltiplas realidades
de opressão, além da econômica 45. Portanto, busca um rompimento maior e não se enquadra
apenas como uma alternativa de canal de expressão ou como uma alternativa que restou para
as pessoas que queriam estar na esfera pública ampliada ou nos meios institucionalizados e
não conseguiram (RIBEIRO, 2010).
Na verdade, a mídia ativista anticapitalista posiciona-se na sociedade como uma voz
dissidente e iluminadora de reflexão e caminhos diferentes em busca da transformação radical
da sociedade. Reflete uma postura de rebeldia, “negação” perante a uma sociabilidade, uma
forma de se fazer política, assim como visa a construção, criação e produção autônoma. Por
45

Assim como o ocorre na mídia radical alternativa, a ênfase as múltiplas realidades de opressão é um dos
pontos da visão anarquista que têm influência sobre a mídia ativista anticapitalista (DOWNING, 2004).
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sua vez, a noção comunitária também restringe o significado desta mídia, que não se limita ao
local ou regional ou territorial, ainda que possa ser uma expressão localizada (RIBEIRO,
2010; DOWNING, 2004)

2.2.1 Ciberativismo

Um expoente atual do ativismo político midiático encontra-se na Internet, que
impactou as ações sociais políticas e de mídia. De acordo com Autoun (2001) e Pinheiro &
Silva (2005), o ativismo na rede de computadores remonta as experiências comunitárias e
políticas do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, que se posicionavam criticamente
frente aos sistemas de comunicação do período.
O impacto da internet como espaço de atuação sociopolítica ganhou foco mundial com
a articulação do movimento por Justiça Global, que reuniu, com a ajuda da comunicação
virtual, movimentos sociais e ativismos políticos díspares em torno de uma luta comum: por
uma outra globalização. E desencadeou a formação do website do Centro de Mídia
Independente (CMI) em várias localidades do mundo (PINHEIRO & SILVA, 2005;
PRUDÊNCIO, 2006).
Desde então, as ações no ambiente virtual passam a caracterizar duas possibilidades
para as práticas políticas sociais: o suporte nas articulações e mobilizações para as
manifestações públicas dos movimentos sociais fora “das rédeas do sistema capitalistamercantil”; assim como o ambiente da contrainformação, com a constituição de websites,
blogs, grupos de discussão. Neste novo cenário, “os articuladores dos movimentos sociais têm
a oportunidade de expressar-se diretamente por meio de documentos divulgados pela Internet”
(PINHEIRO & SILVA, 2005; DOWNING, 2004, p. 275).
Portanto, a internet possibilita “aos indivíduos e coletivos independentes de todo o
mundo, a chance de comunicar-se, com suas próprias vozes, com uma audiência
internacional” (DOWNING, 2004, p. 270). Entretanto, ela não é tão eficaz enquanto exclui
milhões de pessoas sem condições de acesso.
Sendo uma infraestrutura interconectada por múltiplas plataformas, a internet também
promove a convergência das comunicações, informações e tecnologias de mídia:

São muitos e variados os métodos de intercâmbio de informação que se tornam
possíveis no ciberespaço da Internet, permitindo uma grande diversidade de funções,
estratégias e estilos de comunicação. (...) facultam novas e extraordinárias
possibilidades, tais como distribuição gratuita e irrestrita de programas de computador,

72

divulgação de textos publicados e não publicados, exposições de arte multimídia,
documentação de fatos e conversas de longa distância em tempo real a preços baixos.
(DOWNING, 2004, p. 271)

Conforme observa Downing (2004), o ciberespaço, que proporciona meios novos e
dinâmicos de organização e solidariedade popular, veio incrementar e não substituir outras
formas essenciais de organização social:

Como muitas populações do mundo dependem das formas tradicionais de
comunicação, a fusão da Internet com outras mídias faz dela um recurso valioso,
mesmo para aqueles que não têm acesso direto – possibilidade que é amplamente
demonstrada pela presença na Internet dos zapatistas, um movimento de resistência
indígena, de parcos recursos, que teve origem nas florestas do sudoeste mexicano
(DOWNING, 2004, p. 275).

Além disso, reivindicações e lutas tradicionais ganham novas roupagens em ambiente
virtual, por meio do ativismo na rede. Exemplo disso, é a luta contra a propriedade intelectual
e o copyright por meio do movimento de copyleft 46 como vertente da luta contra a
propriedade privada e pela democratização da comunicação e da informação, seja ela sofware,
música, texto ou imagem (PINHEIRO & SILVA, 2005)
Para Auton (2001), a prática política na rede fez da comunicação mediada pelo
computador “um lugar de percepção, afeto e atividade para novas comunidades virtuais”,
onde se abriu o espaço para se reinventar o sentido das próprias práticas democráticas nas
delicadas relações entre grupos diversos de militância política.

Nesta direção, as redes

formadas no ciberespaço adquiriram potencial para substituir as formas “democráticas
representativas e mediatizadas por núcleos centralizados (Estado) e seus órgãos de ação
(instituições) por uma democracia de participação interativa, constituindo uma rede de ação
direta” (ANTOUN, 2001, P. 138). Sendo assim, para o autor:

A comunidade ativista (...) transformou na prática o sentido da palavra resistência. Ela
mergulhou nas entranhas da Internet enquanto novo meio e instituiu através das
potências anárquicas e libertárias, trazidas por ela, suas comunidades e suas práticas.
Para o ativismo resistir não é mais apenas sofrer a paixão do embate com o poder atual
do Estado e seus dispositivos de governo. Resistir tornou-se também inventar os
movimentos através dos quais os modos autônomos de viver e governar a própria vida
possam ser, ao mesmo tempo, as formas de lutar e se manifestar publicamente.
(AUTOUN, 2001, 139)

46

Movimento impulsionado pelo Projeto GNU e a Free Software Foundation (FSF), em português, Fundação do
Software Livre, entidade que se dedica ao desenvolvimento do software livre (PINHEIRO & SILVA).

73

Entretanto, é importante se ater ao caráter diversificado da internet. Segundo Rousiley
Maia (2002), as novas tecnologias de informação e comunicação possibilitam o
armazenamento e a circulação, aceleram a entrada de temas para discussão, mas não
determinam a interação comunicativa. Ou seja, no ambiente de pluralidade de vozes, o debate
não é garantido, assim como não é possível controlar as consequências da comunicação
divulgada na internet. Da mesma maneira, embora a internet abra espaço para a interatividade
e para quem quiser “falar”, não é todo mundo que é ouvido. (PRUDÊNCIO, 2006).
Inclusive no âmbito da atuação dos movimentos sociais, a interatividade é
questionada. Por mais que se saiba muito pouco sobre o empoderamento da internet pelos
movimentos, Prudêncio (2006) ao citar van de Donk frisa que, para o autor, a interatividade é
pouco explorada pelos ativistas políticos de mídia. Já ela percebe o espaço virtual híbrido com
o qual os movimentos sociais se relacionam, sendo utilizado para externar posicionamentos e
enquadramentos discursivos, para fazer a interlocução com opositores (seja a grande mídia ou
os poderes instituídos) e como ambiente de prática política.
De toda forma, o ativismo político midiático presente no ciberespaço plantou sementes
que refletem na atuação presente de diversos movimentos sociais e ativistas políticos no
mundo todo. Impulsionou, inclusive, a articulação de iniciativas fora do ambiente virtual, que
aliaram novas e antigas formas de ativismo social. Afinal de contas, como observa Downing
(2004), as culturas de oposição, ou iniciativas de oposição na sociedade, da mesma forma que
se relacionam com as culturas de massa, entrelaçam-se com as culturas populares, estas mais
abrangentes e não necessariamente de oposição. E é exatamente esse o fenômeno que este
estudo se atém: a aliança entre ativistas sociais de mídia com a comunicação popular.

2.3 Comunicação Popular

A comunicação popular se inscreve nas dimensões culturais, simbólicas e discursivas
de práticas sociais protagonizadas pelos setores populares. Trata-se, portanto, de um tipo de
comunicação expoente de segmentos populacionais, que fortalece e dinamiza experiências
sociais organizadas ou não organizadas e desafia o monólogo do poder midiático (TAGLE,
2002; PERUZZO, 2009).
Sendo assim, o popular é definido aqui pela sua posição em relação às classes
hegemônicas (políticas e econômicas) e, desta forma, relaciona-se com a noção de
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“comunicação do oprimido”47, segundo a qual “emerge de um sujeito histórico que sofre
opressão de uma sociedade injusta e desigual; um sujeito que tem pouco poder de fala”
(RIBEIRO, 2010, p.67).
Por se tratar de uma comunicação contra-hegemônica, possui conteúdo e formatos
singulares, com o espaço para o informal e a linguagem popular, a gestão coletiva, e tem por
finalidade a problematização da realidade social. Assim como a mídia ativista, incorpora as
noções de luta de classe, a existência da relação dominante e dominado e a crença na
transformação radical da sociedade. Geralmente é produzida coletivamente com os conteúdos
discutidos por quem tem interesse. (PERUZZO, 2009; RIBEIRO, 2010).
Resultado do próprio processo educativo dialógico e não formal, com base na
concepção freireana de educação popular – voltada tanto para escolarização quanto para a
tomada de consciência –, os participantes da interação comunicativa tornam-se sujeitos da
expressão ou produção. Tanto que, segundo Ribeiro (2010), as pessoas inseridas no processo
da comunicação popular tendem a mudar o seu modo de ver o mundo e de se relacionar com
ele, tendem a agregar novos elementos a sua cultura devido à formação dos intercâmbios
simbólicos (FREIRE, 1985).
Com raízes na comunicação contra-hegemônica dos anos 1970, período em que
predominava nos países latino-americanos os regimes autoritários e quando a indústria
midiática se tornou instrumental do Estado, a comunicação popular, influenciada pela obra de
Paulo Freire, consolidou suas bases na interação dialógica como forma de aprofundamento da
tomada de consciência crítica (RIBEIRO, 2010; FREIRE, 1986).
Sendo assim, mesmo as iniciativas que envolvem a apoderação das técnicas midiática,
inspira-se na prática da liberdade freireana que não reduz a educação ao sentido de se
“estender algo desde a ‘sede do saber’ até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’” os que habitam
na ignorância. Mas, ao contrário, assume o educar e o educar-se como uma prática dialógica,
que não pressupõe uma invasão ou manipulação, mas sim o empenho na transformação
constante da realidade (FREIRE, 1986, p. 25).
Da mesma forma, não desconecta o conhecimento dos sujeitos participantes da
interação, ou seja, não figura o “conhecer” como um ato “através do qual um sujeito,
transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou
impõe”, uma vez que concebe ao longo do processo a invenção e a reinvenção (FREIRE,
1985, p.27). Nas palavras de Freire, o conhecimento:
47

Noção trabalhada por autores como Eduardo Granja Coutinho e Raquel Paiva em referência à pedagogia do
oprimido de Paulo Freire e ao teatro do oprimido de Augusto Boal.
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Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se
reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e
os condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não
de objetos. Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende
verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em
apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo (FREIRE, 1986, p. 27-28).

Neste caminho, a interação dialógica da comunicação popular vislumbra a consciência
crítica da classe popular por meio da valorização de seu saber como suporte à luta pela
transformação da realidade (SANTOS, 2010).
Devido ao seu caráter transformador, Tagle (2002) denomina tal prática social como
comunicação popular crítica, a partir da qual a comunicação é concebida por processos de
diálogos que reconhecem o “outro” como ponto de partida para se estabelecer uma relação. O
outro comunicativo que é também o outro social “subalterno”. Sendo assim, a
“subalternidade”48 é compartilhada com quem decide iniciar o diálogo. Dito de outra maneira,
a situação de opressão é compartilhada.
Contudo, em relação à comunicação popular impulsionada no Brasil a partir da década
de 1980, com o abrandamento das restrições do governo militar, Regina Festa observa a
manifestação atomizada das iniciativas pela incapacidade das forças de oposição de
articularem uma alternativa política. A observação de Festa serve a análise sobre as ações de
comunicação popular nos dias de hoje, que ainda enfrentam a dificuldade de uma articulação
global, mesmo com a presença das novas tecnologias de informação e comunicação
(SANTORO, 1989; CANCLINI, 2001)
Neste contexto, não se deve perder de vista a mestiçagem ou o caráter híbrido do
cenário onde atua a comunicação popular crítica: a abrangência das inter-relações entre
cultura de massa, cultura popular e cultura de oposição. Conforme observa Downing (2004),
“assim como a cultura popular e a cultura de massa se interpenetram e impregnam uma à
outra, assim também a cultura de oposição recorre e contribui para a cultura popular e a
cultura de massa”. Sendo assim, mesmo sendo matriz genérica da mídia ativista, por exemplo,
a cultura popular também se entrelaça com a cultura de massa e a cultura de oposição (p. 35;
MARTIN-BARBERO, 2003a; CANCLINI, 2001).

48

A expressão “subalterno” ou “subalternidade” será evitada por este estudo com a intenção de não posicionar
setores sociais hierarquicamente de acordo com uma visão hegemônica do mundo, ou seja, não posicionar
estaticamente setores sociais na subordinação, deixando-se, assim, em aberto outros tipos de compreensões
do mundo e das relações sociais que nele se travam.
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2.3.1 O Vídeo Popular

Em relação aos conteúdos e à comunicação audiovisual, a tecnologia do vídeo foi a
que mais se estendeu em termos de acessibilidade no âmbito popular, que é essencialmente
oral. É o vídeo que vem permitir a gravação e a produção de imagens e sons em âmbito
doméstico, uma vez que câmeras digitais e equipamentos de edição, mesmo com as inovações
tecnológicas, estão entre os instrumentos de mais fácil acesso à população (DOWNING,
2004; SANTOS, 2009).
Ao possibilitar a criação de programas e conteúdos audiovisuais fora das emissoras de
televisão e do cinema, a palavra vídeo carrega uma conotação de atividade, de processo, de
produção e veiculação de conteúdos simbólicos. Abre, portanto, a perspectiva para se criar
um modo de produção e exibição próprio, com conteúdos e públicos específicos fora da lógica
do mercado, e reforça o seu caráter independente. Nesta direção, o vídeo pode “estruturar um
meio de contestação e conscientização” (SANTORO, 1989; DÍAZ, 1986, p. 423).
Tanto o vídeo, como o cinema, quanto a televisão guardam uma evidente relação.
Entretanto, segundo Díaz (1986), devido principalmente a possibilidade de uma concepção
autônoma, o vídeo se precipita a definir-se como oposição.
Como instrumento midiático, o vídeo tem como vantagem a facilidade operacional, o
baixo custo, abertura para a independência na produção, imediaticidade, facilidade de
copiagem e condições de exibição, entre outras. Características que estimulam as iniciativas
de projetos de informação e contrainformação desenvolvidos por grupos militantes e ativistas,
assim como pela comunicação popular, às margens dos grupos de poder (SANTORO, 1989).
No caso do vídeo, as ações de contrainformação concretizam-se “na circulação de
informações sobre situações da luta de classes, às margens dos canais controlados pelo poder
constituído e também utilizando os espaços que as contradições da burguesia oferecem no
seio desses canais”. Sendo assim, pode-se dizer que a contrainformação se articula em três
pontos complementares: “a guerrilha receptiva” (oferecendo instrumentos para a leitura crítica
das mensagens pelo receptor e para a desmistificação das mídias), que se relaciona com a
ideia de Educomunicação49; a inserção no interior da mídia empresarial a partir de brechas
como forma de participar da esfera pública ampliada; e a “utilização da tecnologia midiática
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Projetos em torno do vídeo passaram a considerá-lo um objeto de ensino. Tudo isso dentro de uma
perspectiva de desmistificação das mídias. No Brasil, a União Cristã Brasileira de Comunicação Social
desenvolveu o projeto de Leitura Crítica da Comunicação – L.C.C. – aplicado a partir da década de 1980 nas
escolas, comunidades eclesiais de base e centros comunitários (SANTORO, 1989, p. 28)
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de forma clandestina ou não voltada para grupos, circuitos específicos, com alcance
reduzido”, ou seja, como suporte às zonas alternativas de debates, uma vez que o vídeo não é
visto como instrumento, mas como uma promessa de novas relações sociais (SANTORO,
1989, p. 22-23)
Junto com a comunicação mediada pelos computadores, a independência das ações
em torno do vídeo no âmbito da sociedade se deve ao fato de que os mecanismos de controle,
sejam do Estado ou da economia, não têm como intervir na produção e exibição de programas
de vídeo.
Na América Latina, sobretudo no Brasil, as iniciativas de vídeo popular foram
impulsionadas a partir de meados dos anos 1980 com o objetivo de “trabalhar com a
informação e a cultura de determinados grupos e de contestação às formas de poder existentes
na sociedade”, ou seja, tendo como intuito fundamental a expressão popular. Portanto, nasceu
como uma forma de ação política e um componente de luta, assumindo o desafio da
construção de processos de comunicação com caráter radicalmente democrático, onde setores
populares sejam protagonistas. (SANTORO, 1989, p. 29)
O vídeo popular se soma assim às iniciativas que visam não apenas a participação
popular, “mas principalmente objetivos mais amplos de mudanças sociais”, que confrontem
os modelos políticos, econômicos e culturais impostos pelo capitalismo transnacional. Para
Downing (2004), o vídeo popular não deixa de se relacionar com o movimento do cinema
independente expoente também da década de 1980, que fazia trabalhos experimentais e
longas-metragens de orçamento barato. (SANTORO, 1989, p. 31)
De toda forma, segundo Santoro (1989), pode-se conceituar o vídeo popular como:
produção de programas de vídeo por grupos ligados a movimentos populares; produção de
programa de vídeo por instituições ligadas aos movimentos populares para assessoria e
colaboração regular; produção de programas de vídeo por grupos independentes dos
movimentos populares, que por iniciativa própria elaboram-nos sob a ótica e a partir dos
interesses e necessidades desses movimentos, que são seu público mais importante; produção
de programas de vídeo com participação direta de grupos populares em sua concepção,
elaboração e distribuição, inclusive apropriando-se dos instrumentos do vídeo.
Assim como os movimentos populares na década de 1980, as manifestações de vídeo
popular hoje são isoladas, onde é evidente a dificuldade de articulação. Entretanto, “se
avaliamos como momentos individuais num fluxo ininterrupto de movimentos e projetos de
mídia ao longo do tempo, o índice de interatividade é muito mais alto do que poderia parecer
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à primeira vista”. Afinal de contas, um primeiro documentário inspira um segundo que inspira
um terceiro (DOWNING, 2004, p. 266).
De acordo com Santoro:

Muitos deles são intermitentes, isto é, ressurgem em momentos de tensão social para
realizar algum trabalho, outros simplesmente não passam da primeira produção. São
representativos do que é a produção de vídeo popular: um recomeçar constante,
geralmente em função da conjuntura política, econômica e social. (1989, p. 73)

Contudo, há projetos de vídeo popular que desenvolvem trabalhos regulares, com
diferentes maneiras de se relacionar com os movimentos populares. A produção normalmente
é realizada em conjunto com a comunidade ou grupo envolvido, sobretudo na fase de pesquisa
e elaboração dos roteiros. E os projetos diferenciam entre si e se relacionam com a proposta
política que orienta o grupo. Eles têm em comum, entretanto, a dificuldade de divulgação e
distribuição dos vídeos (SANTORO, 1989; DOWNING, 2004)
Por outro lado, conforme alerta Santoro (1989), as possibilidades do vídeo não podem
ser vistas fora do quadro das empresas que o criaram. Ou seja, o crescimento do mercado
internacional do vídeo está vinculado à transnacionalização do capital e às estratégias
desenvolvidas pelas indústrias videográficas em distintos países. Para estas, o vídeo nada mais
é do uma tecnologia que adquire característica de um produto que deve ser vendido (DÍAZ,
1986).
De outra forma, a tecnologia não é neutra e o vídeo não pode ser visto apenas como
uma mera ferramenta, quando em última análise corresponde à materialização de um tipo de
racionalidade que interage com as culturas populares. Ainda assim, há possibilidade para sua
reconfiguração estratégica no espaço do popular por meio da elaboração, por exemplo, de
“novos usos sociais para os produtos audiovisuais que se traduzem em decisão de compra”
(MARTIN-BARBERO, 2003a, p.268; SANTORO, 1989, p. 30).
As iniciativas de vídeo popular são, portanto, um terreno fértil para a análise de como
se dá a apropriação e o relacionamento dos grupos populares com os códigos da cultura de
massa e da cultura de oposição e a hibridação entre estas. Afinal de contas, como observa
Santos (2009), estudar o popular é compreendê-lo nas suas relações com o hegemônico.
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2.4 A(o) ativista de mídia ou o(a) educador(a)-educando(a) dialógico(a)

São as(os) ativistas políticos de mídia aquelas(os) que atuam na perspectiva da
constituição dos projetos de contrainformação e de apropriação das tecnologias midiáticas
como forma de sociabilidade como extensão de sua ação política. Encenam um conflito com
as indústrias de mídia em torno do significado da informação. Não deixam de ser, portanto,
uma força pela democratização da comunicação. Assim:

Manejam recursos, constroem seus frames mediados pelas TICs, as quais recriam as
experiências de enfrentamento. Lutam pela canalização da informação para um
sentido que se torne predominante no fluxo contingente de opinião, ou seja, lutam para
mobilizar a opinião pública para aumentar seus recursos simbólicos e legitimar sua
posição no mercado público de discursos (PRUDÊNCIO, 2006, p. 177-178).

Assumem um ponto de vista coletivo que orienta a organização das informações de tal
forma que a definição dos limites dos enquadramentos discursivos das(os) ativistas de mídia é
a imagem de seu público, ou seja, “uma comunidade imaginada em torno de questões que são
compartilhadas, ainda que não haja consenso absoluto”. Geralmente o público é reconhecido
como antiglobalista e anticapitalista (PRUDÊNCIO, 2006, p. 149).
Um aspecto interessante observado por Prudêncio (2006) é o de que ao mesmo tempo
em que informam, ativistas de mídia se formam. Ou seja, comunicam não apenas aos outros,
mas se reconhecem como ativistas e reorientam ações. Percepção que vai ao encontro da
assimilação da(o) ativista de mídia com a(o) educador(a) dialógica(o) de Paulo Freire, sendo
esta(e) reconhecida(o) como aquela(e) que cresce no processo da educação junto ao
educando(a). (DOWNING, 2004; FREIRE, 1985).
De acordo com Downing (2004), “se por educador dialógico entendermos o ativista da
mídia”, a pedagogia de Freire pode servir de filosofia central para se refletir a natureza das
relações entre produção ativista/audiência (recepção) ativa, mais ainda como no caso de uma
aliança com a comunicação popular (p.83).
Aqui, assimila-se a relação dialógica principalmente no momento da produção da
mídia ativista conjunta à comunicação popular, ou seja, no momento em que ativistas de
mídia vão ao encontro de grupos populares para a concretização da comunicação midiática.
Segundo Paulo Freire (1985), um fazer educativo libertador requer a compreensão do
educador-educando e do educando-educador. No caso do educador-educando, não lhe cabe, a
partir de uma perspectiva realmente humanista, estender suas técnicas, entregá-las, prescrevê-
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las; não lhe cabe persuadir nem fazer do educando-educador o papel em branco para sua
propaganda. Afinal, como educador-educando ele se recusa a “domesticação” dos homens.
Sendo esta a compreensão de uma educação popular que se relaciona intimamente com as
iniciativas de apoderação midiática pelos setores populares.

2.5 Comunicação ativista em Goiânia na sua relação com o popular

De uma organização de luta global, anticapitalista ou antiglobalização do capital,
chega-se ao encontro de iniciativas de ativismo político midiático regional que, por sua vez,
reconhecem-se em lutas locais. Basicamente é este o caminho de reconhecimento da mídia
ativista em Goiânia.
Parte constitutiva do projeto em rede do website Indymedia, o ativismo político
midiático em Goiás assume contornos próprios em relação às lutas globais, regionais e locais,
que iluminam o complexo e híbrido ambiente sociopolítico mundial.
Criado em Seattle (EUA) em 1999, o website do Independent Media Center (IMC) foi
desenvolvido inicialmente por jornalistas e ativistas políticos com o objetivo de fazer a
cobertura “de base”, “não corporativa”, dos protestos que marcaram o “Encontro do Milênio”
da Organização Mundial do Comércio (OMC). Visava, portanto, construir o espaço para a
informação e contrainformação das ações, manifestações e eventos que se direcionavam a
problematizar a atual ordem mundial, sendo um instrumento estratégico do Movimento por
Justiça Global (MJG) que conseguiu convergir os movimentos e ativismos antiglobalização
do capital em manifestações e protestos de rua (CAIRES, 2010).
Por meio do sistema de publicação aberta, onde a audiência é ao mesmo tempo
produtora de conteúdos, o Indymedia abarca textos, fotografias, vídeos e arquivos de áudio
captados diretamente nas ruas e tem a capacidade de fornecer notícias de forma quase
instantânea a uma audiência global (CAIRE, 2010).
Ao se descentralizar, a rede Indymedia deu origem a inúmeros coletivos espalhados
por todo o mundo, constituindo sites permanentes e de conteúdo regional em diversos países,
sendo ainda hoje, após duas décadas, referência para os movimentos anticapitalistas. Tece
assim uma rede onde projetos e ações locais são capazes de se sentir parte de um projeto
comum global (CAIRE, 2010).

A rigor, cada um dos coletivos regionais da rede tem total autonomia para expressar
objetivos e temáticas de interesse próprio, sendo os focos específicos relativamente
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diversos entre os mesmos. Mas, no geral, encontramos orientações políticas críticas
aos Estados e a seus representantes, às grandes corporações (particularmente as
midiáticas), à sociedade de consumo e aos desequilíbrios sócio-econômicos, culturais
e ambientais a ela ligados (CAIRE, 2010, p. 26)

O coletivo brasileiro da rede, reconhecido como o Centro de Mídia Independente do
Brasil (CMI), iniciou suas atividades no segundo semestre do ano 2000 em meio à
organização de protestos contra a reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco
Mundial, na cidade de Praga, capital da República Tcheca, que ocorreu no mês de setembro
daquele ano. Um importante passo para a sua consolidação se deu, entretanto, em janeiro de
2001, durante o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no Brasil, que possibilitou
a reunião com ativistas de diversos países. Contudo foi o encontro do CMI no segundo Fórum
Social que impulsionou a formação do coletivo de mídia independente na capital de Goiás,
Goiânia (CAIRE, 2010).
É difícil mapear quantas pessoas estão envolvidas no projeto do website, uma vez que
a participação no grupo de ativistas vai de uma gama de integrantes mais envolvidos com o
projeto até os que postam conteúdos uma única vez. Fenômeno que caracteriza a sua
descentralização, a grande marca do Indymedia (CAIRE, 2010).
Atualmente, com o recuo do Movimento convergente por Justiça Global, a atuação
vinculada ao Indymedia se caracteriza pelo retorno de ativistas a outros locais e lutas e, neste
caminho, o website passa a assumir o papel da convergência comunicativa, informativa e não
mais prática, dos movimentos e grupos sociais (CAIRE, 2010).
No caso do coletivo de mídia de Goiânia, inúmeras ações e movimentos foram
acompanhados pelos ativistas. Entre os eventos50 que de alguma forma receberam a atenção
do CMI de Goiânia estão as ações do Movimento de Luta Socialista (MLS), do Movimento de
Libertação dos Sem Terra de Luta (MLST), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST),
da Via Campesina, Comissão Pastoral da Terra (CPT), ocupações de fábricas, manifestações
organizadas em Brasília (DF) por movimentos sociais e partidos políticos, atividades de
organizações de bairros como da Sociedade de Luta Popular (Solup) do setor Goiânia Viva,
assim como iniciativas de entidades e indivíduos vinculados a luta pela democratização da
comunicação, além das ações em torno do transporte urbano público da capital, do
Movimento Passe Livre (MPL) de Goiânia e das ações de luta e defesa da diversidade sexual
organizadas por grupos como Ipê Rosa, Oxumaré e Associação de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (AGLBT).
50

Ações e eventos com arquivos no site: www.midiaindependente.org.
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A diversidade dos temas documentados no site do CMI Brasil reflete a postura do
coletivo goiano de se envolver com as diversas formas de opressão e os casos marginalizados
na sociedade. A postura primordial dos(as) ativistas se direcionou, neste primeiro momento,
ao trabalho que poderia ser reconhecido como o de “repórteres populares”, uma vez que
cobriam as atividades fornecendo conteúdos para a informação e contrainformação dos
eventos. O envolvimento de formação contou com a participação insipiente do coletivo em
debates, oficinas de produção de mídia e mostras de vídeo em encontros e fóruns na cidade e
no país, sendo esta atividade esporádica e não muito privilegiada.
Desde sua constituição o CMI Goiânia presenciou o fluxo e refluxo de ativistas que se
propunham a fazer parte do projeto. Ainda assim, foi o envolvimento destes com a luta por
moradia e pelo direito à cidade das famílias sem-teto que ocuparam o terreno no Parque Oeste
Industrial que re-configurou a atuação do ativismo midiático na região.
A mídia ativista esteve presente em momentos cruciais do dia-a-dia e da vivência na
ocupação “Sonho Real”. Ao longo de cinco anos, de 2005 a 2010, diferentes ativistas
políticos de mídia acompanharam este histórico e, ao mesmo tempo em que atuaram,
formaram-se, reconheceram-se e reorientaram suas ações.
Enquanto a mídia empresarial da região, de acordo com Silva (2007), foi decisiva para
a criminalização do movimento das(os) sem-teto e para o estímulo à desocupação do terreno
localizado no Parque Oeste Industrial, em defesa da especulação imobiliária, a mídia ativista
ao longo de todo o percurso foi fundamental no trabalho de contrainformação, aproximandose da rotina da ocupação Sonho Real e apresentando a versão dos fatos de acordo com a luta
do movimento.
O website do Centro de Mídia Independente (CMI) – www.midiaindependente.org.br
– e informativos impressos – CMI na Rua e o Folha Livre – serviram ao coletivo ativista para
a divulgação dos acontecimentos que envolviam a situação das famílias na luta pela moradia.
Ao compartilharem a situação de opressão junto às famílias sem-teto, os(as) ativistas
promoveram o diálogo com grupos populares iniciando uma relação que se aproxima à
concepção de comunicação popular. Afinal, o resultado do trabalho de documentação só foi
possível, nas palavras de Tagle (2002), quando a “subalternidade” foi partilhada.
Ao longo dos preparativos para a desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial,
ativistas organizaram uma escala de revezamento para conseguirem documentar todos os
acontecimentos dentro da ocupação Sonho Real. Inclusive no momento de execução da
Operação Triunfo pela Polícia Militar, ativistas se encontravam dentro do terreno com
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câmeras em mãos. Um valioso material, entre textos e fotos 51, foram divulgados no website
sobre o dia-a-dia do conflito. Imagens de vídeo foram captadas em momentos de tensão,
negociações e posteriormente nas investigações sobre a desocupação.
À medida que a mídia ativista foi ganhando reconhecimento e respaldo junto ao
movimento e às famílias sem-teto, a atuação das(os) ativistas de mídia foi se intensificando
por meio da disponibilização de assessoria e como parte de organizações de frentes de apoio
ao movimento. Consequentemente, o coletivo de mídia de Goiânia começou a ganhar o foco
de atenção de entidades, “setores esquerdistas e de movimentos sociais locais que se
interessaram pela forma de mobilização e ativismo do grupo: a Internet” (PRUDÊNCIO &
BATALHA, 2009, p. 115).
Por outro lado, com a intensa produção, a mídia ativista passou a se tornar fonte de
informação para a população, acadêmicos, instituições públicas, entidades, movimentos e,
inclusive, para a imprensa local. Ou seja, conseguiu entrar na esfera pública ampliada de tal
forma que a sua atuação é retratada por um jornal empresarial da região.
Neste caso, entretanto, o que motivou a matéria sobre o CMI no jornal regional Diário
da Manhã (DM) foi o incômodo que a atuação ativista vinha causando ao poder público, uma
vez que este era veemente questionado pelos(as) ativistas de mídia 52. Em uma tentativa de
ferir a imagem do CMI, sua credibilidade foi questionada pela reportagem, que o acusava de
ser o “principal órgão divulgador de boatos e fatos inverídicos sobre a desocupação do
Residencial Sonho Real”. Frente a este acontecimento, ativistas escreveram uma carta
resposta, divulgada uma semana depois pelo jornal.
De fato, não há como negar que a mídia ativista em Goiânia foi reconhecida como
uma interlocutora válida na esfera pública, tanto que os tidos adversários no campo político –
poder público local e empresas de mídia – sentiram-se pressionados a se posicionar frente a
sua atuação. E, mais, produções realizadas pelo coletivo de mídia sobre o caso foram e são
utilizadas ainda hoje como fontes reconhecidas. Exemplo disso são os materiais
disponibilizados pelo CMI que serviram de base para o Dossiê sobre a violação dos direitos
humanos entregue ao então ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos e para a avaliação da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, estabelecida após a desocupação
(PRUDÊNCIO & BATALHA, 2009).
51

Material disponível no site do CMI de acordo com a política do Copyleft, ou seja, o conteúdo pode ser
acessado, copiado e distribuído livremente, sem restrição de direitos autorais, mas a fonte deve ser citada.
52
Segundo um editor que trabalhava neste jornal naquele período, a matéria no Diário da Manhã publicada
com o título “Boatos pela Internet” no dia 19 de fevereiro de 2005 foi realizada para atender um pedido por
escrito da Polícia Militar (PM) do Estado de Goiás. O editor, inclusive, guardou o pedido por escrito.
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Além disso, a ação do coletivo do CMI em Goiânia por meio da Internet atingiu uma
audiência global, o que desencadeou manifestações de solidariedade ao movimento das(os)
sem-teto depois da desocupação em várias partes do mundo53.
A aproximação do coletivo ativista em Goiás com a linguagem audiovisual se deu a
partir de intercâmbios com ativistas de outras regiões e ao longo desta documentação da
desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial. Um personagem fundamental durante a
ação do CMI em Goiânia no período mais tenso do conflito foi o do ativista Brad Will54 do
CMI de Nova Iorque, que esteve na cidade durante os meses de fevereiro e março de 2005.
Como de costume em suas andanças pela América Latina em regiões aonde ocorria
algum levante popular, o ativista filmou durante sua estadia em Goiânia tudo o que lhe
chamava a atenção e, principalmente, as ações policiais na retirada das famílias sem-teto da
ocupação Sonho Real. As imagens, além de servirem de documentação para as investigações
sobre a violação dos direitos humanos, forneceram o tom do vídeo documentário “Sonho
Real: uma história de luta por moradia” finalizado pelo coletivo de mídia ativista de Goiânia.
A partir desta experiência, ativistas da região se depararam com a força de mobilização da
imagem audiovisual, utilizada em estudos e debates55 e, principalmente, utilizada em
discussões junto às famílias sem-teto.
Premiado pelo Festival de Cinema Universitário de Goiânia – Festicine – em 2007
como melhor documentário, a importância do vídeo para as moradoras e moradores da exocupação Sonho Real vai além de sua divulgação na cidade e se estende a existência de uma
prova concreta da opressão vivenciada no passado, que tentaram silenciar, apagar:

o vídeo mostrou o que a mídia não mostrou... que a mídia aí fora, tipo assim, na, a
mídia mostrou o que?, que a gente era bandido, né, que a polícia não tinha entrado
armada, que os companheiro que tinha morrido tinha sido, é, briga entre eles, que não
tinha sido a polícia que tinha matado. Então assim, o vídeo veio e mostrou totalmente
diferente, né, e..., e conseguiu provar com as imagens também, né. Então... o vídeo foi
ótimo. Eu costumo falar que aquele vídeo com aquelas filmagem foi tipo a, a salvação
assim do povo. Tem gente que fala assim “ai, mas, é, se não fosse o povo que morreu
53

Coletivos do Indymedia de diversas regiões do mundo registraram manifestações de protestos e
solidariedade ante a desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial. Manifestações ocorreram em
Washington (EUA) e São Francisco (EUA), na Noruega, e na Holanda, por exemplo (PRUDÊNCIO & BATALHA,
2009).
54
Bradley Roland Will, informalmente conhecido como Brad Will, anarquista e documentarista estadunidense,
voluntário do Indymedia de Nova Iorque, foi assassinado em 27 de outubro de 2006 durante um ataque
paramilitar na cidade de Calicanto no estado mexicano de Oaxaca, onde ocorreu uma insurreição popular
contra os poderes constituídos. Brad foi morto com a câmara na mão e filmou a própria morte.
55
Aulas de Direito na Unb, na Fundação Getúlio Vargas, discussões em associações de bairros, e movimentos
populares de diversas regiões do mundo utilizaram ou utilizam o vídeo em debates. Além disso, o vídeo foi
premiado pelo I Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia (FestiCine) organizado pela prefeitura de Goiânia.
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lá no Parque Oeste a gente num, num tinha pego a casa”. Eu acho assim que tudo
contribuiu, mas se não tivesse tido aquela filmagem do Brad de que a polícia entrou
armada, tinha acabado, o que tinha ficado mesmo tinha sido a versão da polícia
mesmo, que não tinha sido, que a polícia não tinha entrado armada e que a galera que
morreu lá dentro era briga entre eles. Então aquelas filmagem foi que foi a salvação de
tudo viu. (Eronilde, educanda dialógica, Entrevista 2011)

Assim como observa Eronilde, que teve o seu companheiro morto no dia da
desocupação do Parque Oeste Industrial e em 2008 participou das oficinas de Imagem
Popular, “os meninos” que fizeram o vídeo não chegaram, filmaram e foram embora,
“continuou com a galera”, acompanharam os passos desta história. Ou seja, optaram por
compartilhar a situação de opressão. Segundo ela, trata-se de um vídeo feito:
por pessoas que, que realmente tavam junto com a gente, tavam convivendo, né, que
viveram aquilo lá dentro junto com a gente e que mostra uma mídia bem diferenciada
do que essa mídia aí de fora, né. E que são pessoas assim que pra gente é como amigos
mesmo. Pessoas que fizeram parte da luta, que fazem parte da luta. (Eronilde,
educanda dialógica, Entrevista, 2011)

A reorientação do ativismo em Goiânia foi marcada por esta experiência junto à luta
pelo direito à cidade. Além da aproximação com a linguagem audiovisual, iniciou-se um
processo de autoavaliação da atuação ativista por meio da Internet. Em determinado
momento, ao longo do ano 2007, a reflexão sobre a ação de contrainformação do coletivo foi
repensada pelo próprio grupo. Após a aproximação com a luta das famílias sem-teto, abriu-se
o questionamento56 se o coletivo retornaria às atividades de produção de conteúdos que os
aproximavam à identificação de “repórteres populares” das questões marginalizadas na
sociedade ou se, de alguma forma, o grupo se envolveria a partir de uma militância mais
direcionada. O questionamento ficou no ar e a dinâmica coletiva fluida e flexível impulsionou
o encontro e a aproximação de diferentes ativistas políticos que se direcionaram à produção
de vídeos populares conjunta com os setores populares.
Mesmo com a continuidade das ações, interessa observar aqui a circularidade e o fluxo
e refluxo de sujeitos que atuaram como ativistas políticos de mídia em Goiânia nestes cinco
anos. As ações postas aqui de forma sequencial são resultado da interação flexível, fluida e
não organizada de um universo de ativistas políticos móveis, que iam e vinham, envolviam-se
por um tempo, dedicavam-se e seguiam adiante para outras regiões, para outros objetivos,

56

Questionamento posto em reunião de avaliação do coletivo no ano de 2007, presenciada pela autora deste
estudo.
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outras atuações sociais. Todas(os), entretanto, unidas(os) de alguma forma pelo desejo de
mudança na sociedade.
A reorientação da ação de contrainformação, que alcançou a esfera pública e foi
fundamental aos processos seguintes da desocupação das famílias moradoras do Sonho Real,
para uma ação conjunta com as(os) sem-teto foi concretizada com as oficinas de vídeo
popular organizadas no Residencial Real Conquista, recente bairro construído para receber as
famílias desalojadas.
O vídeo popular reflete a apropriação das linguagens técnicas de audiovisual pela
oralidade, neste caso, especialmente latino-americana, que conduz a processos de
ressignificação da comunicação e de fortalecimento do sentido público e do espaço local. A
produção dos vídeos, neste sentido, remete a práticas comunicacionais mediadas pela
linguagem audiovisual em pequenos grupos.
Assim, um grupo de pessoas envolvidas com o histórico da luta pelo direito à cidade
participou da oficina articulada pelas e pelos ativistas políticos de mídia, ou educadoras e
educadores dialógicos, entre os meses de julho e setembro de 2008. Desta experiência, cinco
vídeos foram produzidos por grupos populares do Residencial Real Conquista e ativistas. São
eles: “O processo”; “Cadê a nossa água?”; “A luta continua!”; “Futebol, a arte do Real” e “A
ilusão viaja de baú e a liberdade de bike”, sendo que este último foi premiado pelo Festival
Universitário de Goiânia – Festicine – em 2008 e “A luta Continua” foi escolhido o melhor
filme da Mostra Curtas Goiás pelo júri oficial do 10ª Goiânia Mostra Curtas, realizado em
outubro de 2009.
Por se tratar da produção de vídeos documentários com a participação direta de grupos
populares em sua concepção e elaboração de conteúdos, com o estímulo à apropriação dos
instrumentos midiáticos, a iniciativa das oficinas de vídeo popular no Residencial Real
Conquista representa a continuidade do trabalho de informação e contrainformação dos
ativistas de mídia de Goiânia sobre o histórico da luta à cidade. Tal continuidade é admitida
pelas próprias educadoras e educadores dialógicos no discurso do vídeo “O Processo”,
realizado pelas(as) ativistas políticos(as), tendo como temática o desenrolar das oficinas de
Imagem Popular realizadas no período de três meses. Conforme aparece num dos caracteres
de apresentação do vídeo: “a proposta [das oficinas de vídeo popular57] busca continuar o
trabalho de mídia independente e documentação realizados desde a ocupação Sonho Real em
2004”.
57

O conteúdo em itálico dentro dos colchetes foi acrescentado pela autora deste trabalho.
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A percepção simbólica desta continuidade é representada pelo jovem Lourivan, que
participou das oficinas de Imagem Popular, quando ele afirma que os “rosto aflito do vídeo do
Parque Oeste são os mesmos rosto, são idênticos, né, do vídeo que a gente fez hoje”
(Entrevista, 2010).
Ainda assim, trata-se de uma ação diferenciada de tal forma que, ao contrário do vídeo
“Sonho Real: uma história de luta por moradia”, estes cinco documentários resultantes das
oficinas são assinados como uma produção do “Movimento do Vídeo Popular de Goiás” e não
do “Centro de Mídia Independente”.
O conteúdo dos vídeos documentários realizados nas oficinas de vídeo popular, o
resgate desta história de produção a partir do encontro de ativistas políticos e de grupos
populares pela construção conjunta da comunicação popular, assim como as falas de ativistas
e dos sujeitos que participaram das oficinas serão privilegiadas com o objetivo de
problematizar a discussão em torno da cidadania, da relação entre Estado e sociedade, e
entender a dinâmica atual das culturas de oposição e popular e seus movimentos de
negociação e rompimento nos ambientes permeados pelas esferas públicas e pelas zonas
alternativas de debate radical.
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CAPÍTULO III
MOVIMENTO DO VÍDEO POPULAR EM GOIÂNIA,
FLUIDO COMO UM RIO

A imagem do movimento, seja de pessoas, de comunicações, de fumaça, das águas de
um rio, serve bem como metáfora da modernidade líquida em Bauman (2001), correspondente
aos tempos atuais de “desacomodação”. Nesta nova fase da modernidade, o sentimento de não
pertencimento e a busca por pertencer configuram o vai-e-vem de indivíduos atrás de
acolhimento, de certezas, de identificação.
O incessante “mover-se” da contemporaneidade inunda inclusive a atuação de
militantes e ativistas políticos que no intercâmbio de comunicações e em interações sociais se
experimentam e se desdobram na fluidez das possibilidades de atuação moderna. Foi
exatamente o deslocamento e o encontro de sujeitos incomodados e desacomodados com a
realidade social que deu contornos à realização das oficinas de vídeo popular no Residencial
Real Conquista e da própria ideia de Movimento do Vídeo Popular em Goiânia.
O caminho que levou uma atividade de informação e contrainformação, que se
baseava numa postura de produção sobre o grupo popular em luta pela moradia, direcionar-se
para uma produção conjunta com os setores populares, onde os instrumentos midiáticos
começam a ser utilizados para falar de si para si, reflete uma ação permeada por encontros e
pela união entre sujeitos com histórico de atuação social diferentes.
A existência de um espaço de confluência foi fundamental para o encontro das
educadoras e educadores dialógicos que realizaram as oficinas de Imagem Popular no Real
Conquista. A constituição deste lugar se deu a partir do ativismo em torno da mídia em
Goiânia, que desencadeou a formação de espaços de vivência, convivência e de encontros,
que possibilitaram o intercâmbio de sujeitos sociais de diferentes partes do país e do mundo.
Isso foi possível quando os espaços de moradia de ativistas também foram reconhecidos como
espaços de trocas, reuniões e formações. No caso, um destes espaços recebeu o nome de
Indygesto, onde “tinham algumas pessoas que eram do CMI, outras que não eram, outras que
estavam pensando se eram ou se não eram” (Michel, Entrevista 2011).
O principal acontecimento que uniu um grupo de pessoas em torno deste espaço foi o
histórico de luta pela moradia e pelo direito à cidade das famílias sem-teto que ocuparam o
Parque Oeste Industrial. Segundo uma das moradoras do espaço, Danúbia, que assumiu o
papel de educadora dialógica ao longo das oficinas de vídeo popular no Real Conquista, a
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“experiência” do Sonho Real “marcou e uniu o Indygesto, assim, né, de alguma maneira”
(Entrevista, 2010).
Não por menos, o espaço propiciou em determinado momento a construção de
sociabilidades tendo em vista o rompimento, a ruptura, a criação, a conscientização. Como
lembra Drica, que passou um tempo por lá enquanto atuou como educadora dialógica na
oficina realizada no Real Conquista:

Foi no Indygesto assim que eu comecei a ver que tinha movimentos assim
organizados, tinha outras, outras perspectivas assim, sabe, que não era só o
audiovisual, que o audiovisual era só a ferramenta, não era o fim ali. Pra mim o
audiovisual era o que poderia mudar, sabe, as coisas, mas a gente sabia que o
audiovisual era ferr..., agora o audiovisual é a ferramenta pra poder mudar algumas
coisas de alguma forma, que também não é tão fácil. Ou pra mudar ou pra reafirmar
ou pra... conservar do mesmo jeito que tá, né, enfim. E aí lá não, lá eu ouvi falar da
Via Campesina, ouvi falar da, o que era feminismo, o que era ser feminista, sabe, ouvi,
ouvi falar do MTD, ouvi falar do Sem-Terra de uma forma não-preconceituosa, sabe
assim. Então pra mim mudou tudo de novo, sabe assim. E agora já numa outra
perspectiva assim. Mais..., maior, sabe assim, de transformação social assim, sabe. De
querer mudar mesmo assim, sabe, que não adianta, que achar que de um em um pode
chegar a fazer a diferença, mas o que que a gente pode fazer pra, pra ser uma co...,
algo maior, né, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu resposta. Mas... deu a...,
a instigada assim de procurar. (Drica, Entrevista, 2011)

Pouco tempo depois da constituição deste espaço, disposições individuais e coletivas
no início do ano de 2008 possibilitaram o encontro entre os sujeitos que se uniram para
concretizar a oficina de Imagem Popular. A reunião se deu entre o historiador e ativista
político do CMI, Dedeco, e Michel, Drica e Danúbia, esta também historiadora, que possuem
histórico de formação a partir do vídeo popular.
Em busca de “novos ares”, com o interesse em conhecer outras pessoas e outras
realidades, Michel, então com 26 anos no início de 2008 sai da cidade satélite Riacho Fundo
II, periferia do Distrito Federal, para passar um tempo em Goiânia. Por motivo parecido,
Dedeco, com 24 anos, resolve se mudar de sua cidade natal Rio de Janeiro para a capital de
Goiás. “Estava querendo outras coisas talvez, né, estava buscando outras coisas, estava
querendo dar um passo assim além”, relembra (Michel, Entrevista 2011; Dedeco, Entrevista,
2010).
Para Dedeco, “dar um passo além” seria o mesmo que se conduzir a iniciativas de
educação popular, preocupadas com a formação. Ao chegar a Goiânia, encontrou o ambiente
propício para esta caminhada:
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Então na verdade quando eu vim pra Goiânia assim as conversas eram muito mais a
respeito disso assim de, de formação, assim, de uma preocupação maior com a
formação assim, de, sabe, tipo, da importância... Então a gente conversou muitas
coisas nessa época assim, né, eram muitos assuntos ao mesmo tempo assim de
Movimento dos Trabalhadores Desempregados à Universidade Popular, o CMI, a Real
Conqui... né, então era muitas coisas assim acontecendo ao mesmo tempo. Então eu
acho que assim, né, já-já-já, sei lá, tinha essa, tem essa preocupação, começou a ter
com esse grupo assim que se encontrou assim, tem esse... essa... essa coisa assim com,
com educação popular, com formação assim né, com... com perceber que... que é
preciso... que é preciso isso, assim, né, formação assim (Dedeco, Entrevista 2010)

Quando ele chega a Goiânia em fevereiro, Michel já se encontrava na cidade. Após
algumas idas esporádicas ao Real Conquista junto às moradoras, moradores e passantes do
Espaço Indygesto, surgiu a ideia de se fazer um evento no novo bairro no dia do trabalhador,
primeiro de maio. A opção era por uma ação mais autônoma, ou seja, sem ajuda financeira de
instituições ligadas ao Estado e ao mercado. A intenção era levar o grupo de rap GOG 58 a se
apresentar na Praça Pedro Nascimento do Real Conquista, onde ocorreria também a exibição
de um videoclipe do grupo, que fez uma música sobre a desocupação do Parque Oeste
Industrial, e do vídeo “Sonho Real: uma história de luta por moradia”.
Contudo, a iniciativa contou com a parceria do Pontão de Cultura República do
Cerrado59 de Goiânia, que disponibilizou os equipamentos de som. De outra maneira, a união
gerada em torno da arrecadação de dinheiro para pagar o cachê da banda e mais ainda a
decisão em fazer e executar o projeto geraram o sentimento de autonomia.

O que marcou mesmo eu acho todo... todo o processo do Real Conquista depois do
Sonho Real assim né, foi o primeiro de maio, né. Que foi, aí sim, foi um corre muito
coletivo, grande assim, de trazer o GOG né, pra cantar. Então, é... A mesma história,
pedágio, e tal. E aí o pessoal do Riacho Fundo II, que na época era o Michel e o
Elkson participaram de todo o processo assim... Inclusive o primeiro de maio acho que
pra todo mundo que você for perguntar e falar do primeiro de maio, todo mundo que
estava é muito marcante assim né, que foi um momento de aproximação muito,
muito... muito bonito assim com a comunidade. E... e o Real Conquista era bem
recente, né, aquela dificuldade toda e tal, e foi fantástico assim, né, aquele contato
(Danúbia, Entrevista 2010).

A organização deste evento propiciou a aproximação do grupo com as moradoras e
moradores do Real Conquista, uma vez que foi possível ir “conhecendo a realidade,

58

Banda de rap do Distrito Federal que fez uma música inspirada na retirada das famílias sem-teto do Parque
Oeste Industrial.
59
Organização vinculada ao programa Cultura Viva do Ministério da Cultura (Minc) do Governo Federal .
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conhecendo as pessoas” do local, até que, segundo Michel, “começou as ideias, ‘não, vamos
fazer uma oficina de imagem popular’”. (Entrevista, 2011).
O primeiro contato de Michel, Danúbia e Drica, que depois se juntou ao grupo, com a
linguagem do audiovisual foi exatamente em uma oficina de imagem popular. No entanto,
neste princípio, ele e elas não eram o educador e educadoras dialógicas e sim educando e
educandas.
Participantes do grupo de jovens da Igreja Católica da periferia do Distrito Federal,
Riacho Fundo II, ele e elas foram convidado e convidadas a compor no ano de 2002 a
primeira oficina de imagem popular que ocorreria na cidade satélite organizada pela produtora
Caribu Cinema em parceria com a Universidade Católica de Brasília.

Foi em 2002, e aí nessa oficina era o seguinte, eles tinham uma Van, que eles
buscavam a gente nas férias, foi o mês de julho inteiro, buscavam a gente todos os dias
à tarde no Riacho, levavam a gente pra Universidade Católica, a oficina não aconteceu
no Riacho. E aí levavam a gente pra lá e aí a gente fez o processo todo, né, que a gente
se baseou neste processo depois pro Real, que era primeira semana de sensibilização,
aí segunda semana de oficina técnica, de elaboração de roteiro, oficina técnica, e aí
terceira semana de produção, quarta semana de edição, era assim que estava dividido.
(Danúbia, Entrevista 2010)

Ao contrário de Danúbia, que em 2003 se muda para Goiânia, Michel e Drica
continuam em contato com a Caribu Cinema na cidade satélite. Participam de equipes de
produção, tornam-se monitora e monitor da oficina que ocorreu em 2004 e oficineira e
oficineiro em 2006 (Danúbia, Entrevista 2010; Michel, Entrevista 2011; Drica, Entrevista
2011).
Em análise, para as(os) três, fica a compreensão da importância de terem participado
desta experiência em 2002, onde, segundo Danúbia, foram “tendo acesso a um outro mundo,
né, que era o mundo do centro, né, não era mais o da periferia”:

Mesmo que eu tenho as críticas ao pessoal assim, pelo formato mesmo que eles
decidiram fazer as oficinas assim, é uma das coisas mais importantes que aconteceu
pra gente assim, sabe. Eu não sei assim, eu acho que tudo seria diferente, tudo teria
sido diferente se não tivesse essa oficina em 2002... Inclusive no que a gente é hoje,
assim. (Danúbia, Entrevista, 2010).

Além do contato com um novo mundo, Drica reconhece nesta experiência o encontro
entre o grupo que se identificou em busca de outra perspectiva de vida:
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Acho que a Caribu com essa proposta de oficina ele fez a gente se encontrar, sabe,
assim. Teve esse encontro, né, com essas pessoas, então assim, acho que cumpriu a
função de, de fazer esse encontro e de a gente buscar outras coisas, sabe. Outras
perspectivas de vida assim, de, de militância, de... de... de num, de num ter uma vida
normal assim, que é casar, ter filhos e... e trabalhar no comércio, por exemplo, sabe.
Pra mim fez uma diferença, pra mim, eu consigo, né, consigo ter essa leitura que
naquele momento, a minha, em 2002 ali com aquela primeira oficina, sabe, eu começo
a trilhar outros caminhos assim, sabe. Eu nunca tinha ido no Plano Piloto, assim, sabe.
Eu não sabia o que... Pra mim, o que eu conhecia era as cidades satélites e as “perifas”
que eu já tinha morado, sabe, né, que foi, é, Candangolândia, que já é mais próximo do
Plano, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Santa Maria e Riacho Fundo II. Era os
lugares que eu já tinha circulado. Agora Plano Piloto mesmo eu não conhecia. E eu
lembro muito assim as meninas falando assim que ia pro teatro no Centro Cultural da
508 Sul, sabe, isso pra mim eu fui conhecer ó muito depois disso, sabe, muito depois.
Pra mim ali teve..., assim, teve um trilhar diferente assim, sabe, começou um caminho
diferente naquele momento, em 2002 assim. (Drica, Entrevista, 2011)

No entanto, depois de quase cinco anos, a percepção foi redirecionada a partir da vida
cotidiana na periferia e inicia-se a crítica às iniciativas que se beneficiam da desigualdade
social para ganhar dinheiro, ou seja, às organizações que se vinculam à periferia pra cumprir
um papel social e ganhar dinheiro, mas não contribuem efetivamente para transformar e
modificar a estrutura de classes da sociedade. Tais iniciativas são comuns numa sociedade
que admite a cidadania estratificada e vislumbra a igualdade como objetivo, mas não como
ponto de partida, e perpetua a própria situação de desigualdade.
Neste sentido, entre 2007 e 2008 começa a inquietá-los às ações que vêm de fora para
dentro, executadas por uma “galera que trabalha com projeto, que escreve edital, que ganha
grana pra caramba com isso, que vive disso assim, sabe, e eles acham que vai mudar a vida
das pessoas no processo da oficina, acham que vai mudar a realidade”, mas não conseguem
gerar transformações estruturais no combate à desigualdade social, afinal de contas, como
lembra Drica, na periferia “o estômago ronca” (Entrevista 2011):

Acha que vai lá dar oficina, tá ganhando grana pra caramba, saca, e acha que aquele
processo ali daquela sensibilização do olhar, daquelas discussões críticas, daquela...,
de ver filme, de pegar a câmera, de fazer filme, falar da realidade da gente. A gente
falando, achar que a gente falando da nossa realidade vai mudar, sabe assim, só que
não vai mudar, porque a coisa, as coisas concretas do dia-a-dia, sabe, acho que até eu
tinha falado assim que a barriga ronca, sabe assim, que o estômago ronca, é outras, é
outras necessidades, né. Então fica muito, assim, é aquele tempo que... que as
pessoa..., assim, que tá ali, tá fazendo as discussões, tem mudança ali imediata, só que
não uma mudança consistente pra vida mesmo. Se isso acontece é um e outro assim,
sabe. Mas com vários outros meios. Mas a galera tá ganhando grana com isso. E a
realidade aqui não é só oficina, né. Então, aqui no DF tem muito isso, assim, né, as, as
oficinas são caras, as pessoas ganham dinheiro com isso, sabe, ganham mil(s), mil(s)
reais assim, não sei quantos mil(s) reais pra poder fazer essas oficinas e achar que
mudou, que cumpriu uma função social, que tá mudando a realidade ali, sabe. Pode tá
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mudando a subjetividade de algumas pessoas, assim, na-nas percepções assim, mas
não no objetivo mesmo assim sabe, de, do corre diário mesmo (Drica, Entrevista,
2011).

A partir de então, o estímulo individual seria por iniciativas autônomas. “É uma outra
percepção, e eu falo “é isso mesmo”, sabe. Acho que chega. Já são, já tem um histórico aí
desde 2002, já são quatro anos sempre fazendo as coisas pra essa galera de fora”, relembra
Drica:

Aqui a gente tava cansado de perceber que no Riacho as coisas eram sempre a partir
da... da instituição. Seja ela a Igreja Católica, seja ela a família, seja ela as Ongs, seja
ela as Associações. A gente num-num... Alguém de fora que chega aqui. Ou até
mesmo a nossa família, né, essa-essa instituição família que, que nos leva também pra
um lugar, assim, né, na maioria das vezes assim. Então... então, a gente queria romper
com isso. A gente tava nessa perspectiva de rompimento, sabe, a gente não queria
mais compactuar com as coisas do Estado, a gente achava que “faça você mesmo” é...,
era o ideal naquele momento. (...). Todo mundo ali tava pela resistência, assim, “não”,
sabe assim. Ninguém vem mais falar por nós não, sabe assim. Já falaram muito pela
gente. Agora a gente vai construir pela gente assim, sabe (Drica, Entrevista 2011).

Enquanto isso, em Goiânia, a opção pela autonomia já era pensada como uma busca
ideal, apesar das dificuldades da prática. O porquê desta posição política foi elaborado por
Dedeco:

É aí é claro que... é cheio de limites... Isso não existe hoje, né. Mas a, mas acho que a
lu..., né, o objetivo da autonomia é esse assim, né, o porquê da autonomia é esse, é... é
poder dizer, viver e fazer as coisas que, do jeito que bem entende, né. A prática é que
diz essas coisas, pra que as relações sejam diretas, para que as produções das coisas
sejam..., sejam de maneira horizontal, sejam de maneira... com, através do, do diálogo
e não da força, né, que é como o Estado, que é como o Estado estabelece as coisas, né,
seja pra fazer uma desocupação, seja pra fazer uma reportagem, né, que é uma
violência, falar o que falam na televisão, é uma violência assim, é um desrespeito, é
um... causa violência e é uma violência, né, entendido nesse sentido assim (Dedeco,
Entrevista 2010).

E se apresenta num dos cadernos de notas de Danúbia sobre a oficina de vídeo popular
no Real Conquista:

Precisamos morrer para renascermos juntxs (sic), num processo de educação e ser
educado numa prática libertadora. (...) Na luta autônoma, organizada “de baixo”, a
forma importa mais do que o conteúdo original, quer dizer, as novas relações
estabelecidadas basearam-se na participação e na gestão direta do processo pelxs
envolvidxs (sic): é o coletivo que constrói e muda os rumos do movimento. Isso não
significa, e deve ser evidente, que não há uma preocupação com a ideologia que
sustenta e dá eixo para a prática autônoma, e é exatamente aí que podemos juntxs (sic)
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definir um princípio da nossa organização enquanto oprimidos pelo sistema
capitalista. À medida que entendemos que libertação não pode vir a não ser de nós
mesmos a partir de nossa prática revolucionária, adquirimos dia-a-dia a nossa
consciência enquanto classe explorada, construímos criativamente ferramentas de
desestabilização do sistema vigente. Diante às estruturas institucionais pelas quais o
capital controla e recupera as lutas sociais, o movimento autônomo da classe
explorada recria da marginalização a sua linguagem e formas de resistência. É por isso
que precisamos nos defender das estratégias de cooptação atuais (além daquelas
fortemente consolidadas nas periferias pelo tráfico de drogas, igrejas pentenconstais,
exploração do trabalho (extorsão de mais-valia)) realizadas pelo Governo Lula (pontos
de cultura, economia solidária, bolsa família, etc) ou por Ongs e cooperativas ligadas
ao Estado. Precisamos entender que a autonomia deve realizar-se em todos os sentidos
e a resistência só se torna possível se nos mantermos (sic) alheios e distantes do
capital privado ou estatal (Danúbia, Cadernos de notas sobre a oficina de Imagem
Popular no Real Conquista, setembro de 2008, Anexo I)

Para Drica, após uma tentativa de articular um espaço de vivências no Riacho Fundo
II, a possibilidade de se fazer algo por si e para si mesma, tendo este “si” um significado mais
coletivo do que individual, surgiu com o convite de participar do projeto de oficina de vídeo
popular no Real Conquista, em Goiânia.
Assim, eu vou pro Real assim, através do convite da Danúbia, né, com essas
discussões, assim, eu vou me sentindo parte daquele lugar, né. Por mais que seja
realidades diferentes, mas, assim, historicamente assim, pelo, pelas coisas que eu tinha
vivido, era muito parecidas, né, porque a minha mãe tinha morado um ano debaixo de
lona aqui no DF, aqui em frente do Riacho Fundo II pra ganhar o lote dela, sabe,
assim. Minha mãe morou um ano assim de baixo de sol e chuva, de baixo..., numa
barraca, sabe assim, durante um ano, né. Então assim, e eu, né, não tinha, num, eu
num, eu fui, eu fui nisso assim, né, eu tava querendo construir outra coisa a partir da
gente também. (...) E aí no Real a gente, não, agora não é mais alguém, a gente se...,
eu me senti muito, muito, assim, por mais que tem controvérsias assim, mas eu me
senti muito igual as pessoas do Real. Então pra mim eu não tava saindo..., eu não tava
de fora pra dentro. Eu tava indo, sabe, trocar experiência com pessoas que era igual a
mim, que era de periferia, que tinha a luta por moradia, né, que tinha todo histórico
de... de luta mesmo assim, pra viver, sabe, minimamente. Então pra mim, que não era
acadêmica, né, que, tipo... Então pra mim foi ir trabalhar, foi ir trocar ideia com...,
trocar experiências com pessoas que faziam parte da minha mesma realidade só que
em Estados diferentes. Eu no Distrito Federal e eles em Goiânia assim, sabe. Então...
fui assim, com, com, com esse propósito sabe assim, agora não é mais de Ong, não é
coisa mais de instituição, agora é a gente fazendo com a gente assim, sabe. (...) E aí...
e aí eu vejo que, que como a gente não tinha, não era o nosso meio de sobrevivência,
sabe, essa oficina. A gente não tava ganhando dinheiro com essa oficina, a gente não
tinha como se manter com essa oficina, né, igual eu dei o exemplo assim, eu só
consegui ficar em Goiânia esse tempo porque tinha essas outras pessoas que
minimamente tinha, tinha uma casa que pagava aluguel, água, luz, né, a internet, sei
lá, conseguia, a gente conseguia pagar um ônibus quando era muito preciso, se a gente
não conseguisse burlar o terminal, ou se a gente não fosse pedalando pro Real, então,
assim tinha um, ali tinha uma estrutura mínima de, de me manter lá pra poder fazer
essa oficina (Drica, Entrevista 2011).
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Sem muito esforço para compartilhar a situação de opressão numa sociedade dividida,
estratificada, Drica chegou a Goiânia na segunda quinzena de junho de 2008 depois de
concluída a primeira etapa de mobilização para a realização das oficinas no Real Conquista.
Após decidir pela execução do projeto na periferia de Goiânia, com a motivação de
terem concluído o evento no dia do trabalhador, a mobilização consistiu, antes de tudo, em
ações pelo aprofundamento das relações e do contato com moradoras e moradores do bairro:

A gente pensou, bom, pra fazer uma oficina no Real Conquista a gente precisa de ter
ligação com a comunidade, né, de ter como chegar lá e distribuir uns panfletos e falar
“ah, vai rolar uma oficina”. Então o primeiro desafio era esse, né, como aproximação
da comunidade, que tinha começado, claro, com o primeiro de maio, mas que o
processo que marcou essa aproximação foi no final de maio e no mês de junho, que foi
o processo da quadrilha, da festa junina (Danúbia, Entrevista 2010).
A gente teve que fazer uma... uma, uma quadrilha, sacou, pra ficar mais conhecido
como estratégia também assim de chamar a galera, porque a gente ia chamando a
galera, aí no meio de chamar a galera a gente descobriu que o pessoal queria fazer
uma quadrilha, e, ah, então a gente pode ajudar. Aí através dessa quadrilha a gente
ficou bastante conhecido assim, né, no Real Conquista, né, assim, que aí a molecada
começou a ter confiança mesmo, saber quem é e tudo mais (Michel, Entrevista 2011).
Aí foi isso assim, foi esse o processo, não sei, de aproximação mesmo. Então desde,
sei lá, do processo do primeiro de maio, da quadrilha que teve, a gente indo lá sempre
e tal, foi esse... esse contato assim, né, de ir chamando, ir chamando, ir chamando,
chamando, durante, antes e depois assim né, e antes, durante, né, e depois assim de, de
tá sempre lá, não só no momento lá que era reservado às oficinas, que isso, né,
quase..., existiu durante um..., o momento da oficina que a gente se juntava lá todo
mundo e conversava era um momento, mas tinha todos os outros momentos no campo,
na rua, na casa de um, na casa de outro, né, no macramê, é, né, em vários lugares
assim que eu acho que isso acontecia. O processo de estar lá conversando sobre as
oficinas, conversando sobre o futebol, conversando sobre sei lá o quê, conversando
sobre a polícia, conversando sobre..., né..., um processo constante assim, né. Acho que
foi isso que... que fez possível assim, né (Dedeco, Entrevista 2010).

A organização da quadrilha propiciou a aproximação com pessoas da comunidade que
iriam ajudar a criar condições estruturais no Real Conquista para a realização das oficinas,
como o Ideufonso, seu Hélio, dona Rosa, Celina, Eronilde, o Tião e “a dona Neusa, que foi
fundamental pra tudo acontecer” (Danúbia, Entrevista 2010). Além das adultas e dos adultos,
houve a aproximação com os adolescentes, que depois iriam fazer parte das oficinas. Como
lembra Danúbia:

No primeiro momento, quem mais se aproximava da gente, eu acho que tinha também
uma identificação assim do pessoal com a gente assim era os adolescentes, que estão
num momento de vida super perigoso assim, né. E também porque não tinham
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perspectiva de nada, não tinha escola no Real Conquista, num, num, enfim...
(Danúbia, Entrevista 2010).

Somente uma menina e duas mulheres participaram da produção dos vídeos ao longo
da oficina, que, além delas, contou com a presença de nove adolescentes, dois homens e
quatro crianças. Foram elas: a adolescente Kézia, que na época tinha 16 anos, Eronilde, então
com 30 anos, e Lina, também com 30 anos. Em uma conversa informal, ao ser questionada
por que achava que outras adolescentes não se interessaram pela oficina, Kézia respondeu que
o ambiente das oficinas era muito “duro”, era um ambiente mais para meninos, uma vez que
as meninas “tinham um jeito mais delicado, mais feminino mesmo, que os ambientes das
oficinas não tinham” e por isso outras meninas que “colaram”, estranharam, não se
identificaram. Diferente dela, que não se importa e até gosta de estar em ambientes assim. Já
Lina, questionada sobre a participação de outras mulheres, afirmou que “talvez, algumas
ainda muito chocada com tudo, não quiseram falar mais a respeito do que viveram, né, da
luta, muitas sofreram demais, ainda chocadas, né, não quiseram mexer numa ferida” (Kézia,
Entrevista 2010; Lina, Entrevista, 2010).
Levando em conta que havia liberdade para a escolha dos temas tratados, supõe-se
aqui a falta de sensibilidade no lidar principalmente com as adolescentes no sentido de
mobilizá-las para a produção dos vídeos. A suposição sobre a insensibilidade ao olhar para a
mulher se reforça numa das respostas de uma educadora dialógica dadas em entrevista que, ao
falar sobre Lina, não a chama pelo nome e sim por “a esposa de Franklin”. Além disso, Lina,
em entrevista, chama a atenção para os créditos dos vídeos realizados por ela e por todos e
todas, onde é reservada uma parte para agradecimentos e se encontra o agradecimento às
“rosquinhas do Franklin”, “mas quem fazia as rosquinhas era eu”, diz ela, “ele vendia” (Lina,
Entrevista 2010).
A convivência tornou-se intensa entre educadores, educadoras e educandos, educandas
dialógicos, dialógicas, quando o grupo de ativistas resolveu se mudar para perto do Real
Conquista, no Garavelo, dando condições para o relacionamento e a mobilização diária, sem a
qual a oficina não teria ocorrido:

Por exemplo, assim, tinha que ir atrás da galera. O povo não ia, tinha que demorar
uma, duas horas assim, a gente tinha que ficar lá diariamente assim, fazendo outros
processos também assim, outras coisas, né, assim, convivendo mesmo ali com as
pessoas, um pouco que no dia-a-dia, indo comer na casa delas, né, assim. Convivendo
ali mesmo e tal. Lá no Real Conquista a gente teve que construir a estrutura, né, e... E
ficar lá atrás das pessoas e tudo mais assim, né, atrás dos meninos, convivendo assim,
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tipo, fazendo outras coisas, fazendo macramê pra, saca assim, pra ganhar um tempo,
sei lá, essas coisas assim. (Michel, Entrevista, 2011)

Paralelamente à oficina de vídeo popular foi realizada oficina de produção de pulseiras
de macramê, o que propiciou o espaço para aproximação, criação, troca de conhecimentos e
conversas informais. “Nesse momento, esses meninos, Fidido, Japão, colavam o dia inteiro
com a gente”, lembra Danúbia. A mobilização diária era importante devido à inconstância da
presença dos educandos e das educandas dialógicas. “Às vezes tinha oficina que estavam
cinco pessoas assim né, (...), aí no outro dia já tinha trinta, assim né, muito inconstante, muito
rotativo assim a participação” (Danúbia, Entrevista 2010).
E no vai e vem de pessoas que se envolviam formou-se o “Movimento do Vídeo
Popular”, intitulação criada pelas e pelos próprios e próprias educadoras e educadores
dialógicos, mas que atualmente não é consenso nem entre eles e elas:
Esse negócio do “Movimento do Vídeo Popular”, isso aí a gente não pensou antes,
assim, de... Porque eu acho que é o, um erro assim de não ter pensado antes, de ter
chegado lá no dia assim e ter colocado isso, assim, tipo, o que é o Movimento de
Vídeo Popular? Saca assim? Qual que é a estratégia dele? Ele quer fazer isso pra quê?
Qual o objetivo? A-a..., né, assim, num, a gente não perguntou isso na época, a gente
só pegou e colocou. (Michel, Entrevista 2011)

Como bem observa Michel, hoje militante do Movimento dos Trabalhadores
Desempregados – MTD, o “Movimento do Vídeo Popular” de Goiânia não é um movimento
social com estratégias e objetivos de longo prazo. Na verdade, corresponde mais ao
movimento fluido de um rio, espontâneo, não organizado e momentâneo. E é mais próximo a
isto que Drica, atualmente também integrante do MTD, entende este movimento:

Então, o movimento, eu acho que assim, é..., ele foi, foi crescendo assim, foi-foi se
criando, né... Ah, mais uma coisa, assim, mais, mais, mais diária, assim mesmo, sabe.
A gente tá em movimento, a gente andava o Real inteiro, o tempo todo, as pessoas
conheciam o mídia independente. A galera que estava lá, as pessoas que estavam
fazendo o vídeo popular estavam em movimento. As pessoas que colaram mesmo,
desde o começo até o fim, sabe assim, estavam em movimento, estavam em
movimento, sabe. Tava, tava, assim, a oficina começava três horas da tarde, três horas
da tarde quem estava no lugar ia de casa em casa, sabe, chamar as pessoas que não
tinha ido. Isso pra mim é um movimento. Modifica o local que às vezes não tem nada,
mas, assim, tem quatro, tem seis pessoas de fora e tem dez de lá ou tem duas de lá, que
estão circulando ali, estão mudando o cotidiano daquele espaço, sabe. E aí tem uma
linguagem, né. Tem uma linguagem que é o audiovisual. Então acho que esse
movimento pra mim é mais isso assim, ó, é o movimento do vídeo popular, que talvez
hoje não esteja fortalecido assim, sabe. Talvez hoje não seja fortalecido. Mas que teve
o movimento do vídeo popular lá, teve. Sabe, assim. Teve. Né, assim, nesse lance de
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movimentar o lugar, sabe. Não o movimento organizado como a gente vê, né, um
movimento organizado politicamente assim, sabe, movimento social, não é isso, né.
Mas tinha um movimento ali, tinha alguma coisa inquieta ali, sabe. E aí... é o
movimento do vídeo popular, sabe, que tá em... que tava em construção assim né, tá
em construção, de modificar o lugar, de modificar a as ideias, a leitura de mundo, a
visão de mundo, né, acho que pra mim o movimento do vídeo popular é isso assim.
Seja de lá, seja com esse nome movimento do vídeo popular, seja como coletivo do
vídeo popular, seja como oficina do vídeo popular, sei lá, independente da
nomenclatura assim sabe. Tá, tá se construindo assim (Drica, Entrevista, 2011).

Ao assumir a intitulação “Movimento do Vídeo Popular”, o grupo fez também uma
opção pela valorização da ação coletiva e não individualizada, que refletiu na própria divisão
das tarefas ao longo das oficinas e na produção dos vídeos. Sendo assim, a direção, o roteiro,
a produção e edição não foram individualizadas, mas coletivizadas entre as pessoas que
participaram das oficinas. A decisão foi feita no sentido de permitir “todo mundo participar de
todos os processos”, de forma não hierárquica, mesmo que na prática o interesse individual
dos educandos e das educandas influenciou no grau de envolvimento em cada etapa.
(Danúbia, Entrevista 2010; Drica, Entrevista 2011):

Isso foi uma discussão dentro do coletivo de todo mundo junto, assim, sabe. A gente
queria que fosse uma coisa, assim, não tivesse “ah”, porque geralmente quando
alguém faz um filme, sempre quem é reconhecido é o diretor, né. É diretor que é, é o
diretor do filme que é reconhecido. Ah, o filme de “fulano de tal”. Então a gente
queria quebrar com isso. “Não, o filme não é de fulano de tal”, sabe, o filme é desse
coletivo que é maior, né, desse, das pessoas do Movimento do Vídeo Popular, mas
dentro desse movimento do vídeo popular tem grupos, né. Então assim, o filme é “de”,
“de”, “de” todo mundo (Drica, Entrevista 2011).

A estrutura utilizada por este movimento era mínima e cheia de improviso. A
primeira semana das oficinas ocorreu na casa da mãe de um dos educandos dialógicos,
Mizael, no Real Conquista, que hoje não mora mais em Goiânia, devido aos problemas
relacionados às drogas na periferia. As semanas seguintes foram realizadas na casa de dona
Neusa, onde educadores, educadoras, educandas, educandos dialógicos improvisaram um
espaço com lonas. E a etapa da edição foi concretizada no Espaço Indygesto, no setor
Garavelo. Os materiais utilizados foram um quadro negro, um computador, um aparelho de
TV, um equipamento de DVD disponibilizados pelo Pontão de Cultura República do Cerrado,
cadeiras e bancos de uma das Igrejas Evangélicas do bairro, uma câmera filmadora digital, um
monopé e notebook da Tati do CMI de Goiânia, locação de vídeos gratuita na CARA Vídeo,
carros da Tati e da Dona Neusa. Além disso, houve ajuda financeira do Talher, que contribuiu
com R$ 500,00, a bolsa de mestrado da Danúbia foi utilizada ao longo das oficinas e a
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vinculação informal de Michel ao Pontão de Cultura República do Cerrado, que favoreceu sua
estadia em Goiânia com R$ 400,00 por mês.
As ajudas e contribuições financeiras foram necessárias para pagar passagens de
ônibus, combustível dos carros, o lanche das oficinas, “comprar óleo para dona Neusa ali
fazer um rango”, pagar o aluguel do Espaço Indygesto. Segundo Danúbia, em relação às
ajudas do Pontão e do Talher, “se eles não tivessem ajudado, não teria impossibilitado, né,
teria dificultado um pouco pelo lanche, né, porque aí a gente sempre fazia um lanchinho,
mesmo que simples pra galera assim nas oficinas, mas não teria impossibilitado, nem afetou a
autonomia do grupo essas ajudas”. Já para Drica, apesar do envolvimento com estas
instituições ter sido “mínimo”, fez o grupo “sofrer muito”:
Morando aqui no DF, assim, eu vejo que as contribuições que essas instituições deram
foram mínimas, sabe, assim, tipo, muito pouquinhas assim. E era uma coisa que a
gente questionava. Mas muito pouca, sabe. A gente questionava coisa pouca. Essa
ligação, sabe. Até mesmo porque..., e buscava um meio também de estar com estas
instituições com autonomia, porque o Pontão, o Pontão, as pessoas que trabalhavam
no Pontão, eles não estavam nas oficinas. Estavam nas oficinas indiretamente, sabe,
isso que dava um conforto na gente, como..., sabe assim, não, beleza, a gente vai lá
usa a instituição, pega o equipamento dela, só que ela não tá aqui, sabe assim. Ah, a
gente vai lá, pega R$ 500,00 só que ela não tá aqui interferindo nu-no debate, não tá
aqui interferindo na-nas discussões, na realidade. Não tá passando pelo que a gente tá
passando, sabe, então assim, isso era o que pra mim era o que... que fez com que a
gente fizesse essas parcerias assim, sabe. Porque não tinha, mesmo que as pessoas que
colaboraram nesse processo, que às vezes não foi, não foi muito..., né, assim, elas não
foram muito evidenciadas, não foram muito, né, é... agradecidas pela, por essa
colaboração, elas, elas, assim, elas também tiveram uma postura muito legal. “Toma.
Quer um computador? Beleza”. “Quer quinhentos reais pro-pro, pro transporte, pra
gasolina, pro rango, toma”, né, mas aí é isso assim, tem uma contrapartida assim, né.
Mas eu acho que essa galera ali num, num tinha uma intencionalidade assim de falar
“ah, a gente é..., o Pontão de Cultura que...”, sabe, “a gente de não sei da onde que...”,
sabe, “financiou a parada”, não assim. Acho que foi outra coisa assim. A galera já
tinha um movimento, já tinha, já tinha suas organizações e tudo e... e tiveram como
colaborar e, assim, acho que entra umas questões mais políticas mesmo assim, né, de...
de-de não ser cooptado, sabe, assim (Drica, Entrevista 2011).

Mesmo sem objetivos muito claros e estratégicos, o movimento do vídeo popular
realizado no Real Conquista tinha algumas preocupações centrais que se delineiam por meio
das falas das educadoras e educadores dialógicas e dialógicos. Entre elas, a prioridade por
ações autônomas sem vinculações com instituições do Estado e da Economia; o
compartilhamento da situação de opressão com o grupo popular, ou seja, segundo Tagle
(2001), o compartilhamento da “subalternidade”; e, assim, a orientação pela prática de
educação popular inspirada em Paulo Freire. Além disso, também norteou a prática das
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educadoras e educadores o estímulo à conscientização do grupo popular; o apoderamento das
técnicas e da produção midiática pela auto-representação; e a contribuição à “continuação da
luta” do grupo popular.
Baseada na experiência do Riacho Fundo II, a metodologia das oficinas no Real
Conquista seguiu quatro etapas: sensibilização do olhar (assistir vídeos, seguidos de debates);
oficina técnica de elaboração de roteiro; produção; e edição. As duas primeiras etapas foram
realizadas com todos e todas participantes das oficinas. A terceira e a quarta foram realizadas
a partir da divisão em quatro grupos dos(das) participantes. O que era para ser feito em um
mês durou três meses, devido à dinâmica específica da oficina no Real Conquista.
Como resultado, foram produzidos cinco vídeos documentários digitais de curtametragem: “O processo”, produzido pelos educadores e educadoras dialógicas sobre a
experiência e as vivências da oficina no Real Conquista; “A luta continua”, realizado pelas
educandas e educandos dialógicos Kézya Apuk, Eronilde Nascimento, Gabriel Rezende,
Franklin Amaral e Lina Soledad, acompanhadas e acompanhados pelo educador dialógico
Dedeco; “Cadê a nossa água” produzido pelas crianças Davi, Lucas, Pedro e Paulo, com a
coordenação do educador Michel; “A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike” de Mizael,
Emílio, Júnior e Lourivan, tendo a ajuda da educadora Drica; e “Futebol, a arte do Real”
constituído por Goiaba, Raimundim, Fididim, Luís, Johnatan, acompanhados por Danúbia.
Entretanto, esta não era uma separação estanque. Principalmente nas três primeiras etapas das
oficinas, os oficineiros, as oficineiras, educandos, educandas permeavam entre os grupos,
“davam pitacos, sugestões, ideias” uns nos trabalhos dos outros. (Michel, Entrevista, 2011).
Estes cinco vídeos populares produzidos no Real Conquista, além da própria prática
social de execução das oficinas, contribuem para o levantamento de algumas categorias,
temas e assuntos que enriquecem a discussão sobre cidadania, mídia empresarial, mídia livre,
comunicação popular, esfera pública, zonas alternativas de debate radical.
Sendo produzidos a partir da perspectiva do olhar da população excluída e
marginalizada socialmente, que tem em seu histórico a marca da luta pelo direito à cidade e da
violência estrutural do Estado, a análise de como temas e categorias foram retratados nos
vídeos contribui com o propósito de entender como se dá a disputa de significados, ou mesmo
o abandono deles, em relação à cidadania no âmbito da cultura popular e da cultura de
oposição.
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Tendo isto em vista, a partir de então se encaminha ao encontro das falas dos grupos
populares e dos ativistas políticos de mídia de Goiânia que produziram conteúdo a partir das
oficinas de vídeo popular.
Inicialmente, neste capítulo, será analisado o vídeo “O Processo” e as falas em
entrevista principalmente dos educandos e educandas dialógicas que participaram da oficina.
Como o vídeo é resultado de uma produção dos e das ativistas políticas de mídia, sua análise,
além de levantar algumas categorias que norteiam a temática sobre a cidadania e sobre a
prática social, fornece a visão de como foi desenvolvida as atividades ao longo da oficina,
segundo os educadores e as educadoras dialógicas.
De outra maneira, a análise das falas em entrevistas dos educandos e educandas tem o
objetivo de identificar as considerações destes e destas sobre as categorias levantadas pelo
vídeo produzido pelos ativistas. Isto permitirá também identificar a visão dos educandos e
educandas dialógicas sobre o processo das oficinas.

3.1 O Processo a partir do vídeo
O vídeo “O processo”, produzido pelas educadoras e educadores dialógicos, poderia
ser considerado o “making-of” das etapas das oficinas. Tendo a duração de 8min10s,
representa a visão das educadoras e educadores de como foi os bastidores.
Com recursos audiovisuais simples, o vídeo utiliza imagens captadas das oficinas,
fotografias e depoimentos-entrevistas dos educandos e educandas dialógicas. Estes e estas não
são identificados e identificadas por nomes e pelo papel social desempenhado. Não há
depoimentos das educadoras e educadores. Eles e elas se encontram atrás da câmera, na
concepção do vídeo e em algumas imagens realizadas durante as oficinas. No caso, a voz
privilegiada é a da experiência, ou seja, aquela cujas informações dizem respeito à vivência, à
experiência do documentado (BERNARDET, 2003).
As imagens e os depoimentos, compostos em plano americano ou de conjunto, assim
como as fotos servem de dados informativos sobre como foi realizada a oficina de vídeo
popular. As falas dos depoimentos e de sujeitos em algumas imagens realizadas durante a
preparação das oficinas são dirigidas ao espectador; outras, captadas ao longo das oficinas,
retratam momentos vivenciados; as fotos servem de ilustração e complemento das falas.
Na apresentação do vídeo, em sequência, os seguintes textos são inseridos em tela
preta, ao som instrumental do grupo Barbatuques:
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Movimento do Vídeo Popular
Real Conquista, Julho-Agosto de 2008
O Movimento do Vídeo Popular no Real Conquista teve início dia 7 de julho de 2008.
Envolvendo parte da comunidade, agora apresentamos o processo da produção dos 4
vídeos independentes, realizados por moradores e moradoras do bairro.
A proposta busca continuar o trabalho de mídia independente e documentação
realizados desde a ocupação Sonho Real em 2004. (Vídeo “O Processo, 2008)

Os textos funcionam como voz over, que conduz a leitura do filme e defende um
determinado argumento da história representada. Esta voz serve para expandir o significado
das imagens. Este recurso volta a ser utilizado no desfecho do vídeo, quando são inseridos na
tela os textos: “As fotos e imagens utilizadas foram feitas por diversos/as participantes do
movimento do vídeo popular”. E: “A primeira música é “Canto da Ema”, do Barbatuques, e a
outra é “Exodus”, do Bob Marley”. Depois destes caracteres e antes da assinatura do vídeo em
tela preta “Movimento do Vídeo Popular, Setembro de 2008”, foi inserida a imagem de um
jovem que diz: “Vão gostar. De todos os filmes. Vocês vão gostar” (ZANETTI, 2010).
Além de expor um recorte de como foi realizada as etapas das oficinas, o vídeo
perpassa algumas discussões que caracterizam as intenções, preocupações e objetivos das
educadoras e educadores dialógicos, assim como apresenta a orientação política da iniciativa.
Ao longo do documento, foi valorizada a informação sobre a improvisação dos
espaços para a realização das oficinas, que não contaram com estrutura técnica apropriada,
mas, conforme se percebe pelo argumento do vídeo, receberam a solidariedade e a
participação de moradores e moradoras do Real Conquista.
Já a primeira cena do vídeo é a de um grupo de jovens sentados em círculo assistindo
televisão em um recinto simples, de chão batido, improvisado com lonas e pedras, que servem
como uma espécie de porta do cômodo. Conforme diz a voz off feminina trata-se do “dia oito
de julho e a gente tá no segundo dia da oficina de imagem popular aqui no Real Conquista”.
Entre a terceira e a sexta cena, com três imagens e uma sequência de fotos, o vídeo
remete à mesma ideia da improvisação do espaço. A primeira cena é da educadora Drica 60,
que junto a outros jovens amarram uma lona a outra. Ela diz: “Poisé, velho, a gente tá
tentando arrumar agora aqui a... a lona, velho, que tá (inaudível), armação no telhado, que
hoje a oficina vai rolar aqui, tá ligado?”; “aqui na casa da dona Neusa... Tá um corre. Já são
60

Não identificada no vídeo.
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quatro e meia, eu acho, e a oficina começa cinco horas, velho”. Na sequência, há a imagem do
grupo colocando a lona como improviso de um telhado e, na cena seguinte, de dona Neusa
que responde a pergunta de quem está por trás da câmera “Dona Neusa diz aí que que tá
acontecendo aí?”: “Tá acontecendo que eu acabei de pedir os bancos da mulher emprestado. É
só ir lá buscar”. Como se pode observar, a interpretação provável é de uma atividade
autônoma, com a participação da comunidade envolvida, que supera as dificuldades com
solidariedade, criatividade e improviso. Além disso, na cena de sequência de fotos, a sensação
é a de que educadores, educadoras, educandos, educandas são indiferenciáveis em relação aos
papéis sociais que desempenham na preparação da oficina, neste sentido, induz-se a uma
relação de igualdade entre eles e elas.
Outra temática explorada pelo vídeo é a etapa da sensibilização do olhar,
correspondente a metodologia do grupo, caracterizada pela exibição de vídeos e discussões
em grupo. Imagens em audiovisual e fotos mostram os participantes e as participantes sempre
em círculo, seja em discussões, seja ao redor do parelho de TV, o que remete às relações
dialógicas, não hierárquicas e horizontais.
A primeira cena da sensibilização do olhar, cena sete, filma a sala escura onde as
pessoas assistem à televisão. Ao som ambiente, ouve-se do vídeo que passa no aparelho de
TV: “O que me chamou muito a atenção é que quando toda a mídia corporativa tava saindo,
tinham algumas câmeras vindo para a linha de frente”61. Este fragmento é simbólico de um
dos temas explorados nesta etapa e de sua orientação política, ou seja, a valorização da
“câmera na mão” como ação política e ativista.
Já a cena quinze retrata o momento da discussão após os participantes e as
participantes terem assistido um vídeo. A cena é escura, com sete pessoas visíveis sentadas
em roda, e dona Neusa62, que diz:

Nos dois filmes o ser humano foi tratado... com desumanidade, pior do que animal.
(inaudível) E a gente precisa muito pensar nisso, viu gente. De onde vem as leis? De
onde vem os critérios? Será que os critérios estão sendo elaborados à favor do povo?
Ou pra condenar o povo? (Vídeo “O Processo”, 2008)

Identifica-se, nesta cena, a valorização da interação dialógica após exibição dos
vídeos, com discussões que se direcionam à tomada de consciência do grupo. No caso, a fala
de dona Neusa, representante do grupo popular, demonstra a desconfiança em relação à
61

Trecho do vídeo “Brad, mais uma noite na barricada”, em homenagem ao ativista político de mídia Brad Will,
disponível em http://vimeo.com/1983128 .
62
Não identificada no vídeo.
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Justiça e ao Estado (de um povo que não se sente incluído na política institucional imposta,
desigual e de manutenção de privilégios de classe).
A segunda etapa, de construção de roteiro, que segundo o argumento também foi
norteada pela tomada de consciência, é identificada na cena oito e treze do vídeo. Nesta
segunda, há a imagem de dois jovens em pé, apresentado um cartaz que contém alguns
dizeres, três fotos e no seu centro lê-se em letra de forma “DESIGUALDADE”. Eles dizem:
“(inaudível) um caso de desigualdade, que a gente tá mostrando aqui a Hebe Carmargo. Os
trabalhadores tá fazendo uma mobilização pra ser ouvido aqui pelo presidente para fazer,
tomar uma atitude pra ajudar eles. A Hebe Camargo lá em, pelo contrário, lá em São Paulo tá
visitando as fábricas, usufruindo da riqueza dela porque ela já nasceu numa família rica, não
precisa trabalhar como eles”.
Na cena oito, enfatiza-se o caráter livre e descontraído para a criação e o aprendizado
nas oficinas. No ambiente onde ocorre a oficina, focaliza-se um jovem, que acende um
isqueiro e joga algo. Alguém diz “quê isso véi?”. A imagem segue o que foi jogado - que ao
cair no chão faz barulho - e retorna ao ambiente, mostra jovens rindo, sendo que um deles
segura um caderno na mão. A tomada segue com imagem de cima pra baixo focalizando o
caderno no colo do jovem onde se visualiza a folha de papel toda escrita. Logo, outro jovem,
sentado ao lado do garoto que segura o caderno, aponta com o dedo algo na folha e, enquanto
toma um caldo, diz: “Eles preso, os policial preso. Hum, não, não, preso não”. O outro
responde: “sai moço”. A sensação é a de que, em uma ambiente livre, eles estão criando,
trabalhando juntos.
As etapas de produção e edição, assim como a oficina de macramê, são retratadas no
vídeo a partir de fotos, que: valorizam a câmera na mão de jovens e crianças; mostram
educadores apresentando a câmera para educandos; educandas, educandos, educadores e
educadoras em frente a computadores e notebooks; a câmera na mão de jovens em externas;
jovens fazendo pulseira de macramê, entre outras. As sequências de fotos intercalam as
imagens em audiovisual do documento.
Os depoimentos das educandas e educandos dialógicos, intercalados ao longo do
vídeo, são a voz que contam a história. As imagens são em plano médio e as falas se dirigem
ao espectador. Não há a identificação de nomes, nem do papel social das pessoas que falam
pra a câmera. Os nomes aqui citados correspondem ao conhecimento da pesquisadora.
Devido ao caráter informativo, os depoimentos serão transcritos em sequência. O
primeiro é a fala de Kézia na cena nove, que sentada no sofá relembra: “O processo, a gente
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começou com altas reuniões lá na casa da dona Neusa... Ãhn...”, “Na casa do Mizael também.
Aí depois separou os grupo, cada um foi pra fazer sua reunião. Marcava, assim, onde
quisesse, onde fosse cada grupo”. Na cena 11, sentado em uma cama, “Fidido” diz sobre seu
aprendizado: “Eu aprendi a mexer na câmera, manusear, manu, manusear a câmera, né, que eu
não sabia manusear a câmera ainda, tirar foto, que eu nunca tirei foto, né véi, aprendi agora
aqui no movimento”.
Já na cena dezessete, a voz feminina atrás da câmera indaga a Mizael “os primeiros
dias lá na tua casa e tal”, que responde: “Uai véi, foi massa, assim, a oficina foi uma coisa
muito doida, que atraiu altas mulecada aí, que tava aí, andando na rua aí, né véi. Foi massa”.
A voz off feminina questiona: “Como que você vê esse processo aí?”. Ele diz: “Ah, o
processo...”: Voz off : “Dos filmes feitos agora, assim, como foi editar?”. Mizael: “Os filmes,
ah, os filmes foi muito doido véi, que é a maior confusão. Tem que mexer no computador,
tem que ficar ligeiro, tem que se ligar, né vei”. Depois de uma sequência de fotos, na cena 19,
Joanatha complementa: “Massa a edição, o primeiro encontro do vídeo, que eu fui no, mais
pro, pro final, né, mas aí eu fui aprendendo lá mais ou menos como é que se maneja a câmera.
Aí foi massa, o filme foi massa demais”.
Após outra sequência de fotos, Kézia na cena 21, continuação da tomada da cena
nove, diz: “A gente marcava um, uma reunião, um, assim, juntá o povão e vinha pra cá, a
gente, aí a gente começou a aprender no cinelerra algum, alguns, alguma maneira de mexer,
né. É, depois a gente, a gente capturava no Quino e mexia no cinelerra”. E na cena 23,
Raimundinho:

Uma ideia de um, uma ideia de outro, formou um grupo e através desse grupo nós
conseguimos desenvolver quatro filmes, né, que foi, foi bem bolado, as coisas bem,
bem feitas, então com, através de ser poucas ferramentas necessárias pra fazer uma
coisa mais melhor, mas graças à Deus foi, foi excelente, né. Tem que desenvolver
mais um pouquinho pra, né, com certeza não parar as atividades que nós fez, que eu
acho que é uma coisa importante que nós vai mostrar pro nosso, pro nosso, pro nosso
povo que desacredita na gente, que a gente faz muitas coisas boa. (Vídeo “O
Processo”, 2008)

Depois de uma sequência de fotos, a cena 25 com Lina finaliza os depoimentos:

Primeira oficina que eu tô participando de imagem, a gente pôde ter essa experiência
de fazer um pequeno filme, né. É, foi interessante a gente aprender algo mais, né, que
a gente possa transmitir o que a gente tá vivendo, por exemplo. A gente pode
transmitir o que a gente viveu no Parque Oeste, Grajaú, hoje, nosso dia a dia que a
gente tá vivendo, né. Ao invés de mostrar só a ficção, né, a gente trabalhar com a
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nossa realidade e poder divulgar isso pra outras pessoas, pra outras culturas. (Vídeo
“O Processo”, 2008)

Como se observa, entre as falas, há relatos de aprendizado proporcionado pela oficina
de vídeo popular, que se destacam pela fala de Fidido, Mizael e Kézia, sendo que esta
apresenta a utilização pela oficina das ferramentas do software livre, ou seja, o quino e o
cinelerra. O conteúdo em itálico representa, cada um a sua maneira, as seguintes
interpretações: Primeiro, o entendimento de educandos e educandas de que a atividade atingiu
jovens que não tinham o que fazer e, sem entretenimento, ficavam na rua aptos ao
envolvimento com situações de riscos, entre elas o envolvimento com drogas. Interessante
observar que a percepção parte de Mizael, que era um destes jovens.
Segundo, a intenção de educandos e educandas em relação à continuidade do processo
das oficinas de vídeo popular no Real Conquista, assim como a atuação desta iniciativa na
autoestima, perceptível quando Raimundinho considera importante demonstrar pra eles
mesmos que são capazes de fazer “coisas boas”. Neste sentido, o principal receptor dos vídeos
seria “nosso povo”, o que demonstra que a principal interlocução considerada é com a própria
comunidade. Já pela fala da Lina, também se identifica a intenção, com os vídeos, de mostrar
a realidade da comunidade para “outras pessoas, outras culturas”, com o intuito de ganhar
visibilidade e manter a memória do grupo popular desde a ocupação Sonho Real até a
atualidade. A interlocução aí requer atingir a esfera pública ampliada.
Como o vídeo “O Processo” é uma produção de educadores e educadoras e, portanto,
reflete a visão destes e destas sobre como foi realizada a oficina de vídeo popular no Real
Conquista, o próximo tópico irá privilegiar as falas em entrevistas dos educandos e educandas
com o intuito de identificar como as categorias aqui levantadas pelo vídeo produzido pelos
educadores e educadoras são assinaladas pelos educandos e educandas. Com isso, será
possível também identificar a visão de como foi o processo para estes e estas.
As categorias em destaque são as que iluminam a discussão sobre a cidadania, assim
como o entendimento sobre as práticas sociais que caracterizam este encontro entre ativistas
políticos de mídia e o grupo popular. O único ponto que não será explorado neste momento
diz respeito à discussão sobre o Estado e a Justiça, levantada no vídeo por dona Neusa na
etapa da sensibilização do olhar, pois será mais bem explorada na análise do vídeo “A Luta
Continua!”, no próximo capítulo.
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3.2 O Processo a partir das falas dos e das participantes da oficina

Com o intuito de fornecer a identificação apropriada dos temas e categorias aqui
discutidas, será privilegiada a divisão temática por tópicos. Ainda assim, interessa dizer que a
separação é apenas metodológica. Os temas aqui divididos perpassam uns sobre os outros nas
falas dos e das participantes da oficina.

a) Solidariedade e Participação
A improvisação dos espaços para a realização das oficinas, o que induz à atividade
autônoma com a participação e o envolvimento dos moradores e moradoras do Real
Conquista foi uma temática explorada pelas educadoras e educadores dialógicos no
argumento do vídeo “O Processo”.
O envolvimento, a participação e a solidariedade do grupo popular com a iniciativa de
realização da oficina no bairro, permeada pelo vídeo, confirma-se com as entrevistas.
Obviamente, o grau de envolvimento partiu do interesse particular de cada um. Tanto as
educandas quanto os educandos entrevistados lembraram momentos em que houve disposição
das pessoas do bairro em ajudar e contribuir criativamente para a concretização das oficinas.
A fala de Lina, que pensou em disponibilizar a sua própria casa para a continuação do projeto
de oficinas de vídeo popular no bairro, serve para exemplificar como esta disposição
permaneceu inclusive depois de finalizada a oficina:

Eu até cheguei a falar aqui, como eu tava morando só eu e meus filhos aqui, eu tinha
até o interesse de tá oferecendo minha casa pra tá criando espaço aqui pra isso, né.
Pra... tá criando um projeto aqui dentro nesse sentido, né, que minha casa servisse,
fosse útil pra isso, pra tá... melhorando o conhecimento da sociedade, né, ter um, um
lugar, um espaço pra sua diversão, que seja uma diversão sadia, né, que na verdade
pras criança isso é uma diversão muito grande, né. Pra nós é uma coisa mais séria, mas
pra eles... deles tá participando de uma discussão pra eles ali... é uma vitória muito
grande, né (Lina, Entrevista, 2010).

Nesta linha, o sentido de participação e solidariedade corresponde a de uma prática
comum e de um significado coletivo entre iguais ou entre os que se colocam como iguais,
apesar das diferenças.
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b) Igualdade; relações dialógicas; ambiente livre
A relação de igualdade entre educadores, educadoras, educandos e educandas, assim
como a ênfase nas relações dialógicas, não hierárquicas e horizontais, que, de certa forma,
desencadearam uma ambiente livre e descontraído para a criação e a produção nas oficinas
foram temáticas exploradas pelo vídeo. De certa forma, corresponde também à opção de
educadores e educadoras dialógicas em compartilhar a situação de opressão.
Com o intento de compreender de que forma estas relações foram assimiladas pelos
educandos e educandas, inicialmente foi levado em conta nas entrevistas se eles e elas
sentiram naquele momento da produção dos vídeos liberdade para opinar e dizer o que
queriam e sentiam.
Em relação à liberdade em expressar sentimentos e pensamentos, todos e todas
educandas e educandos entrevistados afirmaram se sentir à vontade para dizer o que queriam.
Nas palavras de Gabriel “lá você não tem..., você não precisa medir as suas palavras que você
vai falar, você não precisa medir. Você fala o que você quer e o que você sente. O bom é
isso”. Já segundo Raimundinho:

Nós reunia e acostumou como uma família, cara, foi massa. Reuniu toda aquela galera
mesmo assim, todo mundo era uma família. Todo mundo fazia, fazia o rango junto,
todo mundo comia junto, todo mundo tirava o espaço junto, discutia os assuntos
juntos, só dividia os grupos, porque cada um tinha uma missão. Nois era pro rumo,
levado pro rumo do futebol e eles não, eles era andando pra cima e pra baixo de
ônibus aí, porque o negócio deles era os baú, né, e os outros era diferente, era outro
assunto já, entendeu? Aí cada um era cada um e... juntando todo mundo quando reunia
o grupo na casa aí pronto, aí era onde sobrava o espaço pra todo mundo usar o que
podia, né, pra ser livre, os espaço pra todos no meio disso ficou bom. (Raimundinho,
Entrevista, 2010)

Em lembrança sobre o período das edições dos vídeos no Espaço Indygesto,
Raimundinho recorda: “Nossa, véi, foi doido demais. E era família, véi. Cê vê na hora de
dormir assim ó, montoava assim galera pra todo lado, pros quarto assim, não!, doido demais!
(risos), de rocha, véi” (Entrevista, 2010).
Para Kézia, única menina em meio aos adolescentes, a principal falta de liberdade se
deu devido ao tema do vídeo por ela escolhido “A Luta Continua!”:

Porque que nem eu falei no início, que... que quando... por ser um tema mais sério,
que eu saberia que quem assistisse ia levar a coisa à sério por ser um drama, então eu
tive..., assim, não tive total liberdade por isso, por não poder colocar certas coisas que
eu poderia colocar, né. Certos, sei lá, certas piadinhas de sarcasmo contra, sei lá,
deputado e outras coisas. É... porque sei lá, num-num seria adequado naquele
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momento. Então não senti liberdade total, mas sobre outras coisas sim. Eu também,
assim, no início eu não senti liberdade sobre... tomar posse, né, de equipamentos, de
falar “ah, vou pegar e vou filmar”. Não senti, mas assim com o tempo eu fui vendo os
outros pegando e... se libertando então eu, eu fui me libertando também. (Kézia,
Entrevista, 2010)

Entretanto, a relação de igualdade deve levar em conta também o modo como são
realizadas as decisões e quem participa delas. Ou seja, quem tem poder de voz e decisão em
relação às questões que se apresentam. Neste sentido, com o intuito de entender estas
relações, foi perguntado aos educandos e educandas sobre a maneira como foi decidida a
participação dos vídeos em festivais de cinema e documentário na cidade de Goiânia, assim
como quem participou da decisão sobre o que fazer com a premiação de dez mil reais
resultante da participação do vídeo “A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike” no Festival
de Cinema Universitário de Goiânia - Festicine.
Conforme se observa pelas entrevistas, a participação dos vídeos em festivais não foi
uma decisão conjunta. “Eu pelo menos não fiquei sabendo”, afirma Kézia. Assim como ela,
Gabriel – que no período não se encontrava mais no Real Conquista – e Lourivan não
chegaram a participar da decisão. Já Lina, Emílio, Joanatha e Raimundinho e o menino Davi
chegaram a ser avisados de que os vídeos iriam participar de festivais. De outra maneira,
Eronilde, o menino Lucas, Júnior e Luís sentiram-se incluídos nesta decisão.
Em relação à definição sobre o que fazer com o prêmio de dez mil reais recebidos a
partir da participação do vídeo “A Ilusão viaja de baú, a liberdade de bike” no Festicine, dos
doze educandos e educandas entrevistadas somente Júnior e Kézia afirmaram terem sido
consultados. Os meninos Lucas e Davi, Lina, Gabriel, Luís, Joanatha, Raimundinho, Lourivan
e Emílio até o dia das respectivas entrevistas não sabiam o que tinha sido feito com o dinheiro
do prêmio. Enquanto Eronilde, mesmo sem se sentir incluída na decisão, teve notícia de que o
dinheiro foi investido em equipamentos de audiovisual.
Mesmo tento sido consultada, Kézia não sentiu, na época, “muita liberdade pra falar e
dar opiniões” sobre o que fazer com o prêmio, apesar de ter concordado com a compra de
equipamentos, “até porque eu, eu também não tinha nenhum... nenhuma outra visão assim pra
fazer com a grana” (Entrevista 2010).
Entretanto, quando informados, todos e todas concordaram com a decisão tomada
pelos educadores e educadoras dialógicas. Afinal de contas, observa-se que, mais do que o
dinheiro da premiação, interessa à maioria dos educandos e educandas a experiência
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vivenciada, assim como a visibilidade alcançada com a participação dos vídeos nos festivais,
o que se destaca pela fala de Joanatha, do menino Davi e de Kézia:

Falou, eles falou que ia no festival... Foi no festival, parece que ganhou o do... o do...
do... comé, do transporte ganhou parece, ganhou lá, um dinheiro lá, não sei quê que
foi... que aconteceu. Não sei quê que foi, aí eles foram e pegaram o dinheiro fizeram
um outro filme também, com outras pessoas também, usou pra fazer um outro vídeo.
Aí eu achei muito bom também. Porque é..., porque foi muito bom o que nós passou
aqui. Esses tempo do vídeo eu só queria tá lá. (Joanatha, Entrevista 2010)
Dois, foi, né. Que ela falou que depois assim, antes, que que tava concorrendo, que
não sabia se era ela que ia ganhar, porque tinha muitos vídeos, né, de outras, diferente,
aí se fosse nós ela falou que ia comprar um presente pros menino. Mas por conta disso
aí não tem nada não. Não trouxe, tá bom. Aí, tá bom, o importante é eles ganhar e nós
ser divulgado, no, no bairro, em Goiânia, no país tudinho. (Davi, Entrevista 2011)
Eu pelo menos senti um arzinho de vitória, né, em saber que eles tão assistindo (...).
Então assim, um pouco foi bom por isso, porque eu sabia que quem tava assistindo era
quem não participou da luta, quem não sofreu ali, né. E foi bom por saber que eles
teriam, que eles abririam os olhos sobre aquela visão. Tanto que ganhamos um
prêmio, né, tipo, até os jurados, sei lá, deve ser riquíssimo, é..., curtiu o nosso filme
assim. Então eles, realmente eles sentiram, se abalaram com o que tavam vendo, né.
(Kézia, Entrevista 2010)

As diferenças em relação ao grau de envolvimento com as decisões tomadas a partir da
produção dos vídeos obviamente são acarretadas por motivos diversos, mas servem para
apontar e diferenciar os papéis sociais entre educandos-educandas dialógicas e educadoreseducadoras dialógicas. Ainda que o grupo tenha conseguido compartilhar a situação de
opressão, permitir a troca dialógica e um ambiente de expressão livre, os papéis sociais não
são indiferenciáveis e acarretam relações hierarquizadas inclusive devido ao poder de decisão
e ao sentimento de falta de liberdade.
Ainda assim, o ambiente livre proporcionado pela oficina fez educandos acreditarem
no processo como uma “curtição” de tal forma que foi surpresa para alguns a participação dos
vídeos em festivais com premiações. Como lembra Lourivan:

Eu num sabia, eu achava assim, isso pra mim era só a gente mesmo que tava curtindo
e pah, isso era uma curtição. Mas assim, eu vi depois que não era só uma curtição, né,
que era um trabalho mesmo. Era uma coisa que tinha importância, assim. Pra mim não
tinha muita importância, né, mas já tinha gente que tava se importando muito com
aquilo. Foi bacana, eu gostei e tudo. (Entrevista 2010)

Segundo Júnior:
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Tinha gente eu acho que tava fazendo era só de zueira mesmo, não tava nem levando
muito à sério. Aí falou “ó, vai ter um concurso e tal e tal”, “tá, pode pôr no concurso”,
aí no dia que eles foram lá viu que ganhou o prêmio que voltou a galera “nossa, nosso
vídeo ganhou!”, cara, que isso? Não, nem esperava não. Foi assim mais por
brincadeira, né, do que... à sério mesmo. (Entrevista 2010)

Nisto, um dado curioso diz respeito à resposta de mais da metade das educandas e
educandos dialógicos entrevistados em relação à pergunta “o que mais gostou da
experiência”. Em resposta, o sentimento de amizade construído ao longo da oficina esteve
presente e se relaciona à aproximação gerada naquele momento e ao compartilhamento da
situação de opressão.
“O que eu mais gostei? Amizade, né. A gente construiu foi uma família bem dizer ali,
nessa oficina. Foi pessoas que você não conhecia, que você conheceu dentro dela, né”,
afirmou Gabriel (Entrevista 2011). E para Kézia “primeiro veio a amizade que eu fiz né, tanto
com os meninos do Indygesto, como com a galera que me conhece assim, tipo, que já me
conhecia, mas que não tinha aquela afinidade toda”. (Entrevista 2010)
Nas palavras de Eronilde, o que mais ela gostou foi:

De ter feito assim, sei lá, de ter feito as filmagem, de, da convivência com a galera,
acabou que rolou umas amizades legal, virei até colega da Danúbia (risos), que eu não
convivia muito com a Danúbia, sabe. Vim a conviver com ela mesmo assim bem mais
de... na época dos vídeos assim popular que eu vim conhecer mais ela. Via ela, mas
não tinha muita intimidade com ela. Mas eu acho que é isso mesmo. Convivência com
a galera. Mostra dos vídeos, sabe, quando a gente mostrou ali na, lá na Praça Pedro
Nascimento. E a experiência mesmo. E a riqueza que foi, né, que vem assim o
aprendizado e tal e isso, que foi mais importante. (Eronilde, Entrevista 2011)

Já Junior:

O que ficou de aprendizado? Ah, tem muita coisa, né, mas assim o que ficou mais
assim bacana foi a amizade, eu acho assim, que a gente fez muito amigo, né, que...
Quando eu conheci na verdade o Michel e a galera, eles tava mexendo com o projeto
de festa junina aí e tal. Aí da primeira vez que eles fizeram eu num... nem invoquei
muito não. Aí da segunda vez que eles vieram, já no outro ano, que eles foi fazer a
festa junina aqui, que eles foram organizar tudinho, eu já dancei, tal, foi aquela
bagunça. Aí a gente foi pegando aquela amizade dali, né, dos ensaio tal. Aí quando eu
fui lá já no negócio assim, eu já conhecia, mas não naquele modelo, né, de chegar e
puxar assunto, né, que eu só via eles na maioria das vezes eu via eles só num-num
ensaio ali da festa junina, né, da dança, da quadrilha. Aí, tipo, ficou amizade. Dedeco
sempre na onde ele me vê “nossa, e aí cara, quanto tempo, você sumiu e tal”, mas
assim o que ficou mais bacana mesmo foi as amizades que a gente fez assim, que a
gente construiu, né. (Júnior, Entrevista, 2010)
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Em recordação, Lourivan lembra-se da rotina descontraída, onde foi construído o
espaço para a socialização e troca de conhecimentos:

Uma coisa que gravou mesmo assim? Bem, nas oficinas de macramê e pah a gente
fazia as pulseirinhas lá, aprendi a fazer altas pulseirinhas, tal, aprendi também a fazer
letra também de grafite com a galera, coisas assim, novidades assim que... marcou, né,
assim, ficou e eu não esqueço mais. É como aprender a andar de bicicleta. (...). Lá da
casa uma vez a gente tava fazendo macramê sentado todo mundo... aí, que que tava
faltando?, ah não, tinha um espaço no sofá só, aí a gente tava brigando por causa do
espaço no sofá, aí quando um levantava o outro sentava, aí não tinha pra onde correr,
tinha que sentar no chão, a galera, todo mundo. Era massa. (Lourivan, Entrevista
2010)

E assim Joanatha, Raimundinho, e os meninos Davi e Lucas que recordam momentos
de aproximação e amizade (Entrevistas, 2010; Entrevistas 2011). Segundo Gabriel:

O ruim quando que foi que teve que parar, né, o vídeo, que era cada um ir pro seu
canto, aí... isso daí marcou demais da conta. Cada um ir pra suas casas, né. Quando
que acabou o-o..., aí foi ruim, né, a gente sempre faz as amizade, né, a gente pensa que
é pra ficá pra sempre, fica pra sempre, mas num fica... todo mundo perto um do outro.
(Gabriel, Entrevista, 2010)

E para Davi, como lembrança especial:

Ah, tem, né, da, deles em si, no começo, quando eles foi fazer o filme, eles tava
morando aqui. Acho que eles tinha alugado ou conseguido emprestado uma casa aí, aí
pegou e, eles tava aqui. Aí quando eles saiu, eu tenho o número do Dedeco ali até
hoje, não sei se é o mesmo, é, quando eles saiu, eles me deixou, eles deixou o número
comigo, só, só comigo. Com os outros menino, os outros menino não pediu não, eu
pedi. Aí eles pegou e deixou, mas eu vou, eu: já tentei ligar, aí não tinha ninguém em
casa. Eu já liguei umas duas, três vezes, pra conversar com eles, né. Aí eles saiu assim,
a, a, a saudade, né, a gente sente saudade, assim (Davi, Entrevista 2011)

c) Tomada de consciência como prática dialógica; Câmera na mão como ação política
e ativista; relatos de aprendizado e apoderamento
A opção por temáticas que estimulam a tomada de consciência nas etapas da oficina,
demonstrada pelo vídeo, relacionou-se com a postura, naquele momento, das educadoras e
educadores dialógicos de promover o espaço para a vivência, trocas e aprendizados baseado
na “educação popular”, onde o processo de conscientização foi norteado pela “experiência
que cada um trazia ali” (Danúbia, Entrevista 2010).
Como lembra Danúbia:
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Foi um processo de educação popular né, uma coisa importante assim. Mais do que,
mais do que um processo de formar cineastas assim, né, outra coisa. Então também a
medida que, que a oficina ia acontecendo a gente ia levantando as coisas junto, todo
mundo, e vendo, né, o que era melhor ou não de ser feito. Porque não tem como você
chegar ali com um objetivo assim, né, o que você pode fazer é..., sei lá, né, refletir
junto com aquelas pessoas o jeito de, da vida, né, o jeito de, a falta de oportunidade, a
dificuldade, tudo isso assim, né, tudo isso... destaca muito assim né. A experiência de
realidade que cada um trazia e... e a construção, né, dessa perspectiva com aquele
pessoal assim... (...) Tipo, aquelas pessoas ali não estavam indo porque... pra nada,
eles estavam indo porque eles tinham vontade de ir, né, então é, é essa, essa... não sei
assim porque foi um processo muito aberto, né, não tinha nada... nada pronto, nada foi
pronto ali, né, então foi tudo em colaboração, e... e muitas vezes em compartilhar
mesmo, a mesma perspectiva com, com aquelas pessoas ali, com Raimundinho, com
Miriam, com dona Neusa, sabe, de ter identidade, sabe, era... era muita identidade com
aquelas pessoas assim e vice versa, né. Não identidade necessariamente pelo jeito que
vive, pelo cotidiano nem nada, mas como enxerga o mundo, né, como se sente muito
incomodado com, com não fazer nada que seja coletivo e ajudar, né, isso foi o ponto
principal da relação com a dona Neusa, que era uma mulher da Assembléia de Deus,
mas que tinha, que tinha uma demanda muito grande de fazer trabalho social assim.
Então a gente se identificou. Bom, a, a mesma coisa que te move aí a ter solidariedade
é o que nos move assim..., é uma insatisfação diante de como está as coisas e também,
claro, de botar fé no processo de conscientização onde, claro, isso não depende da
gente em nenhum momento, mas depende de ti, assim, né, da pessoa. Mesma coisa da
Kézia, assim, acho que é legal o exemplo dela disso assim, né, porque já vem de uma
história de luta a vida inteira, então não teve nada de levar a conscientização, não, eles
que levaram a conscientização pra gente de que, de que é foda, de que as pessoas são
maravilhosas, sabe, só que as pessoas mais maravilhosas estão fudidas assim, isso que
foi o processo de..., eu acho assim que a gente pôde aprender muito mais do que eles
assim, né, porque a nossa experiência ainda era assim, né, ah, uma galera de fora que
vinha, aquela curiosidade toda, mas ali era, era muitas vezes o, a galera ali que
chamava um outro né, então... sei lá, tinha um, um caráter de... de coletivo, né, muito
maior, né, do que qualquer processo que eu participei na minha vida. (Danúbia,
Entrevista 2010)

Sendo assim, foi valorizado o espaço para o convívio e a troca de experiências, onde
inúmeros temas permearam a oficina, todos ligados ao histórico do grupo popular. Nas
palavras de Lourivan, “tinha vários temas, né, a gente tava vendo pelo meio social a
dificuldade de transporte de ônibus e... o preço dos trem que tava caro, né, arroz, feijão e tal,
esses trem aí”. E nesta linha, uma das discussões ocorridas na etapa de sensibilização do olhar
que ficou guardada na memória de Lina foi a respeito do “racismo”, que “é muito grande e
atrapalha a comunicação entre a comunidade e... dificulta, né, a convivência de pessoas de
índoles diferentes, né, que às vezes poderia se tornar companheiros de luta ali, mas devido ao
preconceito não conseguem se aproximar”. (Lourivan, Entrevista 2010; Lina, Entrevista 2010)
O trecho a seguir da entrevista concedida por Kézia é simbólico da proporção deste
processo de tomada de consciência a partir da prática dialógica para a auto-representação e a
construção de identidade social. Envolvida na concepção do vídeo “A Luta Continua!” que
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fez o resgate da mobilização pelo direito à cidade e à moradia do grupo popular, ela discorre
sobre as transformações ocorridas em sua compreensão sobre a construção da realidade:

P: O que ficou de conhecimento pra você?, o que você consegue fazer sozinha?
Kézia: Posso levar pra outro lado, por enquanto?
P: Pode.
Kézia: Assim... primeiro, eu lembro..., assim, eu lembro que antes disso, eu, eu não
curtia, eu ainda não entendia muito sobre a luta, né, sobre a democracia, sobre o que
minha mãe pregava tanto assim dentro de casa. Assim, eu lembro até que eu, assim
muitas coisas eu concordava, mas não, não tudo. E muita coisa também eu criticava,
“ah, mãe, pra quê isso, né, quanto mais cê tá ajudando o povo, mais, mais tu tá, tu tá
piorando”. Tipo, hoje a gente tá sem casa. Assim, se fosse eu antigamente, com a
minha mãe sem casa hoje, eu já tinha chorado pra ir prum aluguel assim, já tinha
desistido. E tipo assim, com esse vídeo, eu lembro que nessa pesquisa dessa luta, do
passado do Parque Oeste, porque na época eu era criança, né, então eu não vi com
tanta freqüência, e quando eu comecei a estudar sobre a história, sobre a luta, né, do
Parque Oeste, aí eu senti o que todo mundo sentia, assim. Porque quando minha mãe
assistiu o vídeo do Sonho Real minha mãe chorava, e eu não sabia por quê. E, tipo
assim, eu não entendia, aí quando eu comecei a estudar, a saber, pesquisar, e coisas
que juiz falavam, tinham em fitas, aí eu percebia assim a..., porque, sei lá, eu acho que
na idade que eu comecei a fazer, que eu tinha 16 pra 17 anos, é..., eu já tava mais apta
pra entender, né, e quando eu era criança, sei lá, eu não entendia tanto. E aí eu, eu
comecei a perceber assim o tanto que hoje eu me sinto até mais diferente do que antes,
assim, eu, sei lá, pra mim eu evoluí pra caralho. E... é... e, tipo assim, e outra coisa
assim, que eu aprendi baseado no na técnica e tudo assim, ah, véi, se for pra explicar
timtim por timtim cê vai ter que aprender a fazer, mas tipo assim, aprendi muita coisa.
(Kézia, Entrevista, 2010)

Em complemento, conforme se observou nas entrevistas dos educandos e educandas, a
tomada de consciência norteou também a desmistificação das mídias, proporcionada pela
aproximação de uma população historicamente silenciada com os instrumentos de ampliação
da voz, da imagem e do representar. Apesar disso, o acesso à tecnologia contemporânea de
produção de imagens e som gera estranhamento no cenário da desigualdade social.
Com a palavra, o menino Davi:

Eu achei assim, achei bonito, estranho, porque eu nunca tinha visto né, uma simples
câmera fazer, uma simples máquina de foto, de vídeo, fazer um filme, eu, pra mim que
pra fazer um filme tinha que ter altas coisas, ter um monte de montagem, ter aqueles
ventilador grandão, fazer um monte de coisa, né. Uma simples câmera e um
computador faz um filme. E eu não sabia. Isso que eu, é interessante, né (Davi,
Entrevista, 2011).

Junto a isto, percebe-se no discurso de nove dos doze educandos e educandas
dialógicas entrevistadas e entrevistados a desconfiança em relação à mídia empresarial, que
“manipula”, “não diz a verdade” e mostra principalmente “a vida dos ricos”, assim como a
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compreensão reafirmada pela vida cotidiana na periferia de que o vídeo pode ser usado “para
o bem e para o mal” (Gabriel, Lucas, Davi, Kézia, Luís, Joanatha, Lourivan, Emílio, Eronilde,
Entrevistas 2010 e 2011).
Como diz Eronilde:

Tipo assim, você pode usar assim, você pode fazer um vídeo e você pode fazer pro
bem e pode fazer pro mal também, né. Você pode mostrar a realidade, mas também
você pode distorcer ela. Então assim, eu já, eu já era meio pé atrás assim quando eu ia
ver no jornal alguma coisa assim, que joga já com a... Eu nunca tenho minha opinião
formada, eles não consegue, tipo, formar minha, minha opinião numa reportagem
assim. Antes dos vídeo, eu já era um pouco meia pé atrás, depois dos vídeo então...
tipo assim, é... Eu acho que também quem passou pelo..., acho que todo mundo,
independente de ter participado da oficina de vídeo popular, só de ter vindo do Parque
Oeste, eu acho que ele tem uma visão totalmente diferente da mídia viu. Não consegue
ser manipulado mais não (risos). Eles pode colocar o que for lá, tipo assim, às vezes
fosse uma coisa assim, eu falo assim “nó, será que isso é verdade mesmo?”, tipo
assim, eu sempre tenho o pé atrás, “não, acho que não deve ser verdade não, deve
ter...”. É igual, eu não sei se você assistiu uma reportagem que teve de uma galera do
MST aqui, que cortou os pés de laranja assim, os laranjal, quando foi ocupar uma,
uma terra aí. Aí eu tava assistindo aquela reportagem, aí eu fiquei pensando assim
“será se foi a galera mesmo?, mas será que não pagaram a galera pra ir lá e infiltrar no
meio da galera e fazer isso assim?”, eu fiquei pensando um tantão de coisa quando eu
vi aquilo, né. Mesmo a, a, a mídia mostrou, né, mas de repente nem foi a galera que
tava lá. Pode ter sido alguém infiltrado lá dentro pra fazer isso, pra poder rolar isso.
Então assim, antes eu não tinha essa visão, antes, antes do Parque Oeste eu vi, seu eu
tivesse visto aquilo, “nossa, mas o povo fez isso!”, e hoje não. Então já fico tipo assim
“será que foi mesmo?”. Tenho o pé bem atrás viu. (Entrevista 2011)

Sendo assim, a produção de vídeos, quando acessível, torna-se um instrumento para
dizer e ganhar visibilidade em meio à hegemonia audiovisual. Segundo Lourivan:

Um meio da gente se comunicar, né. De mostrar pra mais gente o que acontece no dia
a dia dentro de um... uma periferia, né, praticamente, eu acho que é periferia mesmo
aqui. Eu acho que é um meio de... mostrar pro mundo, né, o que que acontece no dia a
dia dos não-ricos. Porque as pessoas ricas vive totalmente as coisas... que não é
realidade, ou seja, né, eles tem dinheiro pra gastar com clubes, trem, piscina,
hidromassagem, então eles não vê quê que tá acontecendo no dia a dia lá fora, né, que
tá uma criança com uma escopeta na mão e com uns papelote de droga, e lutando pelo
meio de sobrevivência. (Entrevista 2010)

Kézia, que demonstra sua percepção no cenário das novas sensibilidades formadas a
partir da construção de sentidos na contemporaneidade, acarretadas por mudanças na maneira
de “olhar” e nos modos do “ver”, afirma:

É relatar o que você pensa, né. Tipo... sei lá, o que você pensa, porque... (...) pelo
menos no meu ponto de vista é que rola de..., tipo assim, você..., você coloca no vídeo,
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ou seja, você mostra a imagem a partir do que você vê também. Tipo assim, se você vê
daquele jeito, às vezes, sei lá... Tipo, vou dar um exemplo, eu tô aqui nessa barraca,
né, essa barraca assim. Há uns, há uns, há um mês atrás não tinha essas casa aqui na
frente, que tão construindo. Então de lá na frente, eu não sei se ainda tem, tinha uma
placa escrito... escrito “prefeitura de Goiânia, o melhor pra você”, alguma frase assim
bonitinha, né. E assim, eu lembro de eu estar pegando o ônibus, e quando eu subi esse
morro aqui, eu vi a minha barraca debaixo dessa placa, entendeu? Então olha a
imagem, que foda assim. A placa escrita é... “prefeitura de Goiânia, não sei o que lá, o
melhor pra você”, ou “construindo o melhor pra você”, alguma coisa assim, e de
repente a minha barraca embaixo assim. Era um, é um outro tipo de visão, né. Tipo,
como o melhor pra mim se a minha barraca tá debaixo, e é uma barraca, não é uma
construção bonita. Entendeu? Eu nem sei se tem essa placa agora assim, não reparei
não. Mas, assim, esse tipo de visão é um jeito que você transmite pra pessoa o que
você tá mostrando, o que você tá vendo também, assim, porque às vezes aquele ângulo
que você viu ninguém mais viu e aí com a câmera eu posso mostrar assim, né. Então...
então, sei lá, eu acho que é você transmitir a sua visão pra pessoa. Porque do mesmo
jeito essa imagem que eu tô dizendo aqui agora, assim, ela mostrada de outra forma,
ela ficaria, sei lá, ela daria um outro sentido, então é você mostrar o jeito que você...,
usar o vídeo pra você falar o que você pensa, ou mostrar o que você tá vendo e o que
mais ninguém vê. (Entrevista 2010)

Entretanto, entre os educandos e educandas dialógicas há poucos relatos de efetiva
apoderação dos instrumentos midiáticos após a oficina de vídeo popular no Real Conquista.
Mesmo todos e todas terem tido acesso pela primeira vez à câmera filmadora e programas de
edição de vídeo em software livre em computadores e notebooks, somente Eronilde e
principalmente Kézia conseguiram alcançar um nível de conhecimento capaz de fornecer
autonomia de produção.
No caso, a experiência das oficinas fez com que posteriormente Eronilde conseguisse
editar um vídeo caseiro e pensasse na possibilidade de trabalhar nesta área:

Através desse vídeo, eu já tô, tipo assim, eu aprendi assim a editar. Já edito umas
coisas até legais. Eu tô até com um projeto aí pra trabalhar com isso viu. (...) É, com
edições assim de vídeos, vídeos caseiros. Já mexo bastante viu. Aprendi a tirar fotos,
que eu não sabia nem mexer com a câmera. Então assim, aprendi, eu já consigo editar
alguns vídeos aqui, é, por conta..., pelo aprendizado assim, algumas coisas que eu
consegui pegar mesmo, e aí essas coisas que eu consegui pegar eu fui pondo em
prática. Depois que eu ganhei o computador eu peguei e fui pondo em prática assim.
(Entrevista 2011)

Enquanto Kézia, no ano de 2010, tornou-se monitora no colégio estadual do Real
Conquista, Renascer, onde oferece oficina de produção de animação em stop motion para
crianças. Os conhecimentos adquiridos nesta área se deram após a oficina de vídeo popular,
onde ela, desenhista autodidata, aprendeu a pesquisar. “Fui pesquisando, pesquisando até
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saber do stop motion”. Como estava precisando de emprego, fez a proposta ao diretor do
colégio e após certa insistência:
Ele falou, “não, então tá bom, eu vou te colocar”, (...) eu entrei num projeto de dança,
só que eu tô dando aula de cinematografia, que é animação em stop motion, e..., e,
assim, ele tá me cobrindo assim até então. Porque não tinha como eu fazer outra coisa,
e ele, além, ele, além, ele queria me ajudar e ainda descolou uma professora genial, né
(risos). (Entrevista 2010)

Especificamente em relação a esta experiência de oficina de vídeo popular no Real
Conquista, o interesse individual, a maturidade, os diferentes níveis de compreensão e,
principalmente, a desigualdade ainda presente de acesso aos instrumentos midiáticos devem
ser considerados em uma análise que se proponha a entender a dificuldade de democratização
da produção audiovisual.

d) Entretenimento versus envolvimento com situações de risco
Como ninguém ele dançava. Ensinava seu irmão Mizael Tupaque. Isso tudo foi antes
de conhecer o crack. No campo de futebol ele já não aparecia. Passava dia e noite
fazendo correria. A gente dava conselho, sempre alertava. Mas o Murilo dizia que ele
não viciava. (Rap de Lourivan)

A vida incerta na periferia, os “riscos da rua”, os amigos que se envolvem com drogas,
morrem ou desaparecem, fazem parte do cotidiano da jovem e dos jovens que participaram da
oficina de Imagem Popular no Real Conquista. O rap de Lourivan, acima, conta uma destas
histórias: um amigo que se envolveu com o crack, o tráfico e acabou perdendo a vida. Este
amigo era Murilo, irmão de Mizael que fez parte do grupo que produziu “A ilusão viaja de
baú e a liberdade de bike”.
Para Lourivan, esta dura realidade de tão absurda parece mentira. Quando foi
questionado sobre a semelhança entre o vídeo que eles fizeram e os filmes que passam na
televisão, o jovem poeticamente afirmou:

Deixa eu ver aqui. A semelhança é que... é um pouco, né, assim... parece mentira. O
dia de hoje, a realidade com os filmes científicos são que..., é mentira nos filmes, né, e
o que vivemos parece mentira, porque é uma desigualdade muito grande, então não
tem como a gente acreditar, assim, que é verdade, né. O dia a dia, a tormenta aí, a
gente morrendo, a população eu acho que é a maior, a maioria da população aqui no
Real Conquista anda tudo de madrugada, virou tudo zumbi, drogado, é sério, pra você
ver, assim, uma hora dessa tá todo mundo assim, a maioria das pessoas intocado,
dentro de casa, dormindo porque tem que passar virar a madrugada andando pra cima
e pra baixo, envolvido com droga. É o que tá tendo mais aqui. Então isso não parece
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ser verdade, isso parece ser mentira. E é o que eu acho que é um pouco semelhante,
né, com os filmes científicos. Tudo é mentira. E isso é muito tenso porque as pessoa tá
morrendo. Sabe que o trem mata, mas tá ali, a pessoa se suicidando. Isso parece
mentira, não tem lógica, imagina. A pessoa tá vendo que tá morrendo, mas tá
envolvido com aquilo ali. Sabe que vai ir até a morte. E vai morrer mesmo. E é um
trem que é... é estranho, né, não tem perna, não tem braço, não tem mão, não pensa,
só... tá ali e vai te matar. E você que vai provocar a sua morte através daquele trem
assim, né, que é o crack. (Entrevista 2010)

De acordo com as palavras de Lourivan, a desigualdade em que vivemos, a falta de
perspectiva de jovens que se vêm imersos no mundo do crack63 e filmes científicos parecem
mentira e, ao contrário deste último, são verdades vivenciadas nas periferias e favelas do país.
Não por menos que iniciativas como a oficina de Imagem Popular são tão valorizadas por
quem, neste contexto, participam desta experiência.
A valorização da oficina que “atraiu altas mulecada que tava andando na rua” em fala
de Mizael no vídeo “O Processo” corresponde com as de Lourivan, Emílio, Júnior e Luís em
entrevista. Todos homens, jovens, sem entretenimento, que consideram a importância de uma
atividade para “alimentar a mente”, no cenário de falta de assistência na periferia.
Para Júnior:
Eu acho que... que nem o nosso amigo64 mesmo que participou do, desse mesmo
vídeo, ele... em vez dele tá na rua fazendo alguma coisa errado ele já tava, né, em
outro trabalho, já mexendo em outra coisa, esquecendo um pouco aquilo que ele fazia,
né, e... já teve até vez assim que... a menina, a menina que tinha lá também chegou a
arrumar um dinheiro pra ele no dia que nós tava numa reunião na casa lá da senhora
lá, o cara chegou lá, cobrou ele, falou bem um monte de coisa pra ele, ela foi deu o
dinheiro pra ele pagar, entendeu? Aí eu acho que foi por esse... aí depois que... tipo
assim, eles [educadores e educadoras dialógicas da oficina] deram uma sumida, deu
uma sumida assim, eu acho que eles foram resolver um... problema lá em Brasília...
ficou só o Dedeco mesmo, pra falar verdade assim por perto, aí... pegou e desandou de
novo. (...) Aí ele [o amigo] pegou e... e você quase não via mais ele na rua. Se você
fosse no campo você quase não via ele, entendeu? Só fazendo trem errado. Aí eu acho
que teve essa parte aí do momento que ele, né, se afastou um pouco daquela, daquela
função que ele fazia, não sei... Eu acho que foi legal por isso, por esse lado, né. (...)
Acho que é bacana porque, que nem eu falo pra você do nosso amigo, né, que ele... em
vez de tá na rua fazendo coisa errada ele já tava assim, sei lá, fazendo um projeto,
fazendo vídeo e tal. Acho que é bacana por esse lado, entendeu, tirar a garotada da rua
pra uma coisa melhor, né. Em vez de estar acabando com a vida aí, mexendo com
trem errado, roubo, essas coisas assim. (...) Acho que se tivesse continuado, acho que,
sei lá,... muita coisa já tinha ficado bacana aqui no setor, saca. Porque hoje em dia cê
vê, hoje em dia cê vê essa meninada aí se arrebentando no chão pegando raberão na
63

Entre as falas na periferia de Goiânia, mais especificamente no Real Conquista, seus moradores e moradoras
acreditam ser o crack uma droga inventada para exterminar os pobres e as pobres economicamente. Tal
argumento não se apresenta tão surpreendente, afinal de contas, são eles e elas que mais sofrem com as
consequências desta droga, no cenário de abandono dos poderes instituídos.
64
O nome citado foi ocultado pelo “nosso amigo” inserido pela autora deste trabalho.
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traseira de ônibus, apanhando da polícia porque tava pegando rabeirão na traseira dum
ônibus, entendeu? E hoje em dia a garotada assim que... cê nem não via lá, mas cê vê
na rua brincando de bola, cê vê enfiada dentro da lan house, pá, jogando altos
joguinhos lá de um dá tiro na cabeça do outro, os moleque já ficou mais psicopata, né,
tira a humanidade da galera. (...) porque na época tinha uma lan house, mas... a lan
house antigamente cê quase não via ninguém jogando. Era mais Orkut, MSN, batepapo, esses negócio. Hoje em dia não, hoje em dia se você entrar dentro de uma lan
house, se tiver dez máquinas, as dez tá ocupada e tá todo mundo jogando o mesmo
jogo. Tipo assim como se tivesse sido abduzido (risos). Tivesse sido programado pra
fazer só aquilo dali o dia inteiro (risos). Poisé, fica lá, desse jeito. Eu fui ali um dia prá
trás eu fiquei horrorizado, falei “quê que isso moço!”. Olhava de um lado, jogando, do
outro lado, jogando, do mesmo jeito. Eu falei “nossa, que isso, Deus me livre!”. Você
fica até tonto. Aquela barulheira “cê me matou! Não sei o quê, não sei o quê!”, o quê
que é esse negócio de você me matou, moço, pára com isso... (Júnior, Entrevista 2010,
trechos em colchetes inseridos por mim)

Segundo Luís:

Rolou que a gente focou mesmo assim com, com a vontade, né, assim de demonstrar
alguma coisa que a gente... não sabia de nada, não tinha nada pra fazer, então, que
veio, que rolou o lance naquela hor..., naquele dia foi, foi essa oficina, então... A gente
aprendeu né, que, é..., era uma forma pra gente se livrar assim de muitas coisas
erradas, era um desempenho legal, porque aí tava se interessando em outra coisa
assim, tipo aprender a filmar já..., muitas coisas diferentes, né, mesmo, outras pessoas
assim e tal, pessoas diferentes. [A importância] de... da oficina, né. A importância é
que a galera vai ocupar a mente né, no momento em que não tiver nada pra fazer então
vai ocupar a mente com outras coisas, né, tipo filmagem, não sei, fazer macramê.
(Luís, Entrevista, 2010; trechos em colchetes inseridos por mim)

E Emílio:

Importância da-da de questão, é... de próprio do pessoal mesmo de não ter nada do que
fazer, por exemplo, em vez de ficar se drogando, então achar é..., algo, algo mesmo
pra... pra segurar ele. Igual... a própria pessoa que não tem nada pra fazer vai querer
caçar alguma coisa, né, ou roubar, ou... Aí, em questão das oficinas é tirar aquele
pessoal mesmo, entendeu. Ensinar algo a eles. Porque isso interessa ao pessoal que...
principalmente de baixa renda, né. (Emílio, Entrevista 2010)

e) Autoestima; Interlocução; Visibilidade
A marca da criminalização e discriminação do movimento sem-teto desde a época da
ocupação do Parque Oeste Industrial, o Sonho Real, está presente nas falas, memória,
identidade das moradoras e moradores do novo bairro Residencial Real Conquista que
vivenciaram esta história.
De certa forma, com o estímulo da oficina de vídeo popular, eles e elas começaram a
entender, conforme afirma Kézia, que podem “falar do jeito deles e aí percebem que quando
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eles não estão falando, falam mal deles”, e quando começam a falar “descobrem coisas boas
que acontecem” em seus próprios contextos de vida. De acordo com Lina, “a gente tava por
trás da câmera, né. Então, há uma diferença ali que... que chama a atenção, né. Muitas vezes a
gente quer tá diante da câmera, quando na verdade estar atrás da câmera filmando parece que
se torna mais prazeroso ainda”. (Kézia; Lina, Entrevistas 2010). Com isso:

a gente conheceu muitos lados que a gente não conhecia, a gente passou a conhecer
até mais o nosso setor, que a gente não sabia que muitas coisa acontecia aqui dentro,
que por meio dessas oficina a gente passou a saber coisas boas que acontece aqui.
Muitas vezes a gente fica sabendo só das coisas ruins, né. Por meio dessas oficinas a
gente passou a conhecer coisas boas que acontece aqui dentro, que a gente não
conhecia, né. (Lina, Entrevista, 2010)

O reconhecimento de dois pontos de vistas de uma mesma história contribui para a
identificação da representação mais favorável para a reconstrução de uma identidade que se
depara com os preconceitos de classe:

Tipo, têm muitas pessoas dentro do Real Conquista, por exemplo, que não sabe que a
culpa dele ser taxado de bandido é a culpa da mídia, assim. Então, tipo, quando
acontece esse movimento do vídeo popular, assim, eles acabam visualizando que o
movimento do vídeo popular, por exemplo, que, que a mídia... que fazer a mídia de
uma forma independente é... ele fala do jeito dele e aí percebe que, que quando ele não
tá falando, falam mal dele, entendeu, e aí acaba que, que eles, tipo, visualiza assim.
Então é importante nesse sentido, assim, por causa que... que acaba tendo essa
visualização por olhar dos dois ângulos. (Kézia, Entrevista, 2010)

Segundo Raimundinho:

nós fez o filme pra lançar aqui no setor mesmo, cara, para mostrar aqui pra pessoas
daqui que nóis tem ideia pra fazer umas coisas diferente, tá ligado?, porque aqui, a
galera que mora aqui, todo mundo aqui é visto como bandido, tá ligada? Se polícia
pára você na rua aí, eles pergunta de onde cê é, cê, cê falá que é daqui, cê já é mal
visto, entendeu? Aí... nóis resolveu, né, fez todo mundo, reuniu, resolveu e lançou pra
nóis mostrar que nóis tem ideia, né, cara. Não é igual todo mundo pensa, né, porque
quem não tem ideia é quem não faz nada, né. Quem faz tem ideia, né não? Quem usa a
cabeça, quem distribui as ideias com os outros de memória em memória, né, cada um
tem uma cabeça, cada um pensa uma coisa diferente, né, cada um tem uma forma de
pensar rápido, né. Agir, usar a cabeça, então... Cada um tem sua missão, e cada um
cumpriu, né, cara, cada um fez um papel excelente, né cara. (Raimundinho, Entrevista,
2010)
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Desta forma, percebe-se que a representação da realidade da periferia realizada a partir
dos próprios e das próprias moradoras promove o resgate de sua dignidade e autoestima,
conforme sugere Raimundinho em entrevista e no vídeo “O Processo”.
Na tela, não estão os papéis distantes, esteticamente diferentes. Entram em cena os
personagens retratados a partir de sua própria percepção do mundo:

Pra mim a intenção era mostrar pra galera mermo, então enquanto eles não visse era
como se não tivesse terminado. Então chegou aqui, aí quando a galera, tipo... tinha
uma galera que falava assim “ó lá, olha o famosão do Joanatha, não sei o que lá, olha
quem tá na tela, é a Kézia!”, então tipo... tinha toda a empolgação da galera e já tinha
umas senhoras assim que já tava meio que chorando, meio achando aquele climão
assim, né, porque era tenso mermo assim o filme. E aí... é, foi tipo assim, a reação do
povo é que fez dar aquela, tipo assim, “caraca véi, eu fiz um filme muito massa”.
(Kézia, Entrevista, 2010)

Conforme Joanatha:

Ah, eu achei bom. Todo mundo curtiu de mim também, porque... Cê viu? (risos) O
cara filmou lá aquele trem lá, aquele fato lá que aconteceu lá (risos), os cara filmou lá,
aí... mas eu achei bom também. Todo mundo até hoje fala “nossa, cara, te vi lá, te vi
na televisão lá do vídeo lá” (risos). (...) Acho que foi bom demais, eu achei massa, ixa
eu fiquei, eu ganhei... um mês de fama aí no setor (risos). (Entrevista 2010)

Drica, que em 2002 participou de uma oficina de vídeo popular na periferia do Distrito
Federal e em 2008 assumiu o papel de educadora dialógica no Real Conquista, lembra bem
deste sentimento de se ver na tela:

O vídeo, né, ele tem uma mágica assim, né, tipo. Eu me lembro a primeira vez assim
que, que eu me vi no telão, sabe assim. Nossa!, sabe assim, caracas né velho, e eu fiz
aquilo assim, né, eu tava falando, eu tava, né, e... você se vê, sabe, você se vê, você vê
a sua realidade, você vê as suas emoções, sabe. (...) quando você vê aquilo dali, assim,
né, quando você se vê no que você fez assim, sabe. Você falar “caracas, olha só”,
sabe. Eu fiz isso assim, sabe. Nós fizemos isso assim. Então aquilo ali tem o
significado muito forte, sabe (Drica, Entrevista, 2011).

Outro dado relevante que contribui à autoestima, conforme se observa pela fala de
Eronilde, é o acesso à produção audiovisual:

Principalmente a gente, assim, que muita gente de comunidade que é sempre muito
pobre, que nunca teve acesso assim praticamente à nada, e aí de repente você edita um
vídeo! A maioria da galera assim nunca tinha pego numa câmera. Então assim, nossa,
você pega numa câmera, de repente você tá ali filmando, de repente você tá filmando
alguém, eu acho que isso é tão importante, aí de repente você consegue ali junto com a
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galera editar um vídeo, aí assiste aquele vídeo ali, uma coisa que você via só em
televisão ou então outras pessoas que vinham e filmava e você achava que era assim
impossível você fazer um trem daquele. Aí de repente você se vê fazendo, acho que
essa é a diferenç..., é o diferencial do vídeo popular viu. (...), aí depois que A Luta
Continua, assim... ganha. Então assim, isso, tipo assim, deixa o povo animado, nossa,
tá vendo, tipo assim, não é... não é porque a gente não tem dinheiro, não é porque a
gente não tem como fazer uma edição, tipo, melhor, bem mais, que a gente não pode
ganhar, tá vendo?, tipo assim... Na verdade a gente mostra a nossa realidade mesmo,
né. Então, nossa, foi super importante porque o pessoal, tipo assim, ficou bem
motivado quando... passou, quando aconteceu as oficinas do vídeo popular e que de
repente inscrever no festival e que ganhou assim de cara. A galera ficou... lá pra cima,
bem animado. (Eronilde, Entrevista, 2011)

Além do reconhecimento de outros setores sociais:
Eles chegou e falou assim “ó, vai ter uma galera da faculdade pra querer ver os vídeos
e tal”. Eu pensei assim: “que que eles vai querer com...ver esses vídeos, véi?”. Porque,
tipo assim, que graça vai ter pra eles, né. O cara tá querendo estudar, pagando
mensalidade e tal. Eu falei assim “ah, não, beleza, nós vai e tal”. Aí no dia não deu pra
mim ir. Aí dizendo assim que a galera levantou, aplaudiu e tal. Eu falei “nó, véi, será
que foi isso mesmo?”, pô, mas, sei lá, uai... Aí eu fiquei naquela, né, “nó, cara, podia
ter ido, ó”. (Junior, Entrevista, 2010)

Quando se atesta que uma das intenções primordiais de educandos e educandas
dialógicas foi fazer o vídeo para eles e elas mesmas se verem, logo também se identifica uma
das interlocuções consideradas: a própria comunidade.
Enquanto estavam na oficina, apenas Lourivan – que “tava ali só por esporte mais,
porque gostava de ficar mais a galera” – e Júnior não vislumbraram interlocutores ou
expectadores. Todos e todas as outras participantes pensaram em produzir o vídeo para o
bairro assistir. Destes e destas, Lina, Eronilde e Gabriel, que participaram da produção do
vídeo “A Luta Continua!”, também desejaram o alcance de uma visibilidade externa ao bairro.
Além dos três, os meninos Davi e Lucas também chegaram a pensar na possibilidade de o
“mundo todo assistir” (Davi; Lucas; Gabriel; Joanatha; Luís; Júnior; Lourivan; Lina;
Eronilde; Kézia; Emílio; Raimundinho, Entrevistas, 2010 e 2011).
Para Eronilde, o desejo de divulgação e visibilidade externa do vídeo se relaciona ao
intento de mostrar para mais pessoas o que realmente aconteceu com as e os sem-teto na
desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial e posteriormente a esta ação; assim como
de retirar a imagem de “invasores” e “bandidos” que persegue o grupo popular; e também de
mostrar que eles e elas conseguem contar a própria história. Já para Gabriel, que participou do
mesmo grupo de Eronilde, a possibilidade de as autoridades políticas do país assistirem o
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vídeo foi pensada com intuito de expor “como as pessoas foram tratadas como animais”.
(Eronilde, Entrevista 2011; Gabriel, Entrevista 2010)

Assim, na, eu pensei, tipo assim, na verdade a... quando a gente tava fazendo, o
interessante, porque a gente queria tipo assim “nossa, será que a gente vai conseguir
pôr o vídeo pra ser mostrado assim pro mundo todo assim”, um vídeo que a gente fez,
né. E assim, e, e, e, e também passava muito pela minha cabeça de tá mostrando pro
povo da comunidade. O pessoal daqui vê e tal e de repente até interessar em, pra gente
fazer outras oficinas, mas a ideia era, tipo, tá mostrando re-realmente o que aconteceu
e, tipo assim, e a gente fez, entendeu, e o mundo inteiro pode ver. Na verdade a gente
pensava muito isso, eu particularmente pensava bastante. (risos) (...) Tipo assim, na,
na verdade eu sempre tive muita vontade de mostrar assim o que aconteceu mesmo de
verdade. Então tipo assim, eu sempre, porque na verdade o povo aí fora, não todos,
mas a maioria, tipo assim, fala assim “ah, um monte de invasor, um monte de
bandido”, né, eu queria mo, o que eu quis, o que eu pensava assim “nossa”, quando eu
fazendo as filmagens, tipo assim, a gente vai poder mostrar também, tipo assim, que a
gente não é bandido, né, que a gente dá conta de editar um vídeo, que a gente dá conta
de conta, de contar a nossa história, e que a história que contam por aí, tipo assim,
num é o que realmente aconteceu. Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que na
verdade a gente é meio inco, é inconformado assim com o que a mídia mostrou da
gente. Então era tipo uma oportunidade que a gente tava tendo de tá fazendo a gente
mesmo alguma coisa que poderia de repente muita gente ver. (Eronilde, Entrevista,
2011)

Gabriel, que fez o vídeo pensando como interlocutores o pessoal do bairro, gostaria
que as autoridades políticas assistissem, não para reivindicar direitos, mas para apresentar a
sua versão dos fatos:

Marconi, o Iris Rezende, todo mundo do Plenário ali, daquela Câmara Municipal,
podia pegar pros... pras pessoas vê aquele vídeo nosso. Os governante, todo tipo de
governante. Até se fosse até possível, até lá dentro daquele Plenário de Brasília eu
queria que eles assistisse pra saber comé que foram as pessoas dentro do Parque Oeste
comé que foram tratadas. Não como ser humano e sim como cachorro. (Gabriel,
Entrevista, 2010)

Já Lina, ao longo de sua entrevista, demonstra as contradições em relação aos
interesses e desejos de interlocução que refletem os movimentos de negociação, rompimento e
ressignificação a partir do relacionamento com política institucional e com a militância.
Quando estava participando das oficinas, Lina assumiu como interlocutores e
interlocutoras:

Principalmente pessoas que estão na luta por algum objetivo e muitas vezes está
sozinho. Acham que estão sozinho, né, tá ali... talvez se achando o último, né, mas que
a gente também passou por isso, a gente já tem uma experiência e que houve vitória,
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né. Então nesse sentido que, que eu pensei né. A gente estaria ajudando muita gente
que está na luta. E não pensar, igual tá acontecendo coisa errada, a gente tem que
denunciar. Incentivar aqueles que estão sofrendo injustiça a denunciar o que está
sofrendo, né. (Lina, Entrevista, 2010)

Após esta resposta, questionada se o vídeo era uma ferramenta para isso, ela
respondeu:

Com certeza. Que ver, eu tenho certeza que hoje muitas autoridades já conhece a
nossa história por meio dos vídeos. Então... nós, população aqui, temos dificuldade,
mas se a gente consegue levar isso até as autoridades pra ouvir de algum meio, que no
caso é o vídeo, a gente consegue buscar, né, aí, uma reparação dos danos, né. (Lina,
Entrevista. 2010)

A partir da primeira parte da fala de Lina, identifica-se o sentimento de solidariedade
em relação a outras lutas em outros locais sociais; de vontade de articulação das lutas sociais;
e de protagonismo da luta em relação à conquista do novo bairro.
Assim como a maioria dos educandos e educandas dialógicas que vislumbraram a
constituição do vídeo para a própria comunidade, a interlocução assumida aí é a própria
sociedade. Mesmo para Eronilde, que cogitou a divulgação do vídeo externa ao bairro, e para
Gabriel, que pensou na possibilidade das autoridades políticas assistirem, a interlocução se
relaciona com o sentido de comunicação com a comunidade e com o alcance de visibilidade.
Já a segunda resposta de Lina caracteriza o movimento de negociação com os poderes
instituídos, quando considera a via da reparação de danos, ou seja, que remete à reivindicação
de direitos. Entretanto, em outro momento de sua entrevista, quando o direcionamento era a
participação do vídeo em festivais, ela disse:

Ó, a primeira coisa que veio na minha mente é que esse vídeo poderia ser até ser
consumido pelas autoridades. Porque tinha muita denúncia ali.
P: Por que você queria que essas autoridades assistissem ao vídeo?
Pra conhecer a realidade do que realmente aconteceu, né, porque até hoje a gente
ainda é visto como bandido por muito, por muitos, né. Mas eles não conhece a
injustiça que aconteceu com a população, né. E, devido as denúncias, a gente
imaginou sim que, que alguém iria dar um jeito de sumir com esse filme pra que não
chegasse ao conhecimento a nível, a nível Brasil, né, que hoje, assim, muita gente
conhece a nossa história é por meio da televisão, por meio de vídeo, né. Eu mesmo fiz
questão de... passar pra... autoridades políticas esse vídeo agora em época de política.
Eu passei e muita coisa, principalmente pros candidatos com quem eu trabalhei, que a
gente na verdade trabalha por dinheiro e por um objetivo maior que é trabalhar em
prol de um projeto pro nosso bairro, né, conseguir o apoio deles né, e eu fiz questão
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de levar ao conhecimento deles porque eles nos via como bandidos. Então eles
passaram a conhecer o outro lado da história. Isso foi muito importante pra mim (Lina,
Entrevista, 2010).

Diferentemente, aqui, a divulgação dos vídeos para autoridades políticas não se
vincula ao interesse de reivindicação de direitos e sim ao objetivo de demonstrar que o grupo
popular não é bandido. No relacionamento com a política institucional em período eleitoral
baseado no clientelismo – a partir de vantagens financeiras e benefícios – foi importante para
Lina – para a sua autoestima – não ser taxada pejorativamente e nem criminalizada.
E é exatamente por este motivo que o menino Davi gostaria que os vídeos produzidos
na oficina de vídeo popular no Real Conquista fossem transmitidos pelas redes nacionais de
televisão. Questionado, de forma genérica, sobre a importância do vídeo popular, ele
respondeu:

Ah, bom, assim, ótimo, né, é:, eu queria que ele passasse na televisão, assim, igual
passa no SBT, no nove, no dois, na Globo, no quatro. Não tem jeito não né?, dele
passar assim? igual como um filme normal? Se fosse um filme, não tem jeito dele
passar não? Não precisa ser todo dia, igual assim, uma vez, um ano, um mês?
P: Por que você queria que passasse?
Uai, assim, pras pessoas tá vendo mais, né, e, e vendo que não é só gente grande que
faz o filme, que gente pequeno também faz e, prestar atenção e ver o que que nós
passou naquele Parque Oeste, que lá tem a, a, os trem tudinho, o filme, a retirada, pra
pessoa ver. Porque tem gente, que assim, que é mais bem de situação, aí pega e fica
curtindo da cara, pra elas ver o que que a pessoa pobre passa, porque é pobre não é
mala não. É, porque, só porque é pobre, nem todos pobre não é mala não, porque tem
gente que fala “ah naquele Parque Oeste lá só tem bando de cavalo”, só, um monte de
coisa assim, num, “aquele povo lá podia morrer tudo”, como falou, muita gente falou,
policial mesmo falou, deu reportage ele falando, aí eu queria que eles vesse esse filme,
eles tirando, eles maltratando as pessoas, pra eles vê e pesar na consciência, que do
mesmo jeito que eles é pai de família, tem muitos moradores de lá que é pai de
família. Pode ser que nem todos, pode ser que alguns que é mala, traficante, rouba,
mas Deus proverá porque todos que, do jeito que eles têm filho, do jeito que eles tem
esposa, não, não todos, mas poucos têm, poucos é crente, poucos tem pai de família lá,
e eles tinha que ver qual é a função pra eles fazer daquele jeito. Porque daquele jeito
que eles fez, eles tratou nós pior de que um cachorro. Quem tava lá viu. (Davi,
Entrevista, 2011)
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CAPÍTULO IV
PRODUÇÃO PERIFÉRICA DE AUDIOVISUAL:
A DISPUTA DO SIGNIFICADO

As vozes historicamente negadas e inauditas do Brasil, quando encontram meios para
se ampliarem a partir da apoderação da comunicação midiática, em disputa por espaço e
visibilidade, representam uma força de ação política, ainda que miúda frente à hegemonia
audiovisual.
Apesar de esporádicas, as experiências como a oficina de vídeo popular no Real
Conquista tornam-se documentos valiosos de investigação sobre os espaços frequentemente
invisíveis ao olhar da discriminação social e dos poderes hegemônicos constituídos. Afinal, é
a partir deles que é possível se deparar com parte das construções de sentidos de populações
inteiras silenciadas pelos segmentos dominantes.
Os quatro vídeos resultantes da interação entre o grupo popular do Real Conquista e
ativistas políticos são ricos espaços de falas capazes de desvendar apontamentos, desvios,
contradições que iluminam a sociedade e sua relação com o conceito de cidadania. A riqueza
está no fato de o olhar se direcionar ao contexto de invisibilidade social que, entretanto, não
reduz a perspicácia da crítica social, ao contrário, potencializa-a.
Os temas e assuntos levantados pelos vídeos são explorados com o objetivo de
contribuir com a discussão em torno do Estado e da sociedade, do mercado e da sociedade, do
Estado e do poder econômico, grupos sociais e sociedade. Portanto, considerações sobre a
mídia empresarial - vinculada ao poder econômico hegemônico - e o relacionamento desta
com o Estado perpassam a explanação, assim como a violência estrutural do Estado em ação
no bairro periférico de Goiânia.
Ainda assim, como já dito em outro momento, um conceito tão problemático como o
de cidadania não será delimitado pela análise. Ou seja, não se elegerá um significado de
cidadania norteador da análise, uma vez que se encaminha para a compreensão do fenômeno
das significações, ressignificações ou mesmo do abandono de significados no âmbito das
ações dos grupos populares em compartilhamento com ativistas políticos autônomos.
Os vídeos produzidos conjuntamente entre o grupo popular e ativistas políticos são:
“A luta continua”, assinado por Kézya Apuk, Eronilde Nascimento, Gabriel Rezende,
Franklin Amaral, Lina Soledad e Dedeco; “Cadê a nossa água” que leva a assinatura de Davi,
Lucas, Pedro, Paulo e Michel; “A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike” de Mizael,
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Emílio, Júnior, Lourivan e Drica; e “Futebol, a arte do Real” assinado por Goiaba,
Raimundim, Fididim, Luís, Johnatan e Danúbia.
Conforme se observa no final dos respectivos vídeos, a assinatura não diferencia quem
são os educandos e educandas dialógicas e quem são os educadores e educadoras dialógicas.
É nestes termos que são apresentados quem participou da produção do vídeo: “Grupo A Luta
Continua! Kézia Apuk, Eronilde Nascimento, Dedeco, Gabriel Resende, Franklin Amaral,
Lina Soledad”.
Da mesma forma, no início de cada vídeo, o seguinte texto inserido em tela preta e
narrado pela voz off de um jovem diz: “Este vídeo foi produzido por moradoras e moradores
do Real Conquista, periferia de Goiânia, entre julho e setembro de 2008”. Ou seja, não retrata
a presença de educadores e educadoras dialógicas ao longo da produção.
A não diferenciação de quem produziu os vídeos e a falta de explanação da
participação de ativistas políticos ou educadores e educadoras dialógicas correspondem,
primeiro, à decisão pelo compartilhamento da realidade social e, segundo, à valorização da
ação do grupo popular. Entretanto, a opção é delicada, pois, conforme se demonstrou no
capítulo anterior, os papéis sociais não são indiferenciáveis. Além disso, corre o risco de se
cegar o olhar para o estabelecimento da troca de mundos e experiências estabelecida com o
encontro de diferentes que se dispõem a compartilhar uma vivência comum e que resulta nos
quatro vídeos populares.
O encontro destes mundos pode ser identificado nos mínimos detalhes, inclusive no
segundo trecho, sequencial da narrativa anterior, de texto inserido em tela preta nos quatro
vídeos, referido pela voz off do jovem, que diz: “O movimento do vídeo popular no Real
Conquista é parte de um processo mais amplo de conscientização e transformação da
realidade a partir da nossa ação independente em produzir, construir e modificar o lugar em
que vivemos”. Um observador mais detalhista pode facilmente perceber a não familiaridade
da frase e seus termos pelo jovem, que expõe uma leitura-narrativa pausada, o que leva a
suposição do texto ser uma construção dos educadores e educadoras dialógicas.
O diálogo entre o grupo popular e ativistas políticos de mídia não reduz o material
disponível para a análise. Ao contrário, reflete o relacionamento híbrido e mestiço entre
cultura popular, cultura de oposição e cultura de massa, inegável nos tempos atuais de
desacomodação.
O material audiovisual resultante deste encontro possibilitou o levantamento de
categorias que norteiam as considerações em falas das entrevistas realizadas, dois anos depois
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da produção dos vídeos, tanto com educandos e educandas dialógicas, quanto com educadores
e educadoras dialógicas. As falas são analisadas a partir das categorias levantadas pelos
vídeos. As análises dos vídeos e dos discursos das entrevistas servem de contraponto,
relacionamento e correlação, beneficiando o apontamento de análises críticas.
Observados os pressupostos de um vídeo documentário e considerando que o ponto de
vista do realizador ou realizadora tem relação direta com a voz que emerge da obra, a análise
dos discursos dos quatro vídeos populares em complemento com a análise dos discursos das
entrevistas das pessoas que participaram da produção dos vídeos permitirá a identificação de
quais foram os sujeitos que influenciaram a composição final dos vídeos. Sendo assim, as
entrevistas realizadas com educadores, educadoras, educandos, educandas dialógicas
permitirá a comparação e complementação da análise das categorias levantadas a partir dos
vídeos populares.
De forma resumida, pode-se dizer que a análise dos vídeos será realizada para o
levantamento de categorias e para a identificação de como estas categorias foram retratadas
em audiovisual; assim como para a elaboração de dados informativos sobre as oficinas, as
vivências, a metodologia e a própria constituição do “movimento do vídeo popular”. Já as
entrevistas serão utilizadas para complementar a análise sobre as categorias levantadas a partir
dos vídeos; e para desvelar se as construções discursivas dos vídeos correspondem aos
discursos dos educandos e educandas dialógicas, a partir da análise das categorias levantadas
pelos vídeos e explanadas em considerações individuais nas entrevistas. As categorias
levantadas serão aquelas que contribuem com o propósito de problematizar a discussão em
torno do conceito de cidadania.
A explanação, com já dito em outro momento, será pela compreensão de como a
disputa de significados, o seu mascaramento e harmonização no âmbito da cidadania interfere
na ação de ativistas em torno da comunicação midiática e na ação da classe popular.

4.1 A Luta Continua!

O resgate da história da desocupação do Parque Oeste Industrial, ou seja, da favela
Sonho Real, e o acompanhamento da situação das famílias desabrigadas, agora em grande
parte moradoras do novo bairro Residencial Real Conquista, é o tema do vídeo “A Luta
Continua!”, sugerido principalmente pelos adultos e adultas que participaram da oficina de
vídeo popular.
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Segundo Eronilde, então com 30 anos, “foi eu e a Kézia e o, e mais outras galera aí,
que a gente sugeriu tipo tá fazendo algum vídeo contando a história do Real Conquista, do
Parque Oeste até agora, né. E aí ficou, tipo assim, vários nome, até sair o A Luta Continua!”.
Além delas, o grupo foi composto por Lina, também com 30 anos, Gabriel, então com 24
anos, e Franklin 65. Kézia, na época com 16 anos, era a mais nova do grupo (Eronilde,
Entrevista 2011).
Para a concepção dos vídeos:

Nós procuramos descobrir a habilidade de cada um que tava no grupo, né. Então cada
um participou com a sua habilidade, né. Alguns têm mais habilidade... em redação,
outros tem mais habilidade e-e-em..., igual, alguns teve mais habilidade nas filmagem,
né. Outros teve mais habilidade em opinar ali, né, dar um parecer ali pra nós, pra nos
ajudar a fazer o filme, né. Então cada um com a sua habilidade. (Lina, Entrevista
2010)

Nisto, todos e todas fizeram filmagens; além disso, Eronilde, Lina e Kézia 66 se
envolveram com a construção do roteiro; e a edição ficou por conta de Eronilde e Kézia com a
“coordenação de Dedeco” (Kézia, Eronilde, Lina, Gabriel, Entrevistas 2010).
Conforme lembra Kézia:

A gente entrou num acordo que seria “A Luta Continua”. Porque a gente queria que a
luta continuasse. E... e aí a gente, a gente, então, teve essas reuniões de como a gente
também faria a construção do filme, né, que era, sei lá, é... E aí teve essa separação
assim, né, que a gente tinha que fazer as etapas de filmes, assim. A partir de onde que
a gente ia começar, a gente ia começar do fim pro começo ou do começo pro fim?, ou
seja, se a gente ia contar a história do Parque Oeste primeiro ao decorrer até chegar o
Real Conquista? Ou se a gente ia contar do Real Conquista, as injustiças que estão
acontecendo hoje, se tem haver com as injustiças que aconteceram no passado, né.
Então, a gente tava, né, nesse passo de construção. Aí depois a gente... eu lembro
assim, que foi umas quatro reuniões, umas três reuniões pra isso assim. (Kézia,
Entrevista 2010)

Com imagens de arquivo e recursos audiovisuais simples, duração de 10min52s, a
opção foi pelo retorno ao passado em direção ao presente. Já na primeira cena, o vídeo
fornece o tom que percorre o principal argumento do documentário: De um lado estão os
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Franklin Amaral no período das oficinas de vídeo popular vivia com Lina Soledad. Entretanto, no período em
que foram realizadas as entrevistas no Real Conquista para este estudo, Franklin já não morava mais no bairro,
pois havia se separado de Lina. Não foi possível encontrá-lo, pois não havia referência de onde procurá-lo.
66
Como não foi realizada entrevista com Franklin, não foi possível confirmar quais tarefas ele mais se envolveu.
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moradores e as moradoras dentro da ocupação, de outro, o aparato policial enfileirado; ou
seja, em lados opostos estão o povo e o Estado, ou o povo e a Justiça 67.
Utilizada também pelo vídeo “Sonho Real: uma história de luta por moradia”, a cena é
do dia da desocupação do Parque Oeste Industrial no exato momento em que a polícia militar
entra no terreno onde se encontram as famílias sem-teto. Policiais armados com escudo em
mãos, corre-corre dos e das sem-teto desarmados e desarmadas, bombas de gás estourando no
chão, fumaça, câmera trêmula compõem a imagem 68. Na cena seguinte, o velório de Wagner
Silva e Pedro Nascimento, mortos no dia da ação policial, em que Eronilde inconsolada com a
perda de seu companheiro aparece na imagem. O som das duas tomadas não é a do ambiente,
mas da música de Adoniran Barbosa, que compõe a informação junto às imagens, conforme a
letra:

Quando o oficial de justiça chegou, lá na favela/ E contra seu desejo entregou prá seu
Narciso/ Um aviso, uma ordem de despejo, assinado seu doutor/ Assim dizia a
petição:/ Dentro de dez dias quero a favela vazia/ E os barracos todos no chão,/ é uma
ordem superior/ Ô ô ô ô ô, meu sinhô, é uma ordem superior/ Ô ô ô ô ô, meu sinhô, é
uma ordem superior/ Não tem nada não seu doutor, não tem nada não/ Amanhã
mesmo vou deixar meu barracão/ Não tem nada não, seu doutor/ Vou sair daqui, prá
não ouvir o ronco do trator/ Prá mim não tem problema/ Em qualquer canto eu me
arrumo/ De qualquer jeito eu me ajeito/ Depois o que eu tenho é tão pouco/ Minha
mudança é tão pequena/ Que cabe no bolso de trás/ Mas essa gente aí hein, como é
que faz? Mas essa gente aí hein, como é que faz? (Trecho da música “Despejo na
Favela” de Adoniran Barbosa; Vídeo “A Luta Continua!”, 2008)

A primeira fala que aparece no vídeo é a de um homem de terno e gravata não
identificado69. Entretanto, seus trajes, o microfone em sua mão e o ambiente da tomada que
lembra a um escritório de uma comissão - onde se vê outros homens de roupa social ou de
terno e gravata, um projetor e computadores - conferem à fala o ar da voz do saber, ou seja,
aquela que se caracteriza pelas informações técnicas ou oficiais dadas por especialistas
(BERNARDET, 2003). Ele diz:

Essa sentença, certamente, ela reflete uma visão de um Estado que entende a
propriedade como direito absoluto. Invadiram aquela terra talvez e o que está por trás
67

Afinal, a desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial foi executada devido à decisão do poder
Judiciário, que concedeu a reintegração da posse aos proprietários, apesar de o terreno não estar cumprindo
sua função social e com débitos tributários existentes desde a época de seu loteamento.
68
Logo no início da imagem visualiza-se o voluntário do CMI Brad Will com sua câmera na mão ao lado de, na
época, moradores e moradoras do terreno.
69
A não-identificação do homem de terno e gravata, um juiz, que assume a fala da “voz do saber”, não foi uma
opção do grupo, mas “um vacilo”, segundo o educador dialógico Dedeco em uma conversa informal com a
autora deste estudo.
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disso é a política agrária, a política de assentamento do sem-teto, tanto do problema
fundiário urbano, como rural. Se invade terra e se colocam bombas no corpo como no
Oriente Médio quando se perde a esperança no Estado*. E os responsáveis? Quem foi
lá? Nós tivemos a gestão inteira do prefeito Pedro Wilson no início do conflito,
candidatos, está provado dentro desta investigação, que ofereceram vantagens em
troca de votos e depois abandonaram** essas pessoas ali e essas pessoas passaram a
ser o belzebu e os invasores de terra e todo mundo é malandro. Então,*** quando se
coloca o pobre dentro da casa ele não sai. (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008, grifos
meu)

Durante esta fala, no ponto aonde foi inserido o asterístico (*) acima, com um corte
seco a imagem muda: a cena de duas crianças correndo em um chão de terra do Parque Oeste
Industrial remete a vida cotidiana no bairro ocupado. Em sobreposição de imagem a esta, no
momento da fala com dois asterísticos (**), a cena que entra é a do terreno depois da
desocupação e da demolição das casas: entulhos na grande área vazia compõem o ambiente.
Sobre a cena os caracteres “Parque Oeste Industrial, Julho de 2008”. A voz do saber encerra e
a imagem da ex-ocupação Sonho Real vazia continua ao som de música instrumental, que
teve início neste momento pontuado na fala (***).
Como liga do passado ao presente, o vídeo utiliza a imagem de um homem, também
não identificado70, que se encontra no terreno do Parque Oeste Industrial e diz: “Olha, eu sei
que eles saíram daqui e foi lá pra aquele Real Conquista, né. Depois disso eu não sei mais”. A
fala deste senhor é simbólica por apresentar o processo de invisibilidade perpassado pelo
grupo popular após a retirada das famílias do terreno ocupado no centro da cidade. Enquanto
em confronto com o Estado e a Justiça, o grupo popular diariamente era retratado e
marginalizado pelos jornais empresariais regionais (SILVA, 2007), após a desocupação,
gradativamente as famílias sem-teto foram perdendo o interesse para a mídia empresarial.
Daí para frente, a história no vídeo retorna o seu olhar para o novo bairro onde vive
grande parte das famílias que fizeram parte da ocupação Sonho Real. Portanto, há a
valorização dos depoimentos do grupo popular que compõem a história e que, nesta descrição,
também receberão maior destaque. As músicas instrumentais ou com letras inseridas no
vídeo, a partir de então, não serão aqui assinaladas, pois se entende que os depoimentos são
representativos do conteúdo.
As três principais temáticas então apresentadas a partir dos relatos sobre a vida no
Real Conquista levantam discussões que remetem ao sentimento das famílias em relação ao
passado e ao presente; à indignação em relação à demora na entrega das casas para as
famílias, entre elas algumas que só vieram a receber no mês de maio e junho de 2011 e que no
70

Era o então vigia do terreno no Parque Oeste Industrial.
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ano da concepção do vídeo em 2008 não tinham perspectiva de entrega; e à presença do
aparato policial sendo utilizado para o caso social.
Norteando os temas, os depoimentos utilizados e realizados para o vídeo retratam o
sentimento de humilhação e indignação em relação ao descaso do poder estatal, à participação
na construção das casas do novo bairro e em relação a não entrega das moradias para algumas
famílias sem-teto; além da valorização do popular como protagonista da luta; e a presença
ainda constante da violência estrutural do Estado por meio da polícia.
As imagens em panorâmica do Real Conquista mostram o recente bairro composto
apenas pelas casas populares padronizadas. O chão ainda era de terra, sem asfalto. A primeira
voz da experiência é a de Celina, coordenadora do movimento sem-teto, que até então não
havia recebido sua casa. No vídeo, ela não é identificada e diz:

Ah, o sentimento é um sentimento muito assim de revolta, né. Revolta, indignação, né.
Porque é muita injustiça, tá havendo muita injustiça aqui ainda nesse setor, que é um
setor conquistado pelas lutas das famílias que perderam suas vidas no Parque Oeste
Industrial, tanto é que a gente veio do-do-do Grajaú já praticamente expulsados de lá,
da área provisória, viemos pra praça e quando chegamos na praça fomos expulsos
novamente (Vídeo “A Luta Continua!, 2008, grifos meu)

Conforme informa os caracteres “Residencial Real Conquista, Fevereiro de 2008”, as
imagens que se seguem em cinco cenas, de arquivo, são deste momento em que parte do
grupo popular vai para a Praça do Real Conquista com o objetivo, conforme diz um morador
entrevistado neste momento, na terceira cena, de:

reivindicar sobre as casa que a demora tá muito grande. Têm uns pessoal, teve hora
que chegou ficou na tábua, na última situação, o que que acontece, tão passando
necessidade onde tão, não tem um saneamento básico essas pessoas, tão sem energia,
sem água, tão na lona, no plástico. Esse pessoal veio em prol de querer pegar as casa
deles de volta (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008)

Na imagem seguinte, quarta cena, visualiza-se muitas viaturas da polícia e policiais
junto ao movimento de caminhões de mudança, moradores e moradoras do bairro e famílias
sem-teto. A informação visual remete aos casos sociais tratados como casos de polícia. Na
última cena desta tomada, um grupo popular, composto também por Kézia e Celina, está
reunido na Praça do Real Conquista, quando um senhor não identificado se solidariza com a
situação das famílias e diz:
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Já assinou o cheque moradia. Já assinou até, até o cheque reforma e não pegou a casa!
Então tem que entregar a casa pra eles uai. Se o dinheiro foi embolsado, a casa foi
construída. Ou então o dinheiro foi desviado. Tem que ter uma resposta nisso, não
tem? Então eles têm o direito da casa, igual todo mundo teve o direito da casa,
pegamos (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008)

O depoimento seguinte é de Eronilde. A sensação é de que se trata de uma das
dinâmicas da oficina que foi gravada. Está à noite, a sala é escura, mas se lê na camiseta dela
os dizeres “Vítimas da Violência Policial”:

O que mais me deixa hoje triste nessa luta é de saber que, tipo assim, que eu apanhei
da polícia, que várias famílias, o pessoal que tava lá dentro, os companheiro que tava
lá dentro apanharam da polícia, foram tortura, torturado, companheiros foram
executados e:, e depois de uma, depois de tudo isso a gente veio sofrendo de lá até pra
cá, uns, já tem quase quatro ano, e companheiros nosso até hoje ainda não foram
assentados, né, companheiros aí de luta por conta de perseguição, outros porque eles
alegam que não se encaixaram aí nos critério (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008, grifos
meu)

Após duas tomadas onde são filmadas casas semiprontas não ocupadas e o movimento
da rotina do bairro, o depoimento que se segue é o de um senhor não identificado que até
aquele momento não havia recebido sua casa. Ele diz:

Tanto sofrimento eu passei. Tanta coisa naquele lugar. Por que sofri tanto assim,
sendo que alguém, que gente que nem sofreu junto com nós já tão tendo casa aqui. E
eu, morando desse jeito ainda, sem casa, desiludido, distraído, entro até em
contradição. Vai ter que ter outra guerra outra vez será? Eu penso assim que não.
Mas, vamos lá, eu vou continuar e não vou desistir. (Vídeo “A Luta Continua!, grifo
meu)

A próxima cena é a imagem ao longe do Real Conquista. Em cima desta tomada, uma
voz off não identificada de um homem que afirma: “todos que aqui moram são seres humanos
e merecem ser tratados com dignidade por aquele poder que mantido pelo povo e pela
população”. Na tomada seguinte, o depoimento de uma moradora, que relembra como foi
realizada a construção das casas no novo bairro:

A gente foi muito humilhado lá, tinha que trabalhar, não tinha hora pra entrar, é tinha,
não tinha hora pra sair. A gente foi muito humilhado nas construção das casa. Por
que? Porque a gente, primeiro, a gente trabalhava, comia umas comida muito nojenta,
muito porca, que, só pra cachorro aquelas comida. E eles, além da gente comer, ainda
tinha que ficar calado ainda, não podia reclamar, não podia falar nada sobre as
comida. E mesmo assim, Agehab, elas, ela, apronto, aprontou muita coisa em cima da
gente. A gente teve que trabalhar, injusto, porque a gente já tinha feito a casa da gente
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e teve que fazer de novo e de graça, ter que, recebia só pelo que trabalhava. Não tinha
direito algum de nada. (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008, grifos meu)

Em sobreposição, a última imagem do vídeo fita a ruas do Real Conquista no
entardecer de um dia, onde em uma delas passa uma viatura de polícia. A cena compõe com a
voz off de Kézia, porém não identificada no vídeo, que em uma fala indignada diz:

Eu já notei que têm dias que chegam aqui no Real várias viaturas de polícia, com a
cirene ligada, sabe, sem nenhum motivo, fazendo aquele mesmo barulho que faziam
na operação inquietação. Querendo intimidar o povo, tipo assim, vocês lembram o que
fizemos com vocês? Cara, a gente continua sendo oprimido pelo Estado aqui dentro.
(Vídeo “A Luta Continua!”, 2008, grifos meu)

Após a imagem escurecer, em tela preta os seguintes textos são inseridos numa
seqüência de três cenas, sendo os dois primeiros narrados por vozes femininas71:

Companheiros e companheiras, o Residencial Real Conquista é fruto de nossa luta e
de um crime do Estado que mandou derrubar mais de 3500 casas de famílias na
comunidade Sonho Real. Ninguém deu nossas casas, mas conquistamos através de
nossa luta.
Mesmo assim, o Estado, até hoje, não cumpriu com sua obrigação, de construir 2500
casas para as famílias despejadas do Parque Oeste Industrial.
Este vídeo é em memória a Pedro Nascimento Silva, Wagner da Silva Moreira, Brad
Will e a todos e todas que lutam pela terra. (Vídeo “A Luta Continua!”, 2008, grifos
meu)

Do início ao fim do vídeo “A Luta Continua”, o argumento explora a visão de um
Estado que não consegue representar o seu povo, que, por sua vez, desconfia do poder estatal.
Após a cena inicial que posiciona em lados opostos o Estado, representando pela
polícia, e o povo, representado pelas famílias sem-teto, a primeira fala do vídeo, da “voz do
saber”, discorre sobre a visão de um Estado que entende a propriedade privada como direito
absoluto e, por outro lado, afirma a falta de esperança do povo nos poderes constituídos, além
de levantar a discussão em torno do voto clientelista assumido como prática inicial dos
políticos, que depois abandonam os eleitores e as eleitoras.
Esta voz é ponto de partida para a experiência. Nesta, as falas refletem o sentimento de
indignação e revolta do grupo popular que ainda tem que se deparar com o descaso e a
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Na primeira narração a voz é de Eronilde, moradora do Real Conquista, que participou das oficinas. Na
segunda, a autora deste estudo não conseguiu identificar a voz.
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humilhação gerada pelo Estado e seus órgãos constituídos (por exemplo, a Agência Goiana de
Habitação – Agehab – e a polícia).
A violência estrutural do Estado é a que mais se destaca no argumento do vídeo:
utilizada, segundo as vozes da experiência, para resolver casos sociais, “intimidar o povo” e
“oprimir”. Nisto, o Estado se apresenta como não representativo. Já o povo é valorizado como
protagonista das lutas sociais: as conquistas não são do Estado, mas do grupo popular.
Entretanto, dois aspectos contraditórios são identificados na análise de “A Luta
Continua!”. O primeiro diz respeito à valorização já na primeira fala do vídeo da voz do
saber. Ou seja, o documentário não consegue fugir da armadilha, na composição de seu
argumento, da legitimação da voz de um poder institucional constituído: a Justiça. Quando
valorizam a voz de um juiz, não identificado apenas devido a um “vacilo” segundo o
educador dialógico Dedeco, valorizam também a representatividade desta voz. Isto, em
contradição com o peso da decisão judicial de 2004 que ocasionou a retirada das famílias do
terreno ocupado, composto pela comunidade Sonho Real, e que foi simbolicamente
representada pela música de Adoniran Barbosa.
De outra maneira, uma única voz ao longo do documentário não posiciona o Estado e
o povo em lados opostos. Trata-se da voz off masculina não identificada que diz “todos que
aqui moram são seres humanos e merecem ser tratados com dignidade por aquele poder que é
mantido pelo povo e pela população” e se relaciona com a visão hegemônica e constitucional
de um poder estatal composto pelo povo.
Com a intenção de continuar o caminho de identificação das significações com as
quais os grupos populares e ativistas políticos de mídia se relacionam, as entrevistas
realizadas com os e as participantes da produção deste vídeo, ou seja, Kézia, Eronilde,
Gabriel, Lina e Dedeco72, dois anos depois de sua concepção também serão analisadas com o
suporte das categorias aqui levantadas. Primeiro serão consideradas as falas das educandas e
educandos dialógicos, em seguida serão levadas em conta as considerações do ativista político
de mídia, Dedeco.
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Franklin também participou da produção deste vídeo, mas não foi encontrado pela autora deste estudo.
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4.1.1 Entre o lado oposto do Estado e o lado composto pelo Estado: em ambos, o
povo
A concepção de que a “justiça” reclamada pelo grupo popular não é a mesma “justiça”
do discurso dos poderes instituídos é identificada principalmente na fala de Kézia, que
discorre como a sua própria percepção sobre a construção da realidade se modificou ao longo
das oficinas.
Para ela, as oficinas contribuíram para a constituição de sua atual avaliação sobre os
fatos, baseada hoje no entendimento de que a decisão judicial e a execução de desocupação
coordenada pelo Estado foram uma “injusta”. Como agravamento, para Kézia, o poder estatal
“enganou” com “promessas falsas” 73 as famílias sem-teto, que foram marginalizadas:

Assim, pra mim, eu-eu não tava nem aí, pra mim bandido tinha que morrer mermo,
porque isso era o que eu ouvia na televisão também, entendeu? Então, tipo, era tudo
baseado, tudo sobre televisão, assim, então, tipo, tudo que você ouve, tu quer, né?, tutu quer imitar, porque se a televisão tá falando... É porque a televisão, véi, é muito
foda, ela usa..., ela é um instrumento mesmo assim de... lavagem cerebral mermo.
Então tipo... é... ah, sei lá, pra mim tava errado e... minha mãe tava errada e todo
mundo tava certo porque era a televisão. E, tipo assim, agora, tipo, com o filme eu tive
uma visão diferente porque eu tava explicando o meu lado, que eu não era marginal,
assim, né. Tipo, eu não era marginal e, tipo, por que que o povo tava me taxando o
povo de marginal sendo que a gente não era? Então com o filme a gente mostrou
diferente assim, que a gente, a gente transmitiu pra quem assiste que a gente não é
marginal, que tudo aquilo que a gente fez foi baseado na justi..., no nosso ponto de
vista, na justiça, que foi uma coisa injustiça, foi injustiça tirar a gente dali, né, e com
promessas falsas, né, que foi pior. É..., ou seja, a gente não foi marginal, a gente foi
enganado. E... e com o filme a gente, eu percebi assim a diferença, que nem eu falei,
eu mudei de perspectiva por isso assim, porque..., porque com filme eu-eu mostrei a
diferença até pra mim mesma, até pro meus olhos eu vi que, que o que a televisão fala
muitas das vezes é o que elas querem falar, o que eles querem que os outros vejam. Ou
seja, às vezes, até vou fazer uma pergunta assim, tipo, será que às vezes o que a gente
tá assistindo é verdade? Tem até o rap que fala assim, né, setenta por cento, setenta
por cento da... setenta por cento dos, da... da mídia jornalística é mentira e outros trinta
por cento é invenção (Kézia, Entrevista 2010).

A pergunta que originou este trecho da fala de Kézia diz respeito ao paralelo que ela
poderia fazer entre o vídeo que o grupo popular fez e os jornais das redes nacionais e locais de
televisão. Portanto, além de assinalar a ideia de uma Justiça que não é a mesma do grupo
popular, ou seja, que não atende ao grupo popular, assim como de um Estado que “engana” o
seu povo, observa-se também a desconfiança da jovem em relação à mídia empresarial. De
73

Uma dessas “falsas promessas” acentuadas por Kézia foi realizada pelo então governador do Estado, Marconi
Perillo, em 2004, e gravada em áudio pelos moradores e moradoras.
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outra maneira, pode-se levantar a discussão, a partir de sua fala, sobre a possibilidade de
reconstrução da autoestima a partir da auto-representação dos grupos populares.
Ao longo de toda a entrevista de Kézia, não houve trechos, considerações, reflexões
que fossem de encontro a sua análise sobre a Justiça e o Estado, tanto que a ideia de
reivindicar direitos a partir do vídeo não foi concebida por ela.
Assim como Kézia explicou, durante as oficinas, a decisão pelos temas dos vídeos
produzidos permeou a escolha de situações e problemas que eram responsabilidades do poder
do Estado. Por exemplo, transporte público, água, esgoto, entretenimento, entre outras. Sendo
assim, ao ser questionada se o grupo fez os vídeos para os representantes destes poderes
assistirem, ela respondeu:

Não. Eu acho que o pensamento quando a gente fez os filmes, que a gente pensou que
era pra alguém resolver, eu acho que o pensamento não era pra pessoa que vai resolver
assistir não. Era pra gente que..., porque assim, quem faz a estrutura governamental é
o próprio povo, né. Ou seja, quem tá construindo o nosso setor, sei lá, é um governo
ou um prefeito, então quem faz o prefeito?, o pov..., a população, né. Então a intenção
era o que, a gente do setor... é... assistir, ou seja, a gente que fez o filme proporcionar
pra galera do setor assistir, pra que a galera do setor venha saber quem é o poder, pra
aquela pessoa que assistiu se, como se diz, se revoltar com o que tá assistindo ao ponto
de, tipo assim, nossa, realmente a gente tá sem água, realmente a gente não tem uma
pracinha de lazer pros nossos filhos brincá, ou a gente tá sem ônibus, a gente tem de
subir de a pé ou pegar carona e..., e tipo assim, pra resolver isso a gente teria que
fazer, ou seja, transmitir revolta no coração dessas pessoas pra que elas viesse a
perceber que elas são o poder, assim, entendeu? Assim, esse é meu ponto de vista,
não sei se essa era a intenção. Mas assim, eu creio que sim, não, que não era pra uma
pessoa, sei lá, lá de cima assistir e resolver não. (Kézia; Entrevista 2010)

A partir da resposta de Kézia percebe-se que temas de reivindicação foram escolhidos
para mostrar a falta de assistência do Estado. E não para reivindicar direitos a este. A
reivindicação se volta para a ação do próprio grupo popular, impelido a manifestar o seu
poder de atuação na sociedade. A valorização recai sobre o protagonismo do grupo popular.
De forma diferente, simples e sucinta, Eronilde já considerou a utilização do vídeo
para a reivindicação de direitos ao Estado, mesmo não sendo este o objetivo principal,
conforme se observa no trecho de sua entrevista:

P: E na relação com o Estado e a reivindicação de direitos, existe algo que ligue a
produção de vídeo, que seja esse da oficina, com a reivindicação de direitos?
Com certeza. Tipo assim, essas das oficinas então. Eu acho que é uma forma também,
né. Liga bastante, viu, questão de reivindicação de seus direitos.
P: Você acha que contribui de alguma forma?
Contribui. De alguma forma contribui sim. (Eronilde, Entrevista, 2011)
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De forma mais enfática, Lina, que faz parte da Associação de Moradores/as do Real
Conquista, ao focar nos temas de reivindicação de direitos e assumir a opção pela “denúncia”,
reconhece o relacionamento com o Estado no sentido de “buscar justiça”, reivindicar direitos
e reparações.
Para ela, o vídeo foi uma ferramenta para dizer sobre as “coisas erradas” que estão
ocorrendo no novo bairro, como a questão da entrega das casas, “que vem prejudicando muita
gente, né, priorizando pessoas que nunca tiveram no Parque Oeste, né, por dinheiro, né. Então
a corrupção, né”. “Pra mim isso é muito importante, a gente... levar à tona, né. Trazer esses
fato que tá acontecendo, que muita..., às vezes a maioria nem tá sabendo, né. Então é uma
forma da gente buscar justiça” (Lina, Entrevista 2010).
Mesmo com a observação de que os representantes do poder “só aparece em época de
política”, ou seja, em período eleitoral, Lina acredita “que hoje se nós ir na Câmara cobrar a
gente já tem um retorno... Tem coisa aí que a gente tá aguardando aí, o, acontecer ainda, mas
que eu creio que vai acontecer... porque a gente tá cobrando, né” (Lina, Entrevista 2010).
Já para Gabriel, a distância é tão grande entre os representantes do poder estatal e o
povo, que este só vota porque é obrigado, caso contrário, não votaria:

Eu acho, eu acho uma coisa, esse negócio de voto, a gente somos obrigado a votar. Se
você não votar, você não trabalha. Por isso que o povo brasileiro vota. Cê pode ver,
têm alguns países aí do lado de fora, não existe esse trem de votação, não existe.
(Gabriel, Entrevista 2010)

Na periferia, a relação com a polícia foi admitida como “delicada” por todas do grupo,
assim como por Gabriel que, ao fazer a comparação entre o passado e o presente, afirmou que
“não mudou quase nada, né. Pouco. As pessoas aqui ficam no sofrimento da mesma coisa,
estão nas suas casas, mas estão no sofrimento”. Segundo ele, “tem vez que vêm três, quatro
carro de uma vez aí e faz aqueles barulho de polícia entrando. Parece que cê tá dentro... dentro
da ocupação, aquele bombardeio lá...”
De acordo com Kézia:

A polícia oprime e... e, tipo, não vê lucro nisso assim pra quem tá sendo oprimido ou
pra quem tipo... Não tem, não tem saída. Porque mesmo se você não deve e é
oprimido, tipo, você tem que ficar calado. Não existe justiça pra quem, pra quem a
polícia persegue. E pode ser, sei lá, pode ser de mal ou de bem conduta, dane-se.
(Kézia, Entrevista 2010)
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Já o ativista político de mídia, Dedeco, que assumiu o papel de educador dialógico nas
oficinas do Real Conquista e ficou responsável pela coordenação do grupo que produziu “A
Luta Continua!”, após responder o porquê da posição política pela autonomia, foi questionado
se havia desconfiança em relação ao Estado. Em uma resposta sucinta, ele disse: “Claro! Os
caras estão ferrando a gente há quinhentos anos”.
Ainda assim, admitiu a possibilidade de utilização do vídeo como meio para
reivindicar e exigir direitos:

Sei lá... às vezes, talvez, quando é preciso. As, as vezes precisa. Igual a história lá, o-o,
e, o, e, o Emílio, que foi um garoto lá que participou do filme sobre o baú, sobre o
ônibus, né. A gente foi lá, fez o filme e tal, passou um tempo, a gente foi na casa dele,
aí ele falou assim, aí a gente conversando e tal, não sei o quê, não porque teve uma...
Aí na semana, aí a gente ficou sabendo que na semana anterior teve tipo uma
manifestação assim que não deixaram o ônibus descer e tal porque, porque queriam
mais ônibus. Aí teve, marcou uma reunião lá com a empresa, sei lá, com o governo, e
aí ele foi, e aí chegou pro cara e falou assim, “olha, é..., eu fiz um filme sobre o ônibus
no Real Conquista”. Entendeu? É também. É isso tudo assim, né. Tudo misturado
assim, né. É isso também, é exigir direito, por que não? Mas é... né, mas é, mas é, é
isso, é um processo de, de formação de consciência. (Dedeco, Entrevista 2010)

4.2 A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike
Para a concepção do vídeo “A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike”, conforme
explicou Emílio, que em 2008 tinha 20 anos, “a gente iria fazer uma divisão, mas só que a
gente falou assim ‘a gente é um grupo, vamo fazer todo mundo junto’”. Entretanto, a divisão
de tarefas acabou por ocorrer devido ao interesse individual de cada um. Assim, Emílio
participou das filmagens e da etapa da edição, “onde eu fiquei mais interessado ainda”. Júnior,
na época com 18 anos, dedicou-se às filmagens, Mizael74 também participou da etapa da
edição, coordenada por Drica, e o roteiro teve a participação de todos, sendo esta a etapa que
Lourivan então com 17 anos mais se envolveu (Emílio, Júnior, Lourivan, Entrevistas 2010).
A precariedade do transporte público, o valor das passagens, a falta de linhas de
ônibus que liguem o distante bairro Real Conquista à cidade de Goiânia, e a opção pela
bicicleta para as pessoas que vivem em bairros afastados e sem assistência de transporte
urbano são os temas deste vídeo de 9min50s. Em sua concepção, identifica-se a divisão do
argumento em duas partes temáticas, conforme já se supõe pelo nome do vídeo: a primeira,
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Mizael se mudou de Goiânia com a sua família. Não houve quem tivesse informações sobre o seu paradeiro e
de sua família. Sendo assim, não foi possível realizar a entrevista com o educando dialógico.
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onde imagens de ônibus e terminais lotados são bastante exploradas, apresenta a situação do
transporte público no Real Conquista; e a segunda, que trata sobre o uso da bicicleta como um
transporte alternativo às pessoas que não têm acesso ao serviço público.
Assim como no vídeo “A Luta Continua!”, neste, as primeiras cenas compõem a
informação com a música que, no caso, é do grupo de rap U-Plano sobre a rotina das pessoas
que dependem do transporte público em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ela diz:

Amanheceu o dia, o corre já vai começar/ Tomei o meu café e já vou indo trabalhar/
Despeço da família e a batalha eu vou/ O ponto tava lotado/ o motorista não parou/
Quase sempre atrasando/ o meu compromisso/ Mês passado eu fui despedido/ de outro
serviço/ O que eu vou fazer?/ Não é minha culpa/ Quem vai entender?/ Sempre a
mesma desculpa/ Toda vez atrasado/ Vou ter que voltar pra casa/ se não tiver sitpass/
eu entro pela porta de trás/ Chega mais/ me chamaram do outro lado/ era um paisana
pagando de delegado/ Aproveitei a minha/ malandro não vacila/ (Trecho da música
“Rotina” de U-Plano; Vídeo “A ilusão Viaja de Baú e a bicicleta de bike”, 2008)

A música segue na sequência de quatro cenas, que demonstram o percurso dos
moradores e moradoras do “Real Conquista, um dia na semana”, a partir das 5h50min da
manhã: Fila para entrar no ônibus, fila para entrar no terminal, tumulto de pessoas na porta do
ônibus são as informações passadas pelas imagens.
A cena seguinte, ao som ambiente, é da tomada em panorâmica do Real Conquista,
onde um ônibus coletivo cruza toda a avenida principal. Ao final desta imagem, uma voz off
questiona: “o que você acha do transporte que vai pro Real?”. Em seguida, a imagem de uma
jovem no terminal responde:

Uai, eu acho péssimo, horrível, porque: a gente chega aqui, a gente fica uma hora
esperando, quando não é mais final de semana. Chega com criança à noite aqui
morrendo de frio e esses ônibus enrolado. Quando sai, sai cheio, não tem como todos,
todas as pessoas irem, e tá péssimo, horrível, não tem como. (Vídeo “A ilusão viaja de
baú e a liberdade de bike”, 2008)

Após duas tomadas de ônibus lotados, ao som da música instrumental do grupo
Barbatuques, há a inserção em tela preta do seguinte texto: “E o direito de ir e vir?”, que
remete a um direito constitucional e se relaciona com a defesa dos direitos.
Depois do questionamento, inicia-se com imagens e falas, em quatro cenas, a
discussão a respeito do preço do transporte público coletivo na cidade que na época custava
“R$ 2,00”, como se observa pela primeira cena das imagens desta sequência, que fita a janela
do ônibus onde está colado o adesivo informativo da empresa “Setransp”.
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Em cima da última cena da sequência, com a imagem de três crianças que passam por
baixo da catraca, uma voz off feminina diz:

A passagem tá triste. Tinha que..., que que isso. Um ônibus cheio, lotado desse* jeito.
Pra esse povo cobrar dois reais numa passagem de ônibus? Isso aí não é justo não.
Muito errado isso. Quando é próximo ainda, pertinho, e eles cobram tudo isso? Não,
não aceito. (Vídeo “A ilusão viaja de baú e a liberdade de bike”, 2008)

No momento da fala pontuado pelo asterístico (*), acima, a imagem que entra é a de
um terminal lotado. Ao final desta fala, a tela escurece e o seguinte texto informativo é
inserido: “Em Goiânia, todos os dias, mais de 900 mil usuários circulam por cerca de 260
linhas de ônibus, que os levam para o trabalho, escolas, comércios e espaços de lazer”.
Numa sequência de dez cenas, o que se segue é a segunda parte do vídeo: a discussão
sobre a utilização de bicicletas como transporte. Tomadas de pessoas andando de bicicleta no
Real Conquista se seguem até a cena em que Gabriel, não identificado no vídeo, em um
terminal, conta: “Na travessia do Real Conquista I pro Real Conquista II, quem vai de a pé ou
quem vai de bicicleta passa o maior sufoco... nesse, nessa trajetória. Subi lá pra cima de
bicicleta ou de a pé, os pessoal do colégio passa o maior sufoco”.
Em seguida, há a imagem de sete homens andando de bicicletas em uma estrada que
parece a de uma área rural, mas é a saída do Real Conquista. A cena subsequente é a de uma
entrevista com dois deles. A entrevista transcrita a seguir diz respeito a esta cena e a outra
posterior, de mesma tomada, aqui descritas de forma contínua:

Voz masculina atrás da câmera: Qual é o teu nome véi?
Resposta: Luís Fernando
VM: Luís Fernando, é: você mora no Real Conquista em qual lugar assim?
R: Na parte de baixo lá.
VM: É?
R: Tem a parte de cima e a parte de baixo.
VM: Você tava lá no Parque Oeste?
R: Não, não tava não. Eu fiquei lá uns dias lá, só que começou a confusão eu vim pra
cá. Fui pra casa lá no Madre Germana, na casa de minha mãe.
VM: Pode crê. E aí véi, você vai todo dia de bike pro trampo?
R: Todo dia. Acordo cinco e meia da manhã e venho embora pra cá, pro serviço.
VM: Onde que é o seu serviço?
R: É aqui no, comé que é o nome dali?
Outro responde: Nas casinha da CAIXA que tá começando aqui (inaudível), lá no
Grajaú.
R: Nas casinha da CAIXA que tá começando ali.
VM: Quanto tempo você leva de bike?
R: Trinta e cinco minutos, trinta minutos. Chegar pra pegar o lanche ainda, né. (risos)
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Voz feminina atrás da câmera: Se fosse de ônibus você teria que fazer qual trajeto?
Como você chegaria lá?
R: Tinha que pegar o ônibus pra ir pro Bandeira, pra ir lá pro terminal Bandeira.
Outro responde: É, primeiro pega pro Garavelo, né. Daqui pro Garavelo. Do Garavelo
pega pro Bandeira. Do Bandeira pega pra sair aqui. Porque de ônibus demora demais.
Pegar três ônibus. E lotado de gente. Aqui não. Aqui o cara vai confortável, pegando
vento (inaudível).
R: Conversando.
Outro: Aqui que nem surgiu, né, aqui é pelo:, pelo ato que a gente não tem, né, do
transporte. Então, os que não têm, todo mundo tem que ir de bicicleta mesmo. Não
tem pra onde pular não. De pé é complicado, então tem que arranjar a bicicleta
mesmo.
VF: A bicicleta é o meio...
Outro: É o transporte do:, dos mais fraco, né
R:
[do pobre (risos)
R: Quem não tem uma moto, um carro, tem que vim de bicicleta. Além de
economizar, né, não gasta com quase nada a bicicleta.
(Vídeo “A ilusão viaja de baú e a bike de liberdade”, 2008)

Após a segunda cena, que encerra esta entrevista, em tela preta o seguinte texto é
inserido: “A maioria dos usuários de bicicleta não se encontra no lazer ou na prática esportiva
do ciclismo, mas em seu uso diário como meio de transporte”.
Como arremate, em doze cenas rápidas ao som de música instrumental, o vídeo
intercala imagens de ônibus e de bicicletas, e encerra com a tomada que filma um ônibus
coletivo, onde quatro jovens pegam rabeira com bicicletas. O primeiro jovem segura a mão no
ônibus, os outros vão segurando na camiseta do que está em sua frente. Em cima desta cena,
os caracteres: “Realização: Mizael, Emílio, Drica e Lourivan”, que, com a exceção de Mizael,
foram entrevistados por este estudo, resultando o próximo tópico direcionado pela discussão
das categorias aqui levantadas e que norteiam a temática da prestação do serviço público de
transporte, da precariedade dos ônibus nos setores afastados do centro da cidade, e a discussão
sobre a defesa e a reivindicação de direitos.

4.2.1 Mobilização social e o protagonismo nas conquistas

Conforme lembra Júnior, a escolha pela temática sobre o transporte público
possibilitou ao grupo tratar sobre os problemas que os moradores e as moradoras do novo
bairro, o Real Conquista, estavam enfrentando, como a falta de asfalto e a dificuldade de
locomoção em dias chuvosos:

Era pra falar, na verdade, das complicação que tinha de você entrar dentro dum, assim,
de você fazer uso de um transporte coletivo, né, pela super lotação do pró..., até do
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próprio terminal, porque era muito lotado. Hoje, até hoje em dia assim você vê que é
muito lotado, um empurra-empurra, um negócio louco, sabe. E também na época pelas
condições assim do setor, né, porque na época não tinha asfalto, não tinha nada. Essa
descida aqui era um horror de passar, buraco enorme. Aí, essa ponte aí, que hoje em
dia tem, não tinha. Então isso tudo a gente emendou ali, já acabou mostrando não só o
transporte, entendeu, mas também as condições que a gente tinha aqui. Assim, as
condições que a gente não tinha de ter um transporte digno, no caso, entendeu?,
porque não tinha asfalto, as rua... quando chovia, ônibus, aqui, chegou a ônibus nem
querer subir por causa da chuva, se acaso conseguisse chegar aqui em cima, na hora de
voltar, não voltava mais, ficava lá na baixada mesmo, aí... era muita lama, aí... foi
mais por esse lado (Junior, Entrevista 2010)

Desta forma, segundo Lourivan, a temática não foi uma ideia do grupo tanto quanto da
própria situação que estava escancarada aos residentes do bairro:

Assim, tinha os problema com, do meio de transporte, aqui demorava pra caramba
chegar ônibus aqui, era de uma em uma hora, esses probleminha assim. Antes não
vinha ônibus pro Real Conquista, no comecinho. A gente mudava, mudou pra cá,
muita gente mudou pra cá e não tinha ônibus, não subia ônibus aqui, só era até no
Itaipú, então assim..., e tinha outros probleminha também. (...) Aí foi surgindo ideias,
as pessoa foi... captando, né, desenvolvendo, até o ponto que chegou. A gente teve a
ideia do ônibus, né, porque tava difícil pra todo mundo. Então assim, eu acho que foi
uma das ideias que... Não foi bem a nossa..., ideia da gente, já tava na cara, o trem já
tava dando trabalho pra nóis demais já esse trem de ônibus. Aí a gente foi e resolveu
acolher esse tema. (Lourivan, Entrevista 2010)

E por querer “mesmo é reivindicar alguma coisa” que Emílio se sentiu estimulado a
fazer o vídeo, descobrindo neste um instrumento de reunião e mobilização social, conforme se
percebe pelo trecho da entrevista:

Porque é..., é, o pessoa..., o próprio, os próprios moradores do setor, é..., pegaram
aquela luta pra eles vendo aquilo, entendeu, aí foi onde que gerou muita, é...,
disparava a própria rua mesmo pra reivindicar sobre o ônibus depois do que a gente
fez. Então a gente deu um empurrão pra-pra acontecer tudo isso, entendeu. Então
gerou muita coisa boa.
P: Você observou essa movimentação depois do vídeo?
Isso. Então o pessoal mesmo se fortificou mais depois que viu o filme nosso.
P: O jeito de dizer com o vídeo contribuiu de alguma forma?
Contribuiu muito mais. A pessoa precisa mais ver ou então ter alguém que, que-que,
como se fala, dá um empurrão mesmo pra gerar aquele, aquela briga, porque se não
tiver... então aí vai ficar um separado do outro, então você tendo aquilo vão se juntar e
fazer uma discussão, entendeu? (Emílio, Entrevista, 2010)

Júnior se lembra desta movimentação e do estímulo que sentiu em filmar uma das
manifestações públicas dos moradores e moradoras, mesmo sem ter o equipamento em mãos:
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A gente fez um movimento aqui, né, a gente... parou, parece que foi três ônibus aqui
no dia, ameaçou tacar fogo, virou aquela bagunça, ainda até pensei nesse dia que nós
fez isso, eu pensei “nó, podia tá filmando essa parada bem aqui, véi” (risos). Aí...
desde esse dia que aconteceu isso pra frente, aí deu uma melhorada. Mas aí quando é
final de semana, feriado, esses trem assim, acaba atrasando tudo de novo, vira uma
bagunça (Junior, Entrevista, 2010)

Já Lourivan, que “estava mais era curtindo”, após tudo ocorrer, entendeu a força do
trabalho que fizeram a partir da produção do vídeo:
Depois do trabalho todo pronto a gente... Assim que eu fui ver, né, de um outro
ângulo, porque a importância e o tanto que valeu a pena, né, aquilo tudo, porque
resultou que nós conseguiu ganhar os ônibus aí ó tudo normalzinho, tudo. Conser... é,
ter asfalto, esses trem, é, ponto de ônibus. Os ônibus nó, no horário tudo certinho,
regularizadinho, igual os outro setor também. Então a gente viu que valeu a pena.
P: Mas no caso você acha que influenciou pra conseguir os ônibus? Teve uma parte do
vídeo que influenciou?
Assim... Eu acho que, que teve, né, porque depois das gravações, as gravações que a
gente fez, tudinho, o povo mostrou, assistiu, aí então muita gente que no Real
Conquista assim achava que se eles tomassem alguma atitude ia ser pouca gente, mas
eles viu que não, que o Real Conquista era muita gente e que assistindo aquele filme,
vendo a nossa, o nosso objetivo, né, mostrar, colocar na televisão pra todo mundo ver
o que que tava acontecendo aqui, o que que fazem nossas necessidades, o que que a
gente precisava, então todo mundo teve assim uma força de vontade e se inspirou, né,
praticamente, assim, no modo de falar, no vídeo que a gente fez. E lutou né. Levantou,
levantou a cabeça e foi lutou e conseguiu, a gente conseguiu. Conseguiu tudinho que a
gente queria assim. Linha de ônibus, os asfalto, tudo que eu falei, né, que era os ponto
de ônibus, o ônibus nos horário certo, então conseguimos. Eu acho que a gente teve
uma conquista. (Lourivan, Entrevista, 2010)

O vídeo como mobilizador social em prol da reivindicação de direitos e o sentimento
de protagonismo nas conquistas sociais são dois pontos que chamam a atenção nos
depoimentos dos jovens. No entanto, não se identifica entre as falas dos jovens a figura de um
interlocutor direto das reivindicações.
De outra maneira, em relação ao relacionamento com o Estado, a fala da educadora
dialógica Drica demonstra os movimentos de negociação e rompimento num mesmo contexto
social. Apesar do tom da reivindicação do argumento do vídeo, em sua fala, o Estado é
posicionado em lado oposto ao povo. Para Drica, o vídeo:

Era pra gente. Cum, com tom de... de-de-de reivindicação também, né. Assim, falar,
véi o Estado não..., sabe, o Estado tira uma galera de uma ocupação e joga aqui e olha
o jeito que tá, sabe. Era uma forma de reivindicação também. Mas não pro Estado. Era
pras outras pessoas fi..., verem ali e verem o quê que falta, pra poder saber se, né, vai
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ter pernas pra poder ir pra luta mesmo em confronto com o Estado. Mas é, era assim a
necessidade de ver assim, sabe, quando as pessoas escolhe o tema “moradia”, que já é
histórico do lugar, né, aí quando vem o “transporte”, sabe, que é precário. Quando
vem a-a diversão, o encontro com os amigos, que é o futebol. Quando vem a-a
necessidade básica, que é a água, sabe assim. Era as pessoas ver, “velho, não tá bom”,
sabe. Eu acho que era pra gente mesmo, pras pessoas do lugar se ver, por mais que não
desse em nada, sabe assim. Por mais que, né, é o que aconteceu. Assim, o Estado
mesmo assim não foi o... “não, vamo fazer um vídeo chocante assim pra poder
mostrar, pro Estado ver e chocar e vir fazer alguma coisa”, não, não era isso. Era pras
pessoas entender o processo que tava ali, sabe. Pra se, sabe assim, muitos já eram
despertados, porque o processo de uma ocupação, sabe, de uma luta assim, já tá ali
desde a criança, sabe. Já tá ali na criança. Ver polícia com arma, com não sei o quê,
com cachorro, com cavalo, sabe, e corre prum lado, corre pra outro, morre não sei
quantas pessoas, não sei o que. Já tem um..., sabe, já tem um histórico de luta ali muito
forte, né. Só que ali é um outro momento e eles se viram representados por outras
pessoas, outras pessoas foram lá, fizeram o vídeo, e eles se viram se emocionaram, né,
e se questionaram, enfim. Mas os vídeos das oficinas, por mais que tivesse essa, né, a
gente tivesse ali, né, pessoas de fora também tivesse ali, eram eles falando das
necessidades deles assim. Sabe, pra eles se verem assim. Então acho que era pro-pro
Real vê assim. Era pras pessoas, os moradores do Real conquista se ver e... se
identificar com o lugar, né, assim, perceber essa identidade com o lugar e perceber que
tem problemas, que não é porque tem a casa pronta ali, que foi dada, né, que tá tudo
resolvido não. Esses, os conflitos ainda continuam assim, né. Os problemas estão ali
ainda. (Entrevista 2011)

Sendo assim, como já dito em outro momento, a interlocução aí assumida é com a
população e não o Estado, como um processo de tomada de consciência. A reivindicação de
direitos acaba sendo uma estratégia para problematizar a cidadania estratificada e mobilizar a
ação do grupo popular.

4.3 Futebol, a arte do Real
O vídeo mais descontraído, “Futebol, a arte do Real”, foi o que mais teve
envolvimento do grupo completo em todas as etapas, inclusive na edição. Conforme lembra
Joanatha, na época com 18 anos, nesta última etapa “era uma briga, moço. Ixi. Isso aí era uma
briga. Todo mundo queria uma coisa e nós ia, aí nós foi e decidiu que... ia fazer. Todo mundo
decidia uma coisa. Mas isso aí foi uma briga mesmo”.
Como resultado, um vídeo de 11min16s que, a partir do tema sobre o futebol, valoriza
o bairro do Real Conquista, sua história e seus e suas moradoras. Já em sua abertura, o
argumento do documentário faz o resgate da história de luta pelo direito à cidade e à moradia
que marca o setor. Na terceira cena, com a imagem das casas e ruas da primeira parte do
bairro, uma voz off masculina não identificada apresenta: “O Real Conquista, o bairro que foi
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conseguido com muito esforço por (inaudível) moradia*. Foi uma tremenda batalha, uma
guerra”. No trecho pontuado pelo asterístico(*), a imagem que entra é a do Real ao longe.
Entre a quarta e a vigésima terceira cena, imagens e fotos compõem a informação com
a música e apresentam a rotina do bairro e sua história. Neste trecho, o recurso audiovisual se
assemelha a de um videoclipe onde a imagem responde a letra da música. Nisto, há imagens:
do Real ao longe; de um ônibus coletivo cruzando uma rua do novo bairro; de um jornal com
uma foto aérea do dia da desocupação do terreno no Parque Oeste Industrial; de outro jornal
com foto da retirada dos ocupantes do Sonho Real; de um informativo com uma foto do novo
bairro Real Conquista; imagem de um grupo de jovens, um deles com uma bola de futebol; de
um campo de futebol de chão de terra onde ocorre uma pelada; de duas viaturas da polícia
numa rua; de um bar; dos pés de uma pessoa dançando; foto de um senhor com uma pá na
mão e, ao seu lado, um homem sentado na bicicleta; imagem pegando as casas do bairro; de
uma janela de uma casa onde se enxerga em seu interior um homem e um jovem que fitam a
rua; foto de uma jovem sentada no chão mexendo em um cartaz; e outra de um jovem
mostrando um caderno de desenhos; imagem de outro fazendo firula na bicicleta; foto de uma
tenda, um palco e muitas pessoas (possivelmente o show do GOG); foto dos “manos” do rap;
imagem das casas do Real.
Após esta sequência de tomadas e fotos, em duas cenas as imagens vão apresentando
gradativamente Messias, um confeccionista de bolas do Real Conquista. Dos quatro vídeos
documentários produzidos na oficina, este é o único que se preocupa em identificar seus
entrevistados pelo nome. Na terceira cena, Messias, no processo de produção de uma bola,
diz:

Messias é o meu nome. Sou um rapaz solteiro, morador aqui no Residencial Real
Conquista. Sou confeccionista de bolas. Aprendi a costurar bola... em mim novecentos
e noventa e nove e até agora dois mil e oito eu continuo confeccionando bolas. *Bolas
para crianças, **pra adultos. Juvenil, amadores até profissionais (Vídeo “Futebol, a
arte do Real”, 2008)

No momento pontuado pelo asterístico (*), num breve silêncio da fala de Messias, a
imagem muda e apresenta crianças jogando bola, e, em seguida, neste momento (**) da fala, a
tomada é a de jovens num campo de futebol de terra. A partir de então, tem início uma
sequência de entrevistas com crianças e adultos sobre a prática do futebol no Real Conquista.
Após entrevista com “Lucas”, uma criança que estava na beira de um campo de
futebol e conta sobre o gosto pela “brincadeira de bola”, há a entrevista com “Zezim”, que

147

assistia a um jogo na lateral do campo e que contribui para passar a informação sobre a falta
de entretenimento no Real Conquista:

Voz feminina atrás da câmera: O que que tem pra fazer aqui no Real sem ser o
futebol?
Zezim: Uai, eu acho que não tem nada, né. Se não for essa peladinha aqui pra você vir
jogar. Igual, cê que trabalha, cê sai do serviço, se não vim aqui pro campo cê tem que
tomar um banho e ficar dentro de casa descansando, né. (Vídeo “Futebol, a arte do
Real, 2008)

Em sequência, há uma descontraída entrevista com um senhor, “Rolan” 75, que passa a
informação de uma vida em comunidade que reflete a convivência rotineira entre seus e suas
integrantes:

Voz de um jovem atrás da câmera: Rolan, o que, o que o futebol é pra você?
Rolan: O futebol pra mim é um esporte muito bom. Tem as crianças, os menino após
até os oito aninhos de idade e até os quinze ano é muito bom. E pra nós também, igual
eu, que já vou fazer uns quarenta ano ainda gosto de jogar bola.
V: Mas o que que você acha do futebol agora,[pro cê, se você fosse jogar agora.
R:
[O futebol...
R: O futebol é um... é um tacto que a gente tem de dominar, exibrir, ensinar e:, é uma
coisa intelectual e: é igual existente, componente e atraente.
V: Cê acha que você tem o mesmo dom do futebol que nem você teve uns quatro,
cinco anos atrás?
R: Claro que sim. Não viu? Tá aí minha fotografia aqui ó, *vestido de, né, nós jogou,
tá eu, Lobó, tá nós todos [né, nesse dia eu rebentei duas bola na trave [ né, os
menino...
V:
[Essa parte aí cê nunca vai esquecer?
V:
[E ssa
parte aí então você nunca vai esquecer?
R: Nunca mais, por todo: tempo que tenho em minha vida**. A menina aqui que me
arrumou. Foi a Divina que me arrumou. Ela que me vestiu essa roupa em mim, me deu
o vestido, só que eu tô de bermuda por baixo, viu. Não tô de vestido e calcinha não.
V: Você acha que o futebol é exceção no Real Conquista?
R: Ãnhãm. Acho sim. (Vídeo “Futebol, a arte do Real”, 2008)

Neste momento (*), Rolan sai do enquadramento da câmera e pega uma foto, quando,
neste ponto de sua fala (**), a imagem focaliza a foto, onde é possível ver ele de vestido,
lenço na cabeça e tênis andando em frente ao campo de futebol de terra do Real. Com um
corte seco, após a entrevista, a cena volta em Rolan que termina por dizer: “No campeonato o
que vale é os artilheiro. É só treinar bastante durante o jogo, pra quando for jogar não perder”.

75

Esta entrevista é a mesma tomada da entrevista utilizada pelo vídeo “A Luta Continua” do senhor que ainda
não havia recebido sua casa e pergunta em sua fala: “Vai ter que ter outra guerra outra vez será?”.
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A partir daí, o que se segue em oito cenas são imagens dos campeonatos de futebol e peladas
que ocorrem no Real Conquista em seu campo de terra.
Em retorno a fala de entrevistados e entrevistadas, o argumento do vídeo defende a
ideia de que o futebol é um esporte acessível a todos e todas, uma vez que valoriza a fala de
Alcione, um homem com trejeitos femininos, e de uma mulher não identificada em um
terminal. O primeiro de forma suscita diz: “Ah, o futebol no Real Conquista hoje é tudo, né”.
Já a mulher, afirma “quase cinquenta anos, mas quem tiver na minha idade e quiser disputar
comigo daqui a Cidade Jardim, manda ver”. Uma voz feminina atrás da câmera pergunta: “A
senhora joga futebol?”. Ela responde: Futebol, futebol. Futebol é pra mim é o esporte mais
legal”.
Após uma fusão a negro 76, a imagem retorna a Messias confeccionando uma bola,
quando uma voz feminina atrás da câmera faz a pergunta: “Você joga bola Messias?”, que
responde: “Não tenho tempo. Eu gosto de jogar bola, mas não tenho tempo. E quando sobra
um tempinho pra mim, eu jogo sim”. Em um corte seco, a imagem volta na mesma tomada
com Messias, que diz: “Aqui eu trabalho na minha própria casa... Das seis da manhã às
dezoito horas da tarde... Defendo o meu pão de cada dia... Não dependo de... terceiros. Pago
minha energia, pago minha água... Ainda faço com que as pessoas se alegrem”.
A última cena do vídeo, descontraída, é a de um jovem caído no chão de terra do
campo de futebol, chorando. Ao redor dele, em pé, mais de meia dúzia de jovens tentam
levantá-lo. Ele começa a gritar. De repente, ele aponta para o grupo e começa a rir. Todos
começam a chutá-lo, quando ele consegue se levantar, sorrindo.
Assim como nos vídeos anteriores, neste também se identifica a valorização do grupo
popular como protagonista da conquista pela moradia. Mesmo se tratando sobre o tema
futebol, há o resgate da luta pelo direito à cidade e à moradia do bairro. Nisto, o Real
Conquista é valorizado, assim como seus moradores e moradoras, que suprem a falta de
entretenimento com a ação autônoma da organização de campeonatos de futebol, um esporte
livre, democrático.

76

Uma fusão a negro separa geralmente uma sequencia da outra e serve para marcar mudanças de
ação, para assinalar a passagem do tempo ou ainda para apontar uma mudança de lugar. (MARTIN,
2001)
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4.3.1 Ação autônoma e valorização do bairro
Dos jovens que participaram da concepção do vídeo “Futebol, a arte do Real”,
“Goiaba” e “Fididim” não foram entrevistados, uma vez que não se encontravam mais
residentes no Real Conquista e, com a vida incerta e precária, não havia notícias de locais
onde se poderia encontrá-los. Por isso, as entrevistas foram realizadas com Raimundinho,
Joanatha e Luís, este o mais tímido, além da educadora dialógica Danúbia.
Conforme lembrou Luís dois anos depois da produção do vídeo:

O roteiro era tipo assim, a gente ia perguntar o quê que... que a pessoa tinha pra fazer e
tal, se..., né, então as pessoas aqui no Real Conquista, tal, o que as pessoas tem pra
dizer é que... de lazer mesmo é jogar futebol, então, isso é... maior parte do tempo que
elas tem de lazer é jogar futebol ou então... As pessoas apelava mais mesmo com um
campo, uma quadra, assim (inaudível)... interesse as pessoas tem muito pra jogar e tal,
muita galera, molecada tudo com vontade de jogar futebol, não tem é um..., o espaço,
o local, né, um ambiente legal assim pra... jogar né, pra garotada se divertir, já tá... tá
aí jogando na rua também... na rua né. E a rua traz. (Luís, Entrevista 2010)

Para Joanatha:

o nosso [vídeo] ele tá mostrando que... foi o que nós conquistou aqui (...) Foi que
nós... nós conquistamos muitas coisas aqui, o campo de futebol, tudo ali tá relacionado
com o que nós conquistou aqui. Nós montamos, nós pagamo uma máquina pra montar
o campo pra nós, pra nós jogar bola no final de semana, nós... ixi nós fize... é tudo
relacionado (Joanatha, Entrevista, 2010, palavra em colchete inserida pela autora do
estudo).

Enquanto Luís remete ao argumento do vídeo a falta de lazer no bairro e sugere a
existência dos riscos da rua, a ação autônoma do grupo popular que construiu o campo de
futebol e o sentimento de protagonismo nas conquistas fazem parte da fala de Joanatha, sendo
que, esta última, repete-se quando o jovem cogita que se fosse fazer outro vídeo escolheria
dizer sobre as conquistas do grupo popular:

Ah, aí eu ia, aí nóis ia pensar, né, aí era... Eu mesmo eu ia escolher é... comé que é
mesmo?... Eu ia escolher mesmo era de mostrar quê que era a realidade..., que era a
realidade aí do setor mesmo, o quê que tá acontecendo, o que... tema do setor, o quê
que mudou, o quê que tá mudando, que antes na época que fez os vídeo aqui, aqui só
era a terra, só... Queria mostrar quê que nós conquistou. Foi com muita briga que nós
conquistou isso aqui, muita briga. (Joanatha, Entrevista 2010)
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A partir da fala do jovem se identifica a compreensão de que as transformações vêm
das ações coletivas, das reivindicações. Em outro trecho de fala, há também a valorização do
novo bairro e o reconhecimento, a identificação, com o seu histórico, como se percebe a
seguir:

Quem tá aqui no setor aqui gosta demais e quer muito ficar aqui morando. E eu, pelo
menos eu, eu se eu..., vou junta um dinheiro aí, vou ver se ajunto dinheiro e compro
uma casa aqui pra mim, pra mim morar aqui, que é aqui que eu..., que eu quero viver
pro resto da minha vida mesmo, que esse setor aqui é bom demais.
P: O que você acha bom aqui?
Ah, eu acho bom demais. Os cara joga bola, é..., tem tudo aqui. Chega do serviço,
você... tem uma alegria. É melhor que morar nesses setor aí, esses setor bons aí, cê vai
morar, cê não conhece ninguém, igual eu conheço todo mundo desse setor, que a
maioria do povo desse setor aqui eu conheço. (Joanatha, Entrevista 2010)

Já Raimundinho entende hoje a importância do vídeo como memória de um tempo que
não existe mais. Pois, segundo ele, muita coisa mudou, inclusive o futebol no Real Conquista,
e o que ficou, “ficou tudo como história”:

Como, eu acho, quer dizer, se fosse pra fazer um filme igual nóis fez, nóis não fazia
mais. (...). Uai o futebol igual antes aqui era, num, não volta mais nunca.
P: Não tem?
Não volta não. Esse campinho aqui ficava lotado, né, e era aí que era bão. Rolava os
torneio, véi, domingo, ixi, era o point véi. Todo dia rolava, né, futebol ali, era na alta
mesmo, moço.
P: E o que fez mudar?
Ah, sei lá, abando. Sei lá, abandonaram de uma forma tão esquisita. Geral, né, cara.
Não sei por que. (Raimundinho, Entrevista, 2010)

De acordo com Danúbia (Entrevista 2010), que assumiu o papel de educadora
dialógica, a produção do vídeo se relaciona com a “perspectiva de falar você, de como que
você tá vivendo hoje, né, porque de 2005 pra cá, quem sabe o que que aconteceu com aquele
povo?”. Ou seja, a visibilidade foi uma preocupação que norteou as intenções da realização
dos vídeos populares.

4.4 Cadê nossa água?
O vídeo “Cadê nossa água” é resultado de uma atividade paralela da oficina de vídeo
popular no Real Conquista realizada com as crianças. Como lembra Danúbia:
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no meio desse processo, a gente conheceu um grupo de meninos, de crianças, que
trabalhavam como catadores de lixo no Real Conquista... e aí eram todos de nove, dez
anos assim, e aí a gente um dia é... porque o, como a oficina eram cinco horas da
tarde, durante o dia a gente tava ali na mobilização do pessoal, organizando,
articulando a oficina, e de manhã a gente passava a manhã na casa da d. Neusa e, e
sempre colava criança pra gente fazer macramê... então ao mesmo tempo que tinha
oficina de vídeo de noite, tinha oficina de macramê de manhã, né. E aí esses meninos
que, que trabalhavam com meio ambiente lá, com reciclagem no Real Conquista, as
crianças que trabalhavam assim o dia inteiro e ganhava dois reais, dividia por quatro,
cinqüenta centavos pra cada um, né. Então a gente achou muito interessante um dia
eles passando na rua da d. Neusa com um carrinho todo remendado, um carrinho todo
engraçado assim, catando, aí a gente chamou eles e falou vem cá, aí eu fiz, eu lembro
que eu gravei uma entrevista com eles que a gente perdeu essa entrevista assim, uma
entrevista ótima, e depois a gente fez o convite: vocês querem, vocês querem fazer um
filme? Aí nossa... se empolgaram: queremos, queremos, queremos. Aí começaram a
participar, então... Só que assim, como era à noite, eles não iam pra oficina à noite,
mas aí como eles iam de manhã, a gente já ali começou a, a articular. Até que teve a
divisão dos grupos, né, dos quatro grupos (Danúbia, Entrevista, 2010)

Após a divisão dos grupos, o educador dialógico Michel assumiu a coordenação desta
atividade direcionada às crianças, que não participaram das oficinas com o restante do
pessoal, já que havia “um processo independente com eles” (Danúbia, Entrevista 2010;
Michel, Entrevista 2011). No caso, segundo Michel, era para ter tido um envolvimento de
mais crianças, mas, no fim, apenas duas se dedicaram e participaram da construção do roteiro,
das filmagens e, em parte, da edição. São eles: Lucas, na época com treze anos, e Davi, então
com onze.
Ao longo das filmagens, como lembra o menino Davi:

Assim, no caso, quem que foi decidindo assim, porque eles não sabia, eles veio pra cá
pro setor, mas era, não tava conhe, não conhecia muita coisa aqui, aí eu peguei e fui,
eu já era mais velho daqui né, já morava aqui mais tempo do que os menino, eu já
sabia, porque eles também não sabia muito não, era mais novo no setor. Eu peguei
sabia os lugar mais ou menos onde tinha, igual desse tijolão, esse do menino da
geladeira, nós pegamos e fomos lá, filmar a geladeira, filmar os trem assim pra fazer o
filme, aí filmou e deu tudo certo, assim (Davi, Entrevista, 2011).

Já em relação à edição, segundo Davi, “eles fizeram o filme até aqui em casa
inclusive”. E é sobre esta etapa que conta Michel:

Então, é..., assim ó, a gente foi na casa do Davi com o computador fazer é... eles tinha
roteiro, né, eles tinham feito roteiro também. A gente ajudando, né, e tudo. Aí foi,
acho que teve dois encontros na casa do Davi pra decupar as imagens, pra ver “ah,
essa imagem aqui pode entrar, essa não pode. Essa tá boa, essa não sei o que tem, tal”,
e... acho que o Lucas também foi na casa lá no Indygesto. Lá naquela casa lá no
Garavelo duas, três vezes ver, sacou assim, montando... Mas mais eu mexendo no
computador, sacou assim, porque precisava ganhar tempo também e tal. (...) Mas
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assim, tudo o que os moleques falavam, pô, então vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer
(Michel, Entrevista 2011)

De acordo com Lucas, o tema, escolhido por eles mesmos, tinha o objetivo de
“abordar o lixo no setor mesmo. Aí lixo e a água, que aí todo mundo concordou”. Sendo
assim, o argumento do vídeo, que tem como título a água, trata mais sobre o lixo e a
reciclagem de materiais reutilizáveis no Real Conquista. E a sensação que fica é a de que o
nome do vídeo não corresponde tanto ao seu conteúdo com duração de 9min20s. Entretanto, é
possível fazer a relação da pergunta que dá nome ao vídeo – cadê nossa água? – à ideia dos
rios sujos pelos materiais recicláveis não recolhidos, apresentada em imagens pelo argumento
do documentário, que não usa trilhas sonoras.
Antes mesmo de aparecer o título do vídeo, é inserido em tela preta o seguinte texto
narrado por uma criança: “No Real Conquista, nossas famílias vem sofrendo bastante com a
falta de abastecimento de água. Esse vídeo vai tratar disso também”. A última frase, portanto,
levanta a suposição de que outros temas serão abordados. No caso, como se verá mais a
frente, é o tratamento do lixo e o trabalho das pessoas próximas ao Real Conquista, ou do
próprio bairro, com a reciclagem de materiais.
As duas primeiras cenas do documento dizem respeito à falta de abastecimento de
água no bairro e a improvisação deste problema com a ajuda solidária de iniciativas
individuais. Como mostra a imagem, um senhor e uma senhora utilizam um trator com uma
caçamba cheia de água em sua traseira, que serve para encher baldes e garrafas dos moradores
e moradoras. A partir do som ambiente, ao fundo, dá para ouvir uma pessoa agradecendo, “ah,
obrigado”, e outra dizendo “Tá vendo a situação? É assim ó”, enquanto o trator dá a volta e
segue viagem. Após esta tomada a tela escurece e o seguinte texto é inserido: “Cadê nossa
água?”.
A cena que se segue é a de um córrego, onde jovens e crianças se banham e brincam.
Após a imagem de um urubu pousado num monte de terra, em um pasto, onde ao fundo se vê
as casas do Real Conquista, o argumento do vídeo se dedica a falar sobre as pessoas que
trabalham com a reciclagem de materiais.
Nisto, há a entrevista com um senhor que com restos de geladeiras velhas construía e
ampliava a sua casa no Real Conquista:

Meu nome é Sebastião Luís, eu sou um dos-dos pioneiros da história do Real
Conquista, desde o Grajaú, a gente vem sofrendo muita dificuldade. Agora chegou o
ponto final que a gente tá concretizando o sonho da gente. Só porque até então eu,
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ainda tem muita coisa que eu pretendo a fazer ainda. Aproveita a, a, as coisas que aqui
existe, que é esses material, que é material de reciclagem. E*, enquanto esses trem tá
no meio da rua, pertubando aí, dando trabalho, eu tô ajuntando eles e fazendo esse
trabalho aqui. **Essa reciclagem de geladeira, é, começou que... as coisa era muito
difícil aqui pra nós. Aí surgiu essa oportunidade dessas geladeira aí, esses pessoal
vendendo, ***eu fui comprando as geladeira e surgiu essa ideia de fazer, é, esse tipo
de trabalho aí. Inclusive eu quero fazer um sobrado dessa geladeira. Ainda vou fazer
um sobrado ****aqui. E muitas vezes as pessoas é... até pronunciava palavras muito
feia de nós lá, que a gente lá era malandro, era, não sabia trabalhar, não, mas não é
todo mundo que é malandro. Tem algumas pessoa que tem alguma criat, a cria, a
criatividade, só porque as pess, nós não tinha oportunidade de mostrar a criatividade
que a gente tem. (Vídeo “Cadê a nossa água?”, 2008)

No ponto em questão (*), a imagem muda do senhor para a de geladeiras enfileiradas
formando o muro de uma casa que dá para uma das ruas do bairro. Aqui (**), imagem da
frente da casa de Sebastião rodeada por geladeiras e, neste ponto (***), da lateral de sua casa.
Neste momento (****), a tomada é a de dentro de uma das geladeiras usadas na construção,
onde se vê o assentamento com cimento.
Com uma fusão a negro, a tomada posterior é a de um homem em um terreno aberto,
com uma carroça com materiais para a reciclagem, entre estes um pneu. Ele diz:

Eu moro no, no Vera Cruz, meu nome é Vanderley, entendeu. Eu vivo aqui dentro da
reciclagem tentando defender alguma coisa. Aqui o momento que a gente vive aqui é
muito triste*, mas a gente tem que representar a nossa vida como ela é.** Nós não tem
que representar o que nós gosta. Nós tem que representar o que nós precisa.***
Porque hoje, é, falando em modo geral no Brasil inteiro, a nossa forma de trabalhar ela
é crítica. (Vídeo “Cadê nossa água?”, 2008)

No momento pontuado pelo asterístico (*) na fala, há a inserção da imagem de um
terreno cheio de plástico, papelão e outros tipos de materiais espalhados. Já aqui (**), há a
tomada de um esgoto à céu aberto, onde no centro do enquadramento se vê um pneu
abandonado, quando neste momento (***), a imagem retoma a de Vanderley.
A cena seguinte é a de uma mulher num terreno catando madeiras. O plano em
sequência a segue em direção a um caminhão. Neste caminho se visualiza também um homem
catando madeiras. Os dois colocam a madeira na traseira do caminhão.
Em seguida, há a imagem em plano médio da mulher não identificada, que diz:

Bom, meu trabalho assim, eu tiro lenha ali embaixo, né. Aí eu chego aqui todo dia
assim na faixa de cinco e meia, seis horas da manhã. Aí eu saio daqui dez, onze da
noite. Aí eu deixo minhas criança em casa e venho pra cá e fico o dia todo aqui no
aterro. Eu conheço, que nem eu te falei, é o pessoal do Real Conquista é o que tirou lá
do Parque Oeste, não é? Eu conheço assim o sofrimento deles. Quando eles vieram ali
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pro Grajaú ali embaixo. Porque eu conheço assim bastante gente que mora lá, né.
Então eu sei come é que foi o sofrimento deles pra eles tá ali hoje. (Vídeo “Cadê nossa
água?”, 2008)

Com a deixa, há uma sequência de tomadas no Real Conquista. As cenas que se
seguem são a de um jovem numa das ruas do bairro com um carrinho de mão levando baldes
d’água, e, a outra, a de uma mulher com um carrinho improvisado carregando garrafas
d’água. Nesta cena, em plano sequência, a mulher passa e logo depois vem um caminhão de
coleta de lixo da prefeitura de Goiânia e o coletor jogando o lixo em sua traseira. Duas outras
tomadas mostram, respectivamente, um terreno com mato e várias sacolas plásticas
espalhadas no chão, e um rio onde bóiam garrafas pet e sacolas plásticas.
A cena retorna a Vanderley, que diz: “O que mais tem aqui dentro é plástico, papel e
ferro. E madeira. Madeira também tem muita. E poda de árvore, é, reciclagem de casas, é,
pneu, papel, plástico, tudo é reciclado hoje aqui”.
A seguir há a imagem de uma área externa de uma casa onde há vários tipos de
materiais recicláveis. Em cima da cena, uma voz de criança, que diz: “Aí vai aqui, quando tá
assim, aí vai, o senhor chama o caminhão, leva, ou vai es, compra mais, né”. E a voz de um
homem responde: “Isso, eu vou comprando sempre e comprando e juntando, né.”. A criança:
“É, aí, quando”. O interlocutor: “Aí quando eu tô* com uma quantia, quantia boa já, né, aí eu
ligo pra eles, eles vêm e busca, né, aí já pe, leva pra reciclar.” A imagem que entra neste
ponto (*) é a do ambiente de onde o senhor dá a entrevista, ou seja, na área onde estão os
materiais. Como se pode inferir, trata-se do dono do depósito de materiais.
Outro depoimento, sequencial a esta entrevista, é a de um senhor, com um cavalo
numa das ruas do Real Conquista, que diz:

É, é a luta, sabe. Trabalho, eu pego das seis da manhã, chego quatro horas, deu duas
horas da tarde eu paro pra almoçar, que o restaurante geralmente arruma comer pra
gente, entendeu, porque a gente não ganha bem. Abre. Abre, esse, esse, é uma
dificuldade doida, o cara que não tiver coragem mesmo pra pegar, ele não, ele não
chega não, sabe. E, eu trabalho assim na faixa da semana inteira, cê entendeu, pra mim
arrumar aê quatrocentos, quinhentos quilo de material. (Vídeo “Cadê nosso água?”,
2008)

Após fusão a negro, a cena é a de um terreno com uma grande extensão de terra onde,
ao longe, passa um caminhão. A imagem vai se aproximando do veículo. Em outra tomada, a
imagem está mais próxima do caminhão, que se encontra com a traseira levantada, despejando
algo. Seria ali um lixão? A imagem não deixa muito claro.
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Em seguida há as duas últimas cenas. A primeira, em plano sequência, é a de um pneu
em um córrego, a câmera levanta e fita, ao longe, as casinhas do Real Conquista. A segunda
enquadra uma pipa no céu, há abertura do zoom e a imagem desvenda uma rua do bairro. Em
tela preta, o seguinte texto é inserido, em finalização, narrado pela voz de uma criança: “As
pessoas que trabalham recolhendo lixo ajudam a limpar a cidade. Infelizmente, é muito difícil
viver catando lixo, mas essas pessoas trabalham para melhorar a cidade”.
Como se pode observar, o argumento do vídeo explora a discussão sobre os catadores
e catadoras de materiais recicláveis que trabalham no Real Conquista ou em sua proximidade.
Nesta linha, discute-se a condição de trabalho destes sujeitos, que no vídeo ganham voz,
sendo que um deles demonstra a solidariedade com a história dos moradores e moradoras do
novo bairro. Entretanto, o título privilegia a informação sobre a falta de abastecimento de
água no setor, ou seja, sobre a falta da prestação deste serviço público, tema que não foi muito
explorado pelo documento.
A relação possível que se pode inferir entre estas duas discussões é a ideia de que o
lixo produzido pela cidade e não recolhido pela coleta da prefeitura ou pelos catadores e
catadoras de materiais recicláveis tem como destino os rios e córregos da cidade, ou seja, tem
como destino a água. Enquanto no Real Conquista as famílias sofrem com a falta de
abastecimento de água.
Na assinatura do grupo que produziu o vídeo há os nomes de “Davi, Lucas, Michel,
Pedro e Paulo”, entretanto, as duas primeiras crianças foram as que tiveram um real
envolvimento com a concepção do documento. Sendo assim, foram elas as entrevistadas,
assim como Michel, o educador dialógico que orientou o grupo.

4.4.1 Precariedade do serviço público e clientelismo como obstáculo das
reivindicações

As entrevistas com os meninos Davi e Lucas estão entre as mais sucintas e objetivas.
Por serem os mais novos do grupo, foi possível observar poucas construções discursivas com
análises mais consolidadas sobre a temática do vídeo “Cadê nossa água?”, que se relaciona a
falta da prestação do serviço público de abastecimento pelo poder institucional.
Conforme lembra Lucas, a ideia inicial que norteou a possibilidade de produção do
vídeo diz respeito à discussão sobre o lixo, mas devido ao problema de água no setor,
resolveram falar sobre os dois temas:
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A gente tava procurando uma ideia, né, aí... começou a falar do lixo, né, aqui no setor
que andava mal, falamo do lixão também que tinha aqui, que tem aqui perto, aí todo,
todo mundo ficou pensando assim, e aí resolveram “vamo fazer sobre o lixo e água
mesmo”, né. Ia ser só o lixo, só que aí tava também com problema de água no setor,
acabou entrando os dois, o lixo e a água. Então foi, foi assim, a gente via (inaudível)
muito sujo, o povo jogando lixo em lugares não apropriados e foi assim que surgiu a
ideia. (Lucas, Entrevista, 2011)

Desta forma, segundo ele, um filme que influenciou o grupo foi “Ilha das Flores”,
“que retrata muito sobre o lixo. A gente assistiu aquele filme também partiu a ideia de como
fazer o vídeo”.
Para Lucas, um dos estímulos de se levantar a discussão por meio do vídeo foi a
conscientização do “povo”:

pro povo se conscientizar mais sobre jogar lixo, sobre, é, tem até nas filmagens um dia
que a gente filmou ali embaixo um cachorro morto dentro do esgoto, onde os menino,
depois que a água passava tinha um povo tomando um banho, pro povo se
conscientizar mais pra não fazer aquilo. (Lucas, Entrevista 2011)

E que influenciou, de certa forma, a própria conscientização do grupo e a compreensão
de que a mudança começa a partir da prática pessoal de cada um:
Assim a gente aprendeu muito com o vídeo, né, assim, a gente mesmo algumas coisas
que retratava sobre o filme era lixo, né, que a gente fazia, a gente jogava lixo, a gente,
em qualquer lugar, garrafinha jogava na água, jogava no rio ali que a gente passava, a
gente foi vendo aquilo e foi pensando, o que a gente fazia era... como a gente, pra
gente mudar o mundo a gente tem que começar por nós mesmo, com nossos próprios
atos pra gente corrigir uma pessoa, porque se você tá errado e quer corrigir uma
pessoa, isso num... num vai ser muito bom, né, que você que tem que se corrigir
também, foi isso que a gente acabou aprendendo. (Lucas, Entrevista 2011)

Já Davi recorda as etapas de construção do roteiro e de produção, que tiveram a
influência de sua vivência como catador de materiais reciclados:

Uai, foi assim, é, primeiro nós foi lá entrevistar. As meninas queria saber onde que nó,
a Danúbia, o Dedeco, o Michel queria saber onde que nós vendia os litro, aí nós pegou
e falou que é aqui no tijolão, não sei se você sabe, é, que ele comprava, aí nós ia lá e
vendia. Aí ele compra ferro, compra coisa, aí foi lá entrevistou. Queria saber outros
lugar mais, aí nós, assim, que, que mexia com essas coisa de reciclar, aí nós pegou e,
aqui tem um tantinho bom, nós pegou e foi falando pra elas, “tem ele ali, que tem
muitas, muitas coisa assim que o caminhão vem e busca né”, aí pegou e coisa, pega e,
aí pegou elas foi lá, depois foi no Joãozinho ali da, da geladeiras, não sei se você viu, a
casa dele é toda cheia de geladeira murada, aí nós foi lá, depois nós foi ali na, na
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mulher ali de cima ali do da carroça, que pega litro também, que junta, só porque ela
não vende não. Ela junta e deixa na casa dela, acho que ela vende pro caminhão
quando é de muito. Aí ela junta ferro, vidro, ela vai achando, o que ela vai acha na rua,
ela não compra não, ela vai, papelão, litro, essas coisas assim ela pega e põe dentro da
carroça e leva pra casa dela. Aí pega, aí pegou nós foi lá, foi nuns quatro lugar, quatro
a cinco lugar na, assim, nesses coisa, aí nós foi filmou os trem lá tudinho, aí pegou e
foi fazendo o filme. (Davi, Entrevista, 2011)

O trecho de fala que mais levantou repercussão teórica sobre a temática da cidadania
foi justamente a do menino Davi, quando discorre sobre a cena que, pra ele, ficou mais
marcante no vídeo. Apesar da falta de um conteúdo crítico formulado, nesta fala se observa a
compreensão dos sinais do clientelismo como obstáculo das reivindicações sociais e da
própria execução dos serviços prestados pelo poder público:

Caminhão de água passando, aquele, aquele tratorzinho de água que passa, é,
vendendo água pro povo quando tá faltando água aqui, aquele tratorzinho também,
gostei muito, é, a pe, é, que tava faltando água aqui, aí passou um tratorzinho com o
tanque cheio de água. Não sei se você já viu dele, passou um tratorzinho com o tanque
cheio de água, aí eles pegava a água, acho que tava dando ou vendendo, não sei, pro
povo, aí o povo pegava assim, ia lá, pegava, aquilo lá também gostei muito. Pra
melhora, melhora pro nosso setor né, do, das rua, aí logo demorou um pouquinho,
mas, aí já, já veio o asfalto, eles começou a cascalhar, a jogar a brita com o asfalto,
aí acabou a política, parou, a obra foi embora, eu peguei e, povo ligando lá, ligando,
aí eu, eles não queria vim terminar o asfalto, não queria, até que veio, conseguiu vir, aí
pegou e terminou o asfalto assim, tudinho, igual tá arrumadinho, pôs esses kit solar
que, pra economizar energia, aí pôs assim, tá cada vez melhorando esse setor aqui.

O sentimento de valorização do novo bairro também se apresenta na fala, assim como
a compreensão em relação às conquistas do Real Conquista, que, além das reivindicações dos
moradores e moradoras, perpassaram também a política clientelista de indivíduos da política
institucional, quando os trabalhos de pavimentação pararam pela metade após “acabar a
política”, ou seja, acabar o período eleitoral.
Por sua vez, o ativista político Michel, ao ser questionado se o vídeo foi pensado como
uma maneira de reivindicar, respondeu:

É, pra mostrar o quê que existe, né véi, falar assim, ó galera, existe essa realidade,
sabe, vamo se ligar, que tá acontecendo isso em Goiânia, sacou. Tem o Real Conquista
assim, né, porque ninguém não quer mostrar, assim, a mídia não vai ali mostrar aquilo
assim dessa form... de-dessas formas assim, vai mostrar quando tem problemas, né,
vai mostrar quando tem... quando tem problema de assassinato, vai mostrar quando
tem problema, quando tem problema... saca, assim, quando num tá faltando as coisas,
tal assim. Não vai mostrar que existe as pessoas, que existe a vida, tal. E é um pouco
de reivindicação também, não deixa de ser, sacou, porque o nosso tom é esse também,
né, véi, de-de de tá... mostrando aí, expondo as feridas, e falando “porra véi, temo que
melhorar isso”, sacou assim. Agora o filme em si não vai resolver, né véi, a gente
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sabe. A mobilização..., esse filme pode gerar o debate sobre a realidade, tal e tal e tal.
Lógico que o filme não é o fim, o filme é meio, né véi. O filme é um meio de mostrar,
problematizar a realidade, de-de fomentar outras discussões e tal e tal. E é isso que eu
acho que é força que vídeo tem, sacou, de problematizar a realidade e... “Ah, nosso
problema é água, então, pô, vamo passar um vídeo aqui, discutir a água e aí?, o que a
gente pode fazer? A gente pode..., é, montar um grupo aqui, um comitê que vai lá não
sei aonde, vamo fazer uma passeata, vamo... lutar aí, vamo procurar as pessoas
competentes, os órgãos, as instituições, vamo se organizar e vamo botar...”, sacou, só
fazer o vídeo e mostrar ele, ah, não vai resolver, véi. O que vai resolver é a luta, assim.
É a organização popular que vai resolver isso aí, sacou assim. Se é que vai resolver,
né, aí se prepara pra-pro embate, né véi. Aí vai ser embate, vai ser essas coisas, né,
que a gente tá acostumado. (Michel, Entrevista, 2011)

Ou seja, em sua fala, percebe-se o entendimento do vídeo como meio para ganhar
visibilidade e levantar a discussão sobre os problemas comuns do grupo, assim como
ferramenta para a mobilização social, que se relaciona com a reivindicação de direitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
ALÉM DA CIDADANIA:
A PRÁTICA SOCIAL QUE TRANSBORDA O CONCEITO

A realidade social não é única. Sua construção, criação ou descoberta é um complexo
novelo de interações sociais, políticas e culturais. Em relação ao Brasil, inúmeras histórias
“nacionais”, diversas maneiras de se contar sua origem, sua criação, sua evolução permeiam
as narrativas de seu povo, as “ilhas-Brasil” na compreensão de Darcy Ribeiro. Ainda assim,
em sua grande maioria, estas construções simbólicas simplesmente não existem no contexto
hegemônico de entendimento do mundo. Afinal de contas, uma única História se sobrepôs
arrogantemente sobre as outras.
A construção do Estado-nação com sua única lei, língua, visão de mundo, história e
futuro obscureceu inúmeras possibilidades de existência social num país tão diverso como o
Brasil. Cicatrizes, sequelas, silêncios, invisibilidades fazem parte deste pensamento engessado
numa única forma de organização social, eurocêntrica, que se impôs sobre outros tipos de
manifestações políticas e sociais. Com isso, discutir a cidadania no Brasil inevitavelmente
requer discutir também os espaços invisíveis que ultrapassam os limites deste conceito.
As populações silenciadas não são mérito só da identidade nacional restritiva do
Brasil. Fazem parte de qualquer história social contada a partir da perspectiva hegemônica.
Nesta, a história da constituição dos direitos alicerces da cidadania dificilmente enxergam
participações sociopolíticas e seus contextos de atuação marginais, ainda que estas,
contraditoriamente ou não, tenham sido impulsionadoras da ampliação do status da cidadania.
A construção e efetivação de direitos refletem contradições, desencaixes,
diferenciações, desigualdades, mudanças, rupturas que norteiam às relações conflituosas
geralmente entre instituições de poder, como o Estado, e a população ou grupos populares.
Entretanto, quando contadas pelo olhar da história oficial, tais conflitos tendem a ser
apagados, retirando o protagonismo das conquistas dos setores sociais, ficando elas
relacionadas à atuação das instituições oficiais. Advindas muitas vezes de lutas sociais
contrárias ao sistema capitalista, por exemplo, as demandas sociais transformadas em direitos
acabam absorvidas pelo discurso hegemônico como compatíveis à ordem do capital.
Quando o teórico liberal T.H. Marshal (1967) observa que os princípios da cidadania
tradicional estão arraigados à prática do mercado e, portanto, o caminho da igualdade presente
em seu status não ultrapassa o limite desta ordem social, admite que a cidadania possa ser um
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instrumento de manutenção do capitalismo, aliviando tensões do sistema, evitando a ação
revolucionária, indo de encontro às transformações estruturais na sociedade que encaminham
a expansão da igualdade a partir da concepção de igual valor social.
Nesta linha, a cidadania se torna estratégica à classe dominante e ao Estado que visam
à manutenção do capitalismo a partir da incorporação política gradativa dos setores excluídos
em direção a uma maior integração social. E, com as características atuais da sociedade, o
cidadão vem se transformando em consumidor.
No Brasil, de encontro a esta concepção, o projeto participativo decorrente da abertura
política com o fim da Ditadura Militar na década de 1980 bem que tentou reinventar uma
“nova cidadania” com a intenção de radicalizar a democracia para além do sistema político. A
ideia não era pertencer a um sistema político já dado, imposto, mas participar da própria
definição do sistema o qual se deseja ser incluído ou incluída (DAGNINO, 2004). Entretanto,
sua fragilidade se mostrou no campo semântico, das significações, que com a utilização de um
mesmo referencial, ou seja, cidadania, aproximou projetos políticos antagônicos. Afinal, o
conceito “cidadania” tem raízes profundas, difíceis de serem cortadas a partir de uma
reinvenção conceitual, mesmo que remeta à prática social.
Como aprendizado, aqui, ficou o entendimento de que os espaços desconhecidos de
construção simbólica popular, em análise crítica, não devem ser superficialmente
incorporados à concepção cidadania quando, na verdade, ajudam a entender os limites deste
conceito a partir do momento em que o transbordam. Somando a isso, contribuem para
desvelar as diferenças de classe, as desigualdades sociais e culturais, que tendem a ser
apagadas quando niveladas por meio das abstrações da democracia ocidental.
Sendo assim, a investigação sobre o encontro entre cultura popular, cultura de
oposição e cultura de massa e o resultado híbrido de sua construção de sentidos, propósito
deste estudo, forneceu material de análise capaz de entender alguns significados da cidadania
e da prática política institucional no Brasil, mas também permitiu ultrapassar estas concepções
hegemônicas com o acesso aos valores privilegiados nas relações sociais “de baixo”, contrahegemônicas.
No primeiro caso - com a história de luta pelo direito à cidade e à moradia escrita na
área central de Goiânia, na região do Parque Oeste Industrial, pelo grupo popular - a relação
entre os personagens populares envolvidos e os poderes institucionais constituídos
inevitavelmente corresponde à experiência do passado, marcada pelos embates diretos com o
poder público, a mídia empresarial e o poder Judiciário. Trata-se, portanto, da compreensão
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de mundo de uma realidade social que se depara diariamente, sem mascaramentos, com as
desigualdades sociais e suas práticas oficiais e extraoficiais.
A partir desta perspectiva, pode-se dizer que hoje, assim como num passado mais
distante, a desconfiança e o distanciamento em relação ao Estado, assim como o sentimento
dos grupos populares de exclusão da política institucional, são cicatrizes abertas na cidadania
formal brasileira. Nisto, o consequente desinteresse ou mesmo aversão à política institucional
abre espaço para os relacionamentos nocivos entre grupos populares e personalidades
políticas, ou seja, para o clientelismo, que visa à vantagem pessoal. Com a brecha, sujeitos do
poder político se beneficiam da situação de dificuldades financeiras e de sobrevivência de
comunidades e grupos populares, somada ao desinteresse pela participação política oficial,
como estratégia para angariar votos em período eleitoral.
Obviamente, contradições e ambivalências fazem parte deste contexto de interação que
permeia a significação da cidadania na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que a
desconfiança em relação ao Estado é representativa, a crença na atuação política institucional
também atravessa os discursos populares. Já o desinteresse ou aversão à prática política
oficial desencadeia, em ambivalência, uma atuação política ativista, militante ou popular
diferenciada, que se caracteriza pela construção de espaços autônomos de discussão e criação
coletiva, que ultrapassam as significações sobre a cidadania tradicional.
Quando grupos sociais desconfiam do poder estatal, tendem a se distanciar do Estado,
com desinteresse ou aversão ao relacionamento ou à negociação com a política institucional.
No caso do grupo do Real Conquista que participou das oficinas de vídeo popular, observa-se
este movimento. Todos os educandos-dialógicos e todas as educandas-dialógicas que
produziram vídeos no bairro periférico de Goiânia e vislumbraram uma interlocução a partir
da comunicação audiovisual assumiram o relacionamento primordial com a própria
comunidade ou a sociedade de forma ampliada. Isto, mesmo com os temas tratados nos vídeos
que foram escolhidos para ilustrar situações e problemas enfrentados pelo grupo popular que,
entretanto, eram da responsabilidade do poder do Estado.
De doze educandos-educandas-dialógicos entrevistados, entretanto, somente Lina
considerou a possibilidade de negociação com o poder público a partir da produção
audiovisual, ou seja, cogitou a utilização do vídeo para reivindicar a reparação de danos em
interlocução com as autoridades políticas, uma vez que acredita no retorno do poder público
às demandas do grupo popular.
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As contradições refletem as disputas de significados que atravessam a compreensão da
cidadania e são expoentes em todos os vídeos produzidos pelo grupo popular em conjunto
com ativistas políticos de mídia, assim como nas falas das entrevistas de quem participou da
produção audiovisual.
O contexto social caracterizado pela atuação de um Estado que não consegue
representar o seu povo, que, por sua vez, desconfia do poder público; correspondente à
violência estrutural deste poder que oprime o seu povo; e à prática clientelista em período
eleitoral é explorado pelo vídeo “A Luta Continua!”. Na análise deste, porém, foi possível
identificar a voz dissonante que se relaciona às premissas hegemônicas e considera que o
poder é mantido pelo povo, o que pressupõe, portanto, a participação no sistema político.
Assim como, de outra maneira, há a valorização e legitimidade da “voz do saber” de um
poder institucional, como a de um representante do poder judiciário.
De forma semelhante, as falas em entrevista dos que participaram da concepção deste
vídeo ilustram a compreensão da prática política oficial que “engana” o povo e não é
representativa dos interesses do grupo popular. Entretanto, em relação ao relacionamento com
o poder público a partir da reivindicação de direitos, as opiniões se dividem entre os que não
consideram a via de negociação com o Estado e os que admitem esta possibilidade.
Sendo assim, ao mesmo tempo em que o Estado é posicionado do lado oposto do
povo, a ideia de que o Estado é composto pelo povo tem espaço no argumento audiovisual. Já
nas falas das entrevistas, a possibilidade de atuação na política institucional é considerada em
discursos do grupo popular, mesmo com o sentimento presente de desconfiança em relação ao
poder público.
Por sua vez, a defesa e reivindicação de direitos foram sugeridas pelo vídeo “A ilusão
viaja de baú, a liberdade de bike” que no caso faz referência ao “direito de ir e vir”. E, assim
como os vídeos “Futebol, a arte no Real” e “Cadê nossa água?”, “A ilusão viaja de baú”
também levantou a discussão sobre a falta da prestação de serviços públicos no bairro
periférico de Goiânia, o Real Conquista. Temática vinculada à noção da não
representatividade do Estado, desacreditado em relação ao atendimento às demandas sociais.
Mesmo entremeando a ideia de “reivindicação”, nas falas em entrevistas dos
educandos que produziram o vídeo sobre o transporte público e alternativo não houve a
identificação do poder público como o interlocutor das reivindicações, apesar da compreensão
de utilização do vídeo como mobilizador social. Conforme se observa pela fala da ativista
política de mídia que participou da coordenação deste grupo, Drica, a reivindicação de
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direitos se torna estratégica para problematizar a cidadania estratificada - que admite a
existência de cidadãos de classes diversas - e mobilizar a ação do grupo popular.
Como construção simbólica destoante das concepções hegemônicas, a noção do
protagonismo popular das conquistas, assim como a valorização do grupo popular, é
proposição tanto no vídeo “A luta continua” quanto no “Futebol, a arte do Real” e reflete a
fala em entrevistas dos educandos-dialógicos que participaram da produção dos vídeos. A
abordagem não deixa de ser uma resposta dos próprios educandos e educandas dialógicas e de
ativistas políticos à criminalização e marginalização, potencializadas pela atuação da mídia
empresarial, que marcou o grupo popular ligado à luta pela moradia.
Como se pode inferir, as contradições expostas revelam a disputa de significados em
torno de uma cidadania que se encaixa em discursos antagônicos, assim como iluminam os
movimentos de negociação e conflito de grupos populares com poderes institucionais próprios
de uma prática política hegemônica assentada nas relações históricas da população brasileira
com o Estado, que em raros momentos foi de lealdade e participação.
Na estrutura política constituída a partir de decisões “de cima para baixo”, de fraudes,
marginalização, a cidadania do passado e do presente se comunicam e expõem as rachaduras
da prática política cotidiana. Ainda assim, é possível identificar ambivalências caracterizadas
pelas atuações marginais da sociedade, onde se deparam as concepções não hegemônicas e o
consequente abandono de significados no âmbito da cidadania, quando as ações transbordam
o entendimento da cidadania tradicional.
Neste caso, o desinteresse ou aversão da população em relação à política institucional
abrem espaço para a prática clientelista, mas também promovem a constituição de outros
espaços de atuação política, aqui reconhecidos como as zonas alternativas de debate radical,
que pressupõem a própria realização da oficina de vídeo popular no Real Conquista e a
constituição do fluido movimento do vídeo popular.
Tratam-se, portanto, de iniciativas que buscam romper com os contornos impostos
pelos poderes regulatórios do Estado e da Economia e estimulam espaços para
experimentações compromissadas em pensar outras possibilidades de sociabilidade, em
“outro tipo de globalização”, “outro tipo de comunicação” e organizações sociais.
A característica da iniciativa do grupo ativista de mídia que se reuniu para concretizar
a oficina de vídeo popular no Real Conquista corresponde à existência destas zonas, que
assumem como interlocutores de suas ações e reivindicações não o Estado, mas a própria
sociedade chamada a se manifestar contra a situação que os submete; incentivam às iniciativas
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políticas, sociais e culturais além do domínio temático e concreto do Estado e da Economia;
assumem a crítica anticapitalista; e se recusam incluir ou participar do espaço de visibilidade
dominado pelo Estado e pelas mídias empresariais.
Apesar de se comunicarem com a perspectiva dos movimentos e ativismos sociais
despontados do projeto participativo após a Ditadura Militar brasileira, que vislumbraram
radicalizar a democracia para além do sistema político, estas iniciativas não devem ser
enquadradas conceitualmente a partir da concepção cidadania. Afinal, contribuem para
iluminar o limite deste conceito por meio da prática social política que desconfia e evita o
relacionamento ou a negociação com as instituições de poder, como o Estado, da mesma
forma que desconfia da vinculação aos conceitos da prática hegemônica, ainda que não
consiga deixar de se relacionar com esta.
Levando-se em conta que a oficina de vídeo popular no bairro periférico de Goiânia
Real Conquista foi uma iniciativa projetada pelo ativismo político anticapitalista, a sua
incorporação superficial à noção de cidadania promoveria mais um silenciamento de
construções simbólicas não hegemônicas que buscam um outro olhar sobre a sociedade, um
outro entendimento sobre o mundo. Ou seja, correr-se-ia o risco de uma iniciativa contrahegemônica ser incorporada ao discurso hegemônico.
Especificamente em relação ao movimento do vídeo popular em Goiânia, ativistas
políticos de mídia em conjunto com grupos populares buscaram construir espaços de convívio
e troca de experiências em estímulo à ação autônoma. Nisto, como características, o
compartilhamento da situação de opressão foi privilegiado, em resposta crítica às iniciativas
que se vinculam às periferias para cumprir um papel social e, com isso, ganhar dinheiro, ou
seja, beneficiam-se economicamente da desigualdade social; A produção, ação, vivência
coletiva e não individualizada foi valorizada; assim como a tomada de consciência a partir da
prática dialógica.
A constituição e reconstrução de valores a partir desta troca de mundos entre cultura
de oposição, cultura popular e cultura de massa perpassaram a valorização dos referenciais de
solidariedade, participação, autonomia e igualdade.
Tanto o vídeo “O Processo”, produzido por ativistas políticos de mídia, quanto as falas
em entrevistas de edudandos-dialógicos e educandas-dialógicas apresentaram a iniciativa de
produção de vídeo popular que permitiu a participação da comunidade e superou as
dificuldades com solidariedade, criatividade e improviso. Como se pôde observar, a noção de
participação e solidariedade privilegiada se relaciona a de uma prática comum, coletiva.

165

A concepção sobre a autonomia despontou na própria atividade desenvolvida no Real
Conquista, que evitou a aproximação com instituições públicas e privadas para a sua
concretização. Assim como permeou a proposta do protagonismo popular em relação à
autonomia em contar a sua própria história. Além de ser uma proposição no vídeo “Futebol, a
arte do Real”, que trabalhou em cima da ideia de ação autônoma do grupo popular na
organização de campeonatos de futebol.
O relacionamento igualitário, não hierárquico e a ênfase nas relações dialógicas foram
princípios assumidos como ponto de partida por ativistas políticos de mídia em
relacionamento com o grupo popular. Como resultado, foi construído um ambiente de
expressão livre para a produção dos vídeos. Apesar disso, a percepção da igualdade entre
educadores-educadoras-dialógicas e educandos-educandas-dialógicas esbarrou nas relações
hierarquizadas características da troca comunicativa entre sujeitos que assumem papéis
sociais diferenciados.
As desigualdades expostas espelham a própria sociedade estratificada. Desta forma,
mesmo se tratando de um processo de educação popular que assumiu a igualdade como ponto
de partida e não como objetivo a ser atingido, foi possível identificar diferenciações e
desigualdades que não conseguiram ser ultrapassadas e transformadas pela prática.
Em relação às desigualdades, destacam-se alguns encaminhamentos da experiência,
como as características das tomadas de decisão, assim como a desigualdade ainda presente de
acesso, por exemplo, aos instrumentos técnicos da comunicação ampliada, da mídia. Nestes
casos, os sujeitos envolvidos na produção audiovisual popular, ou seja, educandos-educandas
dialógicas e educadores-educadoras dialógicas, ou dito de outra maneira, o grupo popular e
ativistas políticos de mídia, compuseram o fenômeno da troca entre mundos que se relaciona
às diferenças e exclusões sociais e econômicas.
Contudo, as diferenciações sugerem múltiplas compreensões de mundo, que não
conformam com as abstrações hegemônicas niveladoras da sociedade. Com a palavra, Drica,
moradora da periferia do Distrito Federal, que atuou como educadora dialógica na oficina
realizada no Real Conquista, periferia de Goiânia, e que também tem em seu histórico a luta
pela direito à moradia:

Meu histórico não é de classe média. Não é. Talvez seja por causa do Governo que
tá aí o tempo todo falando que hoje, né, que as pessoas estão indo pra classe média,
mas meu histórico não é. E de muita gente não é. Eu não sou. Não é porque tenho
computador, tenho sofá, tenho televisão, que eu sou de classe média, sabe. A minha
forma de entender o mundo não é classe média. Eu não sou a opinião pública. Não
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é minha opinião que eles vêm pedir pra poder decidir as coisas. Não é. (Drica,
Entrevista 2011)

De outra forma, apesar do compartilhamento do conhecimento sobre produção
audiovisual por meio do acesso a câmeras filmadoras e programas de edição de vídeo em
software livre em computadores e notebooks, posteriormente, houve poucos relatos de efetiva
apoderação dos instrumentos midiáticos pelo grupo popular. Principalmente a desigualdade de
acesso ainda presente à tecnologia midiática deve ser considerada para se pensar a dificuldade
da democratização da comunicação midiática. Portanto, no contexto em que o poder de
ampliação da voz é o de quem tem condições econômicas e financeiras, ou influência política,
a oficina de vídeo popular no Real Conquista pouco interferiu nesta realidade.
Entretanto, os resultados desta experiência são documentos da apropriação da
comunicação midiática pelo popular que, portanto, encenaram um conflito com as mídias
empresariais em torno do significado da informação e da possibilidade de constituição de
redes comunicativas livres. Ainda que momentâneo.
As principais dificuldades deparadas por este ativismo político em torno da mídia, que
se direcionou pela construção de sociabilidades e vivências contra-hegemônicas,
anticapitalistas, dizem respeito à contradição de se viver imerso na realidade social a qual se
combate, ou seja, à dualidade do que se quer e do que se consegue na dinâmica do sistema
capitalista. Como expõe Michel, que assumiu o papel de educador dialógico nas oficinas do
Real Conquista, “a dificuldade, meu irmão, é você ter clareza e convicção junto de que um
outro mundo pode existir, sendo diferente, e você está nesse mundo como está” (Entrevista,
2011).
A fragilidade das ações que não têm continuidade; a falta de articulação entre setores
anticapitalistas; a não inserção numa luta contínua como estratégia de ação também foram
identificadas como dificuldades da iniciativa de ativismo político de mídia em Goiânia. Sendo
assim, pode-se dizer que a característica fluida, momentânea, do movimento do vídeo popular
desencadeou sua própria fragilidade.
Como especificidade, os movimentos fluidos modificam de forma, de tamanho, de
posição, mas não cessam. Podem, sem dúvida, plantar sementes. Podem fazer estas
germinarem. Entretanto, não “prometem a ‘realização’, nem o descanso, nem a satisfação de
‘chegar’, de alcançar o destino final, quando se pode desarmar-se, relaxar e deixar de se
preocupar” (BAUMAN, 2001, p. 43). As iniciativas como esta da oficina de vídeo popular no
Real Conquista, representam mais impulsos capazes de se cogitar alguma transformação,
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ainda difícil de ser nomeada ou entendida de forma plena, até pela sua própria fragilidade. Os
significados ficam em aberto, porém sem se relacionarem à disputa pelo conceito de
cidadania, quando, na verdade, direcionam-se ao rompimento.
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VÍDEOS DIGITAIS POPULARES

O Processo
Doc, 8’, 2008
Produzido pelas educadoras e educadores dialógicos. Making-of das etapas da oficina de
Vídeo Popular realizada no bairro periférico Real Conquista em Goiânia.
A Luta Continua!
Direção Coletiva: Kézia Apuk, Eronilde Nascimento, Dedeco, Gabriel Resende, Franklin
Amaral, Lina Soledad.
Doc, 10’, 2008
Retrata a trajetória das famílias desalojadas da ocupação no Parque Oeste Industrial em 2005
até o ano de concepção do vídeo.
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Futebol, a arte do Real
Direção Coletiva: Goiaba, Raimundim, Fididim, Luís, Johnatan, Danúbia.
Doc, 11’, 2008
Apresenta a relação da comunidade do bairro com o futebol, esporte democrático, assim como
a organização autônoma de campeonatos comunitários. A partir deste tema, valoriza o bairro
do Real Conquista, sua história e seus moradores e moradoras.
A ilusão viaja de baú, a liberdade de bike
Direção Coletiva: Mizael, Emílio, Júnior, Lourivan, Drica.
Doc, 9’, 2008
Traz depoimentos e críticas da periferia sobre a precariedade do transporte público na cidade
de Goiânia.
Cadê nossa água?
Direção Coletiva: Davi, Lucas, Pedro e Paulo, Michel.
Doc 9’, 2008
O vídeo que tem como título a água e a falta de abastecimento no Real Conquista, trata
também sobre o lixo e a reciclagem de materiais reutilizáveis no bairro.
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