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Cinema político, de arte, rebelde. Cinema verdade, urgente, Novo. Tercer cinema, 
militante, obrero. Talvez pudéssemos chamar apenas cinema. Mas se este nasceu 
entretenimento, acabamos por adjetivá-lo quando ele se conecta a inumeráveis 
possibilidades de transformação. 

Até mesmo nos entretém, quando nos fisga da submersão na produção de subje-
tividade orquestrada pelo capitalismo. Nos entretém como alento anti-resignação, 
nos ocupa em maquinar saídas e alternativas, sejam elas na forma de confronto ao 
sistema operante ou como desprezo à estrutura, em produções de formas de vida 
que se estruturam num caminho que ignora o modelo hegemônico. E isso contagia 
e nos motiva a seguir exibindo filmes. Continuar colaborando com a difusão atra-
vés da construção de pontes que conectam pessoas, ideais e resistências. Não 
nos esquecemos, por exemplo, quando exibimos em 2015 na praça da Serra do 
Cipó o filme “Sementes”, de Marcelo Engster, e pessoas ligadas ao Mercadinho Tá 
Caindo Fulô vieram pedir bis da sessão para a manhã seguinte, durante a reunião 
dos produtores familiares de orgânicos associados ao Mercadinho. E no próximo 
dia o que tínhamos diante dos olhos era a subversão espaço-temporal que conec-
tava num mesmo plano agricultores do Rio Grande do Sul aos do Cipó, numa longa 
e ancestral conversa sobre sementes crioulas e a organização para produzirem 
de forma independente do modelo de produção imposto pelas multinacionais dos 
agrotóxicos e sementes estéreis.

Assim como também é impossível esquecer do brilho dos olhos das crianças da 
Vila Paquetá em Belo Horizonte, assistindo ao filme “Das crianças Ikpeng para 
o mundo”, direção de Kumaré Ikpeng, Karané Ikpeng, Natuyu Yuwipo Txicão, do 
projeto Vídeo nas Aldeias. Ali naquela noite, na tela amarrada aos muros da Bi-
blioteca Comunitária Graça Rios, elas descobriam que existem descendentes dos 
povos primeiros do Brasil. Contrariando a sede de sangue e dinheiro dos ruralistas 
e os apagamentos na história ensinada nos livros escolares, o cinema faz sua re-
volução luminosa e temos certeza que daquela noite em diante aquelas crianças 
espectadoras não serão mais as mesmas.

Que venham mais sete anos de sessões em praças, no chão de terra batido das 
ocupações, nas quebradas, nos quilombos e salas de cinema. 

Convidamos o público do Cinecipó a acompanhar a programação do Sesc Palla-
dium em setembro e na Serra do Cipó em outubro. E também a participar da 
Residência para Jovens Artistas Negras, realizada pela M.U.N.A. – Mulheres 
Negras nas Artes Visuais, juntamente com o Cinecipó. Aguardem também a 
programação da mostra especial “Cinema e resistência: A câmera cidadã de 
René Vautier”, em março de 2018.

Agradecemos a parceria firmada com o Sesc Palladium, o apoio do Programa 
de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro – Prodam, da Secretaria de Cultura 
de Minas Gerais e o patrocínio do Exibe Minas, da Secretaria de Cultura de 
Minas Gerais.

Cardes Monção Amâncio e Daniela Pimentel
Organizadores do Cinecipó
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CARTA DA CURADORIA
CINEMA PRA QUEM?

Da luta por reconhecimento de direitos à insurgência, o Cinecipó – Festival do Fil-
me Insurgente tem sua travessia marcada por uma busca permanente do cinema 
em sua radicalidade: o filme como recusa à resignação. Dentro da arena política 
em que atua, o festival luta numa frente de combate para frear e contrapor as 
estratégias de influência midiáticas das grandes corporações de comunicação 
atuantes no regime democrático.

O festival tem por vocação, desde sua criação em 2011 no município de Santana 
do Riacho – MG, revelar as produções audiovisuais nacionais e estrangeiras que 
vislumbrem, em seu argumento e linguagem fílmicos:
– o cuidado, enquanto fundamento ontológico do ser e no sentido de seu devir: 
cuidar do futuro da sociedade;
– a crítica à negligência do Estado tecnocrático quanto às expressões sociais co-
locadas à margem do universo da comunicação, como a desigualdade, a exclusão, 
a vulnerabilidade e o preconceito.

Considerando a emergência das diversidades sociais (de gênero: LGBT – lésbicas, 
gays, bissexuais e transgênero; nacionais e religiosas) e de movimentos sociais 
multifacetados (étnicos-raciais, trabalhadores, estudantes, feministas, ambienta-
listas, sem terra e sem teto) no cenário severo de lutas por representações so-
ciais, o festival se incumbiu de incluí-los em sua programação propiciando a am-
plificação de sua voz e sua fala particulares.

Contudo, a abertura aos devires minoritários por parte do festival não se encerra 
no diverso espectro de um múltiplo horizonte discursivo engendrado pelas mul-
tiplicidades. A busca por formas de expressão insurgentes também é levantada 
enquanto questão de suma importância. Desvios inesperados nas relações de po-
der que se imprimem sobre a linguagem cinematográfica em cujos fins se faz ver 
uma subjetividade dominante. Trata-se do uso da linguagem do cinema enquanto 
forma de resistência às estruturas e saberes vigentes, como pleno exercício de 
uma micropolítica.

A experiência do festival tem demonstrado a validade do encontro promovido en-
tre o espectador e os realizadores cinematográficos no sentido de complementa-

ridade e distribuição de suas obras e que resulta numa reflexão crítica sobre 
o uso do audiovisual alternativo como força renovadora da sociedade e sua 
capacidade combativa.

Nesta edição de 2017, o Cinecipó apresenta um panorama da produção audiovi-
sual engajada em questões políticas contemporâneas. Diante da perplexidade 
quanto ao regime político que se instaurou no país, em maio de 2016 a partir 
de um golpe de Estado e que revelou-se à sociedade, no último ano, como um 
projeto partidário oligárquico submisso a uma orientação econômica meramen-
te rentista alheio aos interesses da sociedade que representa, marcado pela 
misoginia, pelo confisco de direitos constitucionais no âmbito das relações de 
trabalho, pelo ataque desmedido ao espaço natural e pela degeneração ética 
na política. Assim, optamos por um recorte temático circunstancial, que dentre 
outros temas, inclui: a violência e preconceito de gênero, o preconceito étnico, 
o genocídio e pauperização de sociedade tradicionais, a sustentabilidade, a 
democracia e a educação.

Gostaríamos de convidar os espectadores da cidade de Belo Horizonte a esta 
experiência educadora, libertária e insurgente.
Bons filmes!

Caio Resende
Fabiana Leite
Letícia Souza
Paulo Heméritas
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Este catálogo está dividido em quatro partes. A primeira traz informações acerca 
dos filmes selecionados, notas da curadoria, os premiados pelo júri e as oficinas 
audiovisuais realizadas durante a sétima edição.

A segunda parte concentra uma produção textual permeada por sutis conexões. 
Sua organização foi movida por desejos como o de re-lançar essas setas, alçan-
do-as ao meio digital, por onde circulará este catálogo. Estejamos abertos aos 
encontros. Essa parte se inicia com dois textos do Comitê Invisível. “Merry crisis 
and happy new fear” trata as crises como produções do próprio capitalismo neo-
liberal, um ardil para criar a situação propícia na qual as medidas de austeridade 
anti-sociais sejam aplicadas de forma aparentemente justificável. Cabe a nós re-
voltarmos-nos justamente e, numa ação benjaminiana, fazer colidir o estado de 
exceção contra o próprio poder. Em “Eles querem nos obrigar a governar, mas 
não vamos cair nessa provocação” encontramos aproximações dos autores entre 
diversas insurreições espalhadas pelo mundo e a possibilidade de um devir-po-
vo durante manifestações – o povo surge através e durante do levante. Trata da 
capacidade das manifestações em acionar fluxos revolucionários e de uma pos-
sível resposta popular à as movimentações contemporâneas do capitalismo: que 
inventemos outras ideias de vida. Em “Antipoder”, o autor Toni Negri, mediante a 
atual configuração capitalista (o Império), propõe que repensemos os conceitos 
de resistência, insurreição e poder constituinte. 

Três conceitos que se condensam no conceito e na prática do antipoder. Selecio-
namos estes textos para acompanhar a visão potente que os filmes do festival nos 
apresentam, amplificá-las. E também como mais um micro-incentivo à circulação 
destes textos como ferramentas que propiciam pontos nas redes de compreen-
sões acerca do nosso tempo, fomentando acasos nos quais leitores os encontrem 
e deles partam para os livros de onde os textos se originaram e daí para outras 
obras incendiárias. “Excurso estelar”, de Joviano Mayer, compartilha a experi-
ência de um pequeno e singelo levante na cidade de Belo Horizonte, quando um 
casarão abandonado foi (e continua sendo) ocupado por um grupo de artistas ati-
vistas. Surgia o Espaço Comum Luiz Estrela. Um vislumbre do poder da multidão e 
ensaio para outras insurgências. Em entrevista inédita, Carlos Pronzato fala sobre 
o início de sua trajetória de realizador audiovisual, na transição da película para 

o vídeo, os coletivos audiovisuais de cinema político na Argentina, dá detalhes 
de alguns de suas dezenas de filmes, durante uma conversa sem pressa numa 
tarde em Belo Horizonte, mas que poderia ter acontecido em qualquer cidade 
da América Latina, por onde circula o homem-câmera cartografando rebeldias.
Pra finalizar o bloco temos “palavrimagem, textação” de Orlando Senna e al-
gumas cartas de Glauber Rocha, diretamente do livro  Roteiros do Terceyro 
Mundo (edição esgotada), que nos permitem antever um trabalho de montagem 
de Glauber antes do filme, no texto, nas palavras… E um desejo, que remete a 
Drummond (“recolhei meu pobre acervo / alongai meu sentimento”) de que, sob 
forma literária, seus roteiros circulassem e pudessem ter obras derivadas, num 
trabalho de montagem pós-filme.

A terceira parte é composta por imagens desafiadoras da sangria desatada a 
que a Terra é submetida. Imagens da não concordância com a forma ecocida 
de se relacionar com o ambiente. Fotogramas de Sara Não Tem Nome e Gabraz 
Sanna entre o minério e o caminhão gigante. Henrique Marques no deserto de 
ferro erguendo pequenos monumentos à realidade. E, por Rafael Lage, um dos 
primeiros registros do crime ambiental da Samarco, que completa dois anos 
sem punição.

A quarta e última parte traz uma ação que não se relaciona diretamente com 
as o 7º Cinecipó, mas acreditamos ser importante abrir mais esse espaço de 
registro de seu acontecimento. A exposição “Desconstrução do esquecimen-
to Golpe anistia e justiça de transição” é mais um esforço da sociedade civil 
organizada em manter a memória e trazer a superfície fatos sobre a ditadura 
civil-militar que se iniciou em 1964 no Brasil. Foi realizada numa data oportuna, 
quando o golpe de Estado jurídico-político-midiático que retirou a presidente 
Dilma Rousseff completava um ano.

Os organizadores.
Belo Horizonte | Primavera de 2017.

APRESENTAÇÃO
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SELEÇÃO/PROGRAMAÇÃO
Frame: vinheta 7º cinecipó - joão Grilo / junho de 2013 - São Paulo
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14/9 - QUINTA-FEIRA
Curtas 1 - 16h30 às 18h

Sub Terrae  
Dir. Nayra Sanz Fuentes, Doc., 7’, Espanha, 2017
Sub Terrae

Pássaro escuro (Paxaro escuro)  
Dir. Simón Casal de Miguel, Fic., 18’, Espanha, 2017  
Galícia, 2035. Depois da Fratura, os estados foram divididos e vendidos para empresas. 80% do território da Galícia está devastado. 
O ar poluído e não há sinais de pássaros.

O outro lado da tecnologia (At the Other Side of  Technology)  
Dir. José Pietro, Doc, 29’, Espanha, 2016  
Ahmed, Halid e Ismaeel, imigrantes da minoria dagomba da Região Norte, vivem em Agbogbloshie, Accra (Ghana), um dos lugares mais 
contaminados do mundo e destino de dispositivos eletrônicos dos países desenvolvidos.

Pele suja minha carne  
Dir. Bruno Ribeiro, Fic., 13’, RJ, 2016  
João toma banho após mais uma pelada com seus amigos brancos.
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Talaatay Nder  
Dir. Chantal Durpoix, Doc/Fic., 20’, Senegal, 2016  
Em 1820, as Rainhas de Nder lutaram e escolheram o suicídio coletivo para escapar à escravidão e preservar a sua liberdade e dignidade.  A história 
de Nder continua viva e atualiza-se na modernidade.

Bem-vinda, Nur (Bien Venida Nur)  
Dir. Gabriel Bertini, Fic., 9’, Argentina, 2016  
Uma mulher árabe chega a Argentina escapando da guerra para reencontrar-se com sua prima e adaptar-se a nova cultura.

Acaiaca  
Dir. Leonardo Good God, Fic., 12’, MG, 2016
Maia é uma cientista que há dois anos está envolvida em uma pesquisa de comunicação seguindo teorias de física mecânica, quântica e astrofísica. 
Seu conhecimento e sua obstinação a leva ao desconhecido.

Apacheta  
Dir. Jorge Monsalve, Fic., 14’, Peru/Brasil, 2016  
Chopo, um garoto da cidade, busca uma herança enterrada sob uma velha fazenda nas montanhas. Ele constrói  “apachetas” como recordação de 
sua busca.

Curtas 2 - 18h10 às 19h10
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Longa - 19h30 às 20h30

 Debate - 20h30 às 22h

Chico  
Dir. Irmãos Carvalho, Fic, 22’, RJ, 2016
2029. Treze anos depois de um golpe de Estado no Brasil, crianças pobres, negras e faveladas são marcadas em seu nascimento com uma tornoze-
leira e têm suas vidas rastreadas por pressupor-se que elas irão, mais cedo ou mais tarde, entrar para o crime. Chico é mais uma dessas crianças. 

Xeker Jetí - a casa dos ancestrais  
Dir. Coletivo Tekó Porã, Doc., 58’, PE, 2016 
Após 20 anos da retomada de seu território original os índios Xukurus resignificam suas tradições e procuram criar novas relações entre 
campo - cidade - tecnologia. 

Clara Zamluti Facuti  
integrante do Coletivo Tekó Porã, co-diretora do longa Xeker Jetí - Casa dos Ancestrais
Leonardo Good God  
diretor do curta Acaiaca    

Moderador:  
Cardes Monção Amâncio 
Coordenador do Cinecipó
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Lurna 
Dir. Nani Matos, Fic., 15’, Espanha, 2016
Lurna é uma jovem africana que sonha com uma vida melhor. Um dia realizará uma viagem com a ilusão e a esperança de encontrar seu 
sonho. O que Lurna não sabe é que rapidamente desejará voltar.

Depois que te vi  
Dir. Vinícius Saramago, Fic., 16’, RJ, 2016  
A metódica rotina de um jovem autista muda radicalmente quando ele vê uma menina passar  
de bicicleta.

A pedra  
Dir.  Ana Lúcia Carvalho, Fic., Lisboa, 8’, 2016
Um encontro entre dois estranhos, uma história sobre memórias, sobre a guerra, sobre a sensibilidade de ler o outro. (Adaptação do conto “A 
Libélula”, do escritor angolano Ondjaki.)

Real Conquista  
Dir. Fabiana Assis, Doc., 14’, GO, 2017
Em Goiânia, no bairro Real Conquista, uma mulher, marcada por um forte passado de violência, luta por melhores condições de vida.

15/9 - SEXTA-FEIRA 
Curtas 3 - 16h30 às 17h45
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O solzinho do parque (El solecito del parque)  
Dir. Tatiana Ospina Holguin, Fic., 22’, Colômbia, 2016 Como todos os dias, Etelvina vê transcorrer sua solidão, a espera daquele calorzinho que 
lhe é familiar… aquele solzinho do parque.

Um novo lar (A new home)  
Dir. Žiga Virc, Fic., 14’, Eslovênia, 2016  
Qual o maior perigo que a europa enfrenta: crise nas fronteiras ou sua própria paranóia e medo?

Pobre, preto, puto  
Dir. Diego Tafarel, Doc., 15’, RS, 2016
Nei D’Ogum é batuque, é sexo e é negritude.  
É amor e contradição. Um guerreiro das causas negras, gays e transexuais. Ele é a própria causa. Autodefine-se: “pobre, preto, puto”.

Corpo estranho  
Dir.  Vic Es Te Ves + Aranha, Doc., 25’, RJ, 2016  
Com o intuito de desconstruir uma realidade educativa ou sociossexual, quatro personas emprestam seus corpos, e dividem suas vidas, suas 
vozes, seus desafios de existir e sua resiliência política diante da leitura moralista e do conservadorismo cultural de gênero.

Curtas 4 - 18h às 19h30
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A’ñanga  
Dir. José Diniz, Doc., 13’, PE, 2017  
Quase 20 mil famílias que vivem a beira do Rio Xingú são obrigadas a viver mudanças radicais geradas pela construção da hidrelétrica de belo 
monte. A’ñanga é um curta sobre essa sombra gigantesca que vem tirando a paz do coração do Rio Xingú.

Lute como uma menina!  
Dir. Flávio Colombini e Beatriz Alonso, Doc., 76’, SP, 2016 
A história das meninas que participaram do movimento secundarista que ocupou escolas e foi às ruas lutar contra um projeto de reorganiza-
ção escolar imposto pelo governador de São Paulo que previa o fechamento de escolas. 

Afrodites  
Dir. Renata Dorea, Doc., 20´, MG, 2016
O documentário acompanha jovens mulheres em suas memórias sobre a transição capilar. Foram capturados os relatos sobre como uma 
alteração estética alcança temas como consciência e resistência afro, além do racismo institucionalizado e da luta diária de ser uma mulher 
negra no Brasil.

Debate - 20h35 às 22h
Flávio Colombini  
diretor do longa “Lute como uma menina!”
Renata Dorea  
diretora do curta “Afrodites”
Stéphane Silva  
aluna do Colégio Santos Dumont, participou  
da ocupação escolar

Moderadora: 
Fabiana Leite  
Curadora do Cinecipó 

Longa - 19h40 às 20h55
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Surara - A luta pela terra Tupinambá  
Dir. Thomaz Pedro e Veronica Monachini, Doc., 18’, PA, 2017
O documentário acompanha parte do processo de autodemarcação das aldeias do povo Tupinambá do baixo Tapajós que buscam pressionar o 
governo para reconhecer a área em que vivem como território indígena. 

Bela e banguela: a musa da Guanabara  
Dir. Marcelo Goulart, Exp., RJ, 10’, 2017 
15 anos depois das filmagens produzidas em película 16mm, o que seria apenas um documentário sobre a Baía de Guanabara, tornou-se um 
ensaio sobre o próprio fazer cinematográfico.

Manifesto Porongos  
Dir. Thiago Köche, Doc., 16’, RS, 2016
O documentário “Manifesto Porongos” faz parte de um projeto do grupo de hip hop gaúcho Rafuagi que além do curta-metragem, tem 
também um videoclipe. O projeto visa contar a verdadeira identidade da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, sempre ensinada  
como abolicionista. 

Homorragia  
Dir. Lorena Arouche, Exp., 7’, PE, 2016
O filme aborda temática de gênero e seu entrelaçamento com estética e arte, utilizando imagens documentais da Marcha das Vadias, ocorrida 
em Maio de 2015 e imagens produzidas, experimentalmente, com luz colorida, fogo, líquidos e superfícies…

16/09 - SÁBADO 
Curtas 5 - 15h às 16h
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Deuteronômio  
Dir. Érico Luz, Exp., 5’, SP, 2016
Em um lugar pobre, distante e atemporal, a predominância da violência e da cultura do estupro faz ocorrer um milagre que levantará uma 
questão a respeito da doutrina de justiça, mas também sobre  

Olho do cão  
Dir. Samuel Lobo, Fic., 20’, RJ, 2017
É domingo no Rio de Janeiro, Buck Jones sai  
para um passeio.

Entre os ombros  
Dir. Carolina Castilho, Fic., 19’, SP, Fic., 2016
Dani, uma adolescente hermafrodita, sofre pressão de sua mãe para realizar a cirurgia de redesignação sexual.

1977  
Dir. Raphael Pamplona, Fic., 13’, SP, 2017
Em 1977, num cortiço argentino, um brasileiro exilado e atormentado pelo seu passado luta para manter sua sanidade. Porém acaba se 
entregando à loucura dada por uma paranóia política desencadeada por um mosquito.

Curtas 6 - 16h15 às 17h50



30 31

Os Insênicos  
Dir. Rafaela Uchoa, Doc., 15’, BA, 2017  
Dos manicômios aos palcos da vida, Os Insênicos reinventam a loucura através da arte. Formado por dezesseis atores portadores de transtor-
nos psíquicos, o grupo de teatro já tem seis anos de existência e está na sua quarta montagem.

Procura-se Irenice  
Dir. Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça, Doc., 25’, SP, 2016
O resgate de uma personagem silenciada. “Procura-se Irenice” é a busca por uma atleta esquecida. O encontro com uma história apagada pela 
ditadura.

Jovens infelizes ou um homem que grita não é um urso que dança  
Dir. Thiago B. Mendonça, Fic., 127’, SP, 2016
Um grupo de artistas vive na fronteira entre arte e vida. Com teatro, música e performances em espaços públicos, eles tentam construir uma 
consciência revolucionária. 

Debate - 20h20 ÀS 22h
Thiago B. Mendonça  
Diretor do longa Jovens infelizes ou um homem que grita não é um urso que dança e do curta “Procura-se Irenice”

Moderador:  
Caio Resende  
Curador do Cinecipó

Longa - 18h10 às 20h20
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No caminho da escola  
Dir. Alunos do Projeto Animação, Anima., 9’, ES, 2017 
No caminho da escola, uma menina faz uma viagem alucinante por planetas imaginários e perde a primeira aula.

A fresta (La grieta)  
Dir. Lula Gómez Jordi Piulachs, Anima. 3’, Espanha, 2016 
Uma criança vive uma terrível rotina. Um dia tudo muda!

A caixa (The box)  
Dir. Merve Cirisoglu Cotur, Anima., 7’, Inglaterra, 2016 
O precisoso bem de uma criança sírioa é uma caixa, que é usada para vários propósitos: 
como um brinquedo, uma casa e um barco.

A piscina de Caíque  
Dir. Raphael Gustavo da Silva, Fic., 15’, GO, 2017 
Sonhando em ter uma piscina, Caíque e seu amigo inseparável se divertem escorregando no chão molhado e ensaboado da área de serviço. 
Por causa do desperdício de água, Caíque acaba criando problemas com sua mãe.

17/09 - DOMINGO 
Sessão Infanto-Juvenil - 15h às 16h30
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Sertãozinho  
Dir. Rosana Nunes, Doc., 13’, CE, 2017 
O filme apresenta o decorrer de um dia na vida de quatro crianças que vivem no sertão do Brasil, evidenciando as dificuldades, as diversões, 
os afetos e seus sonhos pueris. 

Insustentarte
Dir. Thiago Otoni, Anima., 3’, GO, 2016 
O que é mais surpreendente: toneladas de lixo despejadas no córrego de uma cidade ou um castor genial que vira celebridade?

Osiba Kangamuke - Vamos Lá, Criançada  
Dir. Veronica Monachini, Thomaz Pedro, Tawana Kalapalo, Haya Kalapalo, Doc., 18’, MT, 2017
As crianças da aldeia Aiha Kalapalo, do Parque Indígena do Xingu (MT), são as protagonistas e escolheram mostrar alguns aspectos da sua ro-
tina e da sua cultura. Da escola, onde aprendem o português até os rituais e a luta ikindene, os pequenos Kalapalo demonstram uma sutileza 
peculiar de quem conhece suas tradições. 

Tis  
Dir. Chloë Lesueur, Anima., 9’, França, 2016
Uma folha branca de papel. Uma silhueta se destaca de sua superfície. Aqui está nossa heroína, Tis. Ela luta para se libertar da folha, mas 
continua presa pelos pés.
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Curtas  7 - 16h40 às 18h

Kappa Crucis  
Dir. João Borges, Doc., 22’, MG, 2016  
Entre o cotidiano e a imensidão do universo, o documentário entra na órbita do professor Bernardo Riedel, uma lenda viva da astronomia 
brasileira.

Ocorridos do dia 13  
Dir. Débora Zanatta e Estevan de la Fuente, Fic., 19’, PR, 2016
Cinco amigos passam o domingo juntos e almoçam no apartamento de Carol e Ana. Lá fora, uma manifestação política.  

Cartas 
Dir. David Mussel, Anima., 4’, RJ, 2016
Uma mulher trancada em suas memórias recebe uma carta inesperada que a fará ter de enfrentar seus medos e seu passado.
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38 39

Black Out  
Dir. Adalmir José da SIlva, Felipe Peres Calheiros, Francisco Mendes, Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira, Martinho Mendes, 
Paulo Sano, Sérgio Santos, Doc., 12’, PE, 2016
Quilombo de Conceição das Crioulas, Salgueiro, sertão pernambucano, nordeste do Brasil. Um filme sobre o invisível.

Kabadio - O tempo não tem pressa, anda descalço  
Dir. Daniel Leite, Doc., 95’, RJ, 2016
Um mergulho profundo em um novo mundo, cheio de ritos, música, magia, segredos, imagens fascinantes e depoimentos de personagens 
reais que tentam sobreviver e manter suas tradições, em meio a uma guerra civil e a realidade do contrabando de mercadorias. 

Debate 20h às 21h30
Daniel Leite  
Diretor do longa “Kabadio - O tempo não tem pressa, anda descalço”
João Borges  
Diretor do curta “Kappa Crucis”

Moderador:  
Paulo Heméritas
Curador do Cinecipó

Longa - 18h30 às 20h05
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11/12 – Quarta-Feira

    18hs Sessão infantil  (30min.)

No caminho da escola
Dir. Alunos do Projeto Animação, Anima., 9’, ES, 
2017
No caminho da escola, uma menina faz uma 
viagem alucinante por planetas imaginários e perde 
a primeira aula.

A fresta (La grieta)
Dir. Lula Gómez Jordi Piulachs, Anima., 3’, Espanha, 
2016
Uma criança vive uma terrível rotina. Um dia tudo 
muda!

A piscina de Caíque
Dir. Raphael Gustavo da Silva, Fic., 15’, GO, 2017
Sonhando em ter uma piscina, Caíque e seu amigo 
inseparável se divertem escorregando no chão 
molhado e ensaboado da área de serviço. Por cau-
sa do desperdício de água, Caíque acaba criando 
problemas com sua mãe.

Insustentarte
Dir. Thiago Otoni, Anima., 3’, GO, 2016
O que é mais surpreendente: toneladas de lixo des-
pejadas no córrego de uma cidade ou um castor 
genial que vira celebridade?

    19h - Curta-metragem

“Quanto Vale? A luta vencerá a lama”
Dir. Danilo dos Santos e Thiago Nascimento. Doc., 
10’, MG, 2016
O MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens, 
organizou uma marcha fazendo o caminho inverso 
da lama ao longo da extensão do Rio Doce, inician-
do em Regência - ES - até Bento Rodrigues distrito 
de Mariana - MG Uma marcha para cobrar e para 
lembrar do maior crime socioambiental do Brasil.

    19h15 – Longa-metragem

Quando meu pai foi à lua
Dir. Daniel Carneiro, Fic., 62’, MG, 2016
Uma ficção científica infanto-juvenil.

20h15 – Debate
Daniel Carneiro - Diretor de “Quando meu pai foi 
à lua” 
Danilo dos Santos - Diretor de “Quanto Vale? A luta 
vencerá a lama”

12/12 – Quinta-Feira

    18hs Sessão infantil (28min.)

Osiba Kangamuke – Vamos Lá, Criança-
da 
Dir. Veronica Monachini, Thomaz Pedro, Tawana 
Kalapalo, Haya Kalapalo, 18’, Doc., MT, 2017
As crianças da aldeia Aiha Kalapalo, do Parque 
Indígena do Alto Xingu (MT), são as protagonistas 
desse filme e escolheram mostrar alguns aspectos 
da sua rotina e da sua cultura. Da escola, onde 
aprendem o português até os rituais e a luta 
ikindene, os pequenos Kalapalo demonstram uma 
sutileza peculiar de quem conhece suas tradi-
ções. Osiba Kangamuke – Vamos Lá, Criançada, é 
resultado de uma oficina de vídeo realizada com 
as crianças na aldeia, em Julho de 2015, assim 
elas participam não só da atuação mais também 
em todo o processo de filmagem. O filme é uma 
produção conjunta entre cineastas indígenas e 
não-indígenas, antropólogos e outras pessoas da 
comunidade Kalapalo.

Aniversário e castigo
Dir. Anderson Lima, 10’, MG, 2017
No dia do aniversário de Lucas sua mãe resolveu 
deixa-lo de castigo. Mas os amigos da rua não 
vão deixar barato e vão fazer uma festa mesmo 
que para isso precisem realizar um plano de fuga 
mirabolante.

    19h – Longa-metragem

O Jabuti e a Anta
Dir. Eliza Capai, Doc, 71’, SP, 2016
A seca em São Paulo é o ponto de partida da 
viagem. Inquieta com as imagens dos reservatórios 
vazios no sudeste do Brasil, uma documentaris-
ta busca entender estas obras faraônicas, agora 
construídas no meio da floresta Amazônica. Entre 
os rios Xingu, Tapajós e Ene, ecoam vozes de ribei-
rinhos, pescadores e povos indígenas atropelados 
pela chegada do chamado desenvolvimento. Um 
boat movie e uma reflexão sobre os impactos de 
nossos estilos de vida.

13/12 – Sexta-Feira 

    18hs Sessão infantil (28min.)

Cordilheira de Amora II
Dir., Jamile Fortunato, Doc., 12´, BA, 2015
Na fronteira do Brasil/Paraguai vive Carine Mar-
tines de 9 anos, uma índia Guarani Kaiowá que 
transforma seu quintal num experimento do mun-
do. Ela cria histórias e personagens que alargam 
sua solidão em brincadeiras, sonhos e projetos.

Arrudas
Dir. Sávio Leite, Exper., 45’, MG, 2015
Um rio, uma avenida. O progresso. Quarto vídeo do 
projeto Nessa Rua tem um rio – Laboratório Undió 
de Intervenções Artísticas.
Sertãozinho
Dir. Rosana Nunes, Doc., 13’, CE, 2017
O filme apresenta o decorrer de um dia na vida 
de quatro crianças que vivem no sertão do Brasil, 
evidenciando as dificuldades, as diversões, os afetos 
e os sonhos pueris dentro de um contexto que 
apresenta inúmeras adversidades para as idealiza-
ções de uma criança, que, apesar de pertencer a 
uma família de baixa-renda e de as condições ge-
ográfico-climáticas serem desfavoráveis à bonança, 
não desiste de esperar dias vindouros melhores e 
um futuro farto e promissor…

Meu Foguete
Dir. Marcelo Bala e Andrea Pesek, Anim., 2’, SP, 
2013, SP
Um menino de aproximadamente 5 anos sonha 
criar um foguete que seja mais rápido do que a 
velocidade da luz. Uma verdadeira viagem pelo 
espaço e pelo imaginário infantil.

    19h – Longa-metragem

Vivência
Dir. Marcela Morê, Doc., 70’, RJ, 2017
Uma casa é construída coletivamente utilizando 
materiais naturais. Para as donas da casa tudo 
era uma grande descoberta e um mergulho nesse 
universo de Bioconstrução e Permacultura. No 
decorrer da construção descobre-se que o que se 
passava ali era uma série de vivências. Uma experi-
ência incrível para as mais de 80 pessoas de cada 
canto do Brasil que passaram pela obra. Atividades 
paralelas aconteciam durante a obra, alimentação 
natural, rituais de cura e muita troca de experiên-
cias e descobertas. O filme Vivência mostra uma 
linda casa de barro sendo feita com muito amor.

14/12 – Sábado 

    18hs Sessão infantil (28 min.)

Dono de casa
Dir. Anderson Lima, Fic., 8’, MG, 2017
Quando brincar de casinha não é mais coisa de 
menina, os meninos da rua estão todos convidados.

Papagaio verde
Dir. Anderson Lima, Fic., 8’, MG, 2017
Durante um domingo de sol, entre novas regras do 
campeonato de papagaio e uma correria atrás das 
pipas uma criança faz uma esclarecedora desco-
berta no quintal de dona Creuza.

O Semeador de planetas
Dir. Marcelo Tanure, 12’, Animação, MG, 2014
No centro do universo está a resposta para a per-
gunta mais importante feita pelo homem: De onde 
viemos? Alguns dizem que o universo foi criado por 
Deus. Outros que tudo não passou de uma grande 
explosão. A verdade é muito mais simples: tudo não 
passou de uma travessura.

    19h – Longa-metragem

A Princesa do Beco e o Lampião Cro-
mado
Dir. Rita de Cácia Oenning da Silva e Kurt Shaw, 
Fic., 88’, PE, 2016
Para Severina, uma menina de dez anos que mora 
num beco estreito na periferia de Recife, a favela 
é cenário de conto de fadas, onde príncipes e 
cavaleiros de reinos rivais lutam entre si, e onde o 
romance entre realezas do maracatu e do break 
pode surgir a qualquer momento. Enquanto os dra-
gões fecham o cerco ao redor do beco e as tensões 
crescem entre as favelas rivais, Severina só vê uma 
esperança para salvar seu herói e os moradores 
do seu beco: uma lendária rabeca mágica que leva 
pessoas a dançarem quando iniciam uma briga. 
Ela se empenha para conseguir a rabeca, embora 
esteja em posse do chefe do tráfico da favela rival.
Produzido numa colaboração internacional entre 
Shine a Light (USA), Usina da Imaginação (Brasil) e 
FavelaNews, colocando em cena artistas de favela 
e profissionais de cinema, A Princesa do Beco e o 
Lampião Cromado mistura a inocência e a ficção 
no imaginário infantil, e a inspiração da vida na 
periferia que oferece um documentário.

P R O G R A M A Ç Ã O
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P R O G R A M A Ç Ã O
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Quando as mulheres se revoltam: 
palavra e escuta
Julia Fagioli

Quando as mulheres se revoltam (Quand les femmes ont pris la colère, René Vau-
tier, 1977): um filme proletário e feminista. Para melhor compreender a relação, 
podemos recuar dez anos, quando Chris Marker realizou Até logo, eu espero 
(À bientôt, j’espère, Chris Marker e Mario Marret, 1967), filme que trata de uma 
greve na fábrica de Rhodiaceta, em Besançon, na França, e é essencial para o 
fortalecimento do cinema coletivo e militante, no qual se enquadra também 
Quando as mulheres se revoltam. Entretanto, daquele filme nos interessa, es-
pecificamente, a personagem Suzanne Zedet, que, em entrevista para Até logo, 
eu espero, junto ao seu marido, Claude, operário, se mostra tímida e descon-
fortável naquela situação, mesmo que o marido não diga nada para intimidá-la. 
Dois anos depois, em Classe de lutte (Groupes Medvedkine, 1969), Suzanne é 
a personagem principal e sua atitude é bem diversa daquela de Até logo, eu 
espero. Suzanne agora é assumidamente militante e não há resquícios de sua 
timidez. Há uma transformação radical do indivíduo, que surge a partir da luta 
por uma transformação social ampla. 
 De modo análogo, Quando as mulheres se revoltam mostra a força 
dessa tomada de consciência ao tratar do julgamento de doze mulheres, espo-
sas de operários de uma usina metalúrgica em Couëron – Loire Atlantique, que 
foram acusadas de sequestro após ocuparem o escritório do diretor da usina 
durante a greve dos maridos. Nos longos depoimentos de Marylène, uma das 
acusadas, a René Vautier, ela afirma que, se as condições de trabalho fossem 
melhores, melhorariam também a educação, a forma de ensinar as garotas so-
bre sua sexualidade, de ensiná-las a serem mulheres e não somente mães de 
família. Para Marylène, trata-se de um processo político, realizado no encontro 
da tomada de consciência das mulheres dos operários com a luta da classe 
operária.
 Nicole Brenez considera René Vautier, junto a Chris Marker, os princi-
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pais nomes do cinema de contra-informação, e isso se deve a uma atenção ao di-
álogo entre as imagens. “Saídos da mesma cultura de Resistência, ambos dialeti-
zam um cinema do factual (realizar concretamente a imagem que a história oficial 
não autoriza) e um cinema da metodologia (refletir sobre as funções da imagem 
na história)” (BRENEZ, 2006, p. 41). Além disso, ambos articulam, de modo indis-
sociável, estilísticas do ensaio e da contestação. A caracterização que Brenez faz 
do cinema de contra-informação leva em consideração algumas questões cinema-
tográficas, tais como: 

porque fazer uma imagem, qual e como? Com quem 
e para quem? Seja a imagem de um acontecimento (a 
morte de um homem, uma guerra, um massacre, uma 
luta, um encontro...), como montá-la, em que contex-
to posicioná-la em perspectiva? A que outras imagens 
opõe-se ela? Da perspectiva da história, quais são as 
imagens que faltam e serão as imagens indispensá-
veis? A quem dar a palavra, como tomá-la se nos é re-
cusada? Porque, ou dito de outra maneira, que história 
desejamos? (BRENEZ, 2006, p. 40)

 
 Através deste e de outros filmes de René Vautier, percebemos que tais 
questões atravessam sua cinematografia. Em Quando as mulheres se revoltam, 
por exemplo, Vautier dá a palavra às mulheres – atendendo a uma demanda delas 
– e, consequentemente, oferece ao espectador uma perspectiva feminina sobre 
a história e, mais especificamente, sobre a luta proletária que, como vemos na 
maioria dos filmes da época, é contada predominantemente do ponto de vista 
masculino. O formato do filme não se diferencia muito de outras produções mili-
tantes do período, com o uso de entrevistas, imagens das fábricas, manifestações 
e narrações que as acompanham. Porém, em Quando as mulheres se revoltam, há 
um tom distinto, que é dado pela presença feminina em cena e pelos tons de voz 
das mulheres entrevistadas.
 Além de discutir o papel das mulheres na luta proletária, o filme ganha 
essa nuance feminina através das escolhas formais do diretor. Nas entrevistas 
com as mulheres acusadas de sequestro, os testemunhos são longos, há poucos 
cortes, de modo a ser possível elaborar um pensamento e expressar um ponto 
de vista, narrar um acontecimento com poucas interferências do diretor. Durante 
esses depoimentos, na maior parte do tempo, os planos são fechados nos rostos 
das mulheres, e por vezes apenas em seus olhos. Assim, nos parece que a câmera 
busca captar algo além daquilo que elas dizem, mas o que dizem seus olhos e 
suas expressões, a maneira como se portam, como seguram um cigarro, dentre 
outros gestos. René Vautier procura, com a câmera, os rostos e expressões das 
mulheres, mesmo quando um homem tem a palavra. Um exemplo é o momento em 

que um sindicalista discursa do lado de fora do tribunal, e as doze mulheres 
estão ao seu lado. Escutamos a voz do sindicalista, mas a câmera enquadra as 
reações das mulheres a ele, em seus rostos, em suas expressões. Com esse 
gesto, é como se Vautier buscasse “escutar a escuta” das mulheres. Assim, 
seria possível, talvez, conhecer melhor o modo como percebem o mundo e as 
lutas na qual estão inseridas. A maneira como elas se percebem inseridas na 
luta operária, mas também as diferenças de perspectiva em relação àquela dos 
homens, ou como as dificuldades e as lutas afetam suas vidas pessoais.
 Nos minutos finais do filme, entretanto, há uma ruptura no tom fe-
minino: uma narração masculina acompanha as imagens de um policiamento 
ostensivo diante do tribunal, no dia do julgamento. O narrador explica as etapas 
do julgamento e revela que o diretor fora procurado para que o projeto do filme 
fosse abandonado – e assim as mulheres ficariam livres das acusações. Elas 
rechaçaram tal possibilidade. Trata-se de um pequeno desvio no tom do filme 
para que René Vautier se posicione como um cineasta a serviço da luta, da con-
tra-informação e de uma história não oficial. Para Nicole Brenez (2012), a be-
leza dos filmes de Vautier não está apenas em seu senso plástico e estilístico, 
mas na forma como se coloca  diante da necessidade de se fazer justiça, mes-
mo que ela se dê apenas através das imagens. O filme termina com o retorno 
da palavra às mulheres, e no depoimento final de Myriam (uma das acusadas), 
ela reafirma a continuidade da luta, e que ainda seria necessária uma educação 
para a libertação das mulheres, pois a sociedade ainda não estava – e talvez 
ainda não esteja – pronta para ela. 

Julia Fagioli
Pesquisadora de Cinema. Doutora em Comunicação Social pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese “Porque 
as imagens se põem a tremer? Militância e montagem em O fundo do ar é vermelho, de 
Chris Marker”. Mestra pela mesma instituição.
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Avoir 20 ans dans les Aurès: 
o cinema político de René Vautier 
e o lugar da ficção
Marcelo R. S. Ribeiro
Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia

O cinema político de René Vautier nascido em Finistère, na região administrativa 
da Bretanha, no noroeste da França, em 1928, é mais conhecido por sua con-
tribuição à luta anticolonial, com uma intervenção tão contundente que o filme, 
intitulado Afrique 50 (1950), foi proibido pela França até 1996. Além da censura, 
a denúncia do colonialismo francês no continente africano rendeu ao cineasta 
uma condenação à prisão por quase um ano, por ter violado um decreto de 1934 
(conhecido como Decreto Laval) que buscava controlar a realização e a difusão 
de registros visuais e sonoros nos territórios colonizados pela França, exigindo 
que fossem autorizados pelo Ministério das Colônias (o decreto leva o nome do 
ministro à época em que foi editado, Pierre Laval).

É em parte contra a censura colonial e em defesa das independências na África 
que a obra de Vautier foi construída. Mesmo quando não é este seu tema, há di-
versas aproximações em jogo entre os diferentes contextos e realidades em que 
se engajou. Como toda censura, aquela de que foi vítima o cineasta, em 1950 e 
em inúmeras outras ocasiões, opera um movimento duplo: é tanto negativa e re-
pressiva, impedindo a circulação da obra e penalizando seu autor, quanto positiva 
e propositiva, produzindo, no contexto do colonialismo, o discurso da missão civi-
lizadora e, de modo geral, a desinformação dominante contra a qual Vautier ergue 
a câmera como uma “arma de testemunho” e contrainformação.

O engajamento de Vautier na luta anticolonial ocorre depois do término de seus 
estudos no Institut des Hautes Études Cinématographiques, em 1948. O IDHEC 

tinha sido criado em 1943 (e, desde 1988, foi integrado à Fondation européenne 
des métiers de l’image et du son (Femis), criada em 1986). Depois de formado, 
aos 21 anos (em 1949, portanto), Vautier assume uma encomenda da Ligue 
d’enseignement, que definia, de saída, que o filme seria uma obra laudatória 
sobre a “missão civilizadora” francesa e o sistema educacional implantado em 
suas colônias africanas. Afrique 50 é, portanto, um desvio de sua incumbência 
original, decorrente do contato revelador de Vautier com a realidade da domina-
ção colonial, que seu filme busca revelar ao público francês a que se endereça.

Embora seja uma das primeiras ocasiões significativas em que seu engajamen-
to opera por meio do cinema, a luta anticolonial na África não foi a primeira 
experiência histórica de engajamento político de Vautier. Em 1943, aos 16 anos, 
ele participa, na Bretanha, da Resistência francesa contra a ocupação nazista, 
e será condecorado por isso em 1944. Tampouco permanecerá restrito à luta 
anticolonial seu trabalho posterior a Afrique 50, que atravessa, ainda, a luta 
operária e a luta das mulheres, o colonialismo interno de que a Bretanha é ví-
tima na França, a ameaça nuclear e a era atômica, a degradação ambiental e a 
crise planetária, entre outros temas, o que evidencia o horizonte cosmopolítico 
– em pelo menos dois sentidos: o do cosmopolitismo político moderno e o da 
cosmopolítica planetária do antropoceno – que condiciona seu engajamento e 
que está em jogo na criação, em 1969, da Unité de production cinéma Bretagne, 
deliberadamente concebida e dedicada, em seus pouco mais de 10 anos de 
existência (a entidade fecha suas portas em 1981) à realização de um “outro 
cinema”, “dialogando sobre e com o mundo inteiro”¹.

Se seu horizonte político é, portanto, mais vasto do que a luta anticolonial, a 
relação de Vautier com a experiência do cinema permanece irredutível à cap-
tura programática a que podem eventualmente ser destinadas as imagens, nos 
diversos contextos de seu engajamento cosmopolítico. Essa irredutibilidade é 
o que está em jogo num dos episódios mais interessantes relatados por Vau-
tier: sua recusa, em meados de 1957, de uma proposta do martinicano Frantz 
Fanon de que passasse a submeter todas as imagens que fizesse à Frente de 
Libertação Nacional (FLN) da Argélia, afirmando que não pretendia abrir mão 
do controle sobre as imagens e sobre a interpretação sugerida pela orquestra-
ção entre imagem, voz, música e ruídos em que consiste a montagem.

Eu me recurso a tomar imagens para ilustrar um esquema, uma tese pré-estabe-
lecida, porque penso que isso só poderia resultar em um filme ruim. Filmo o que 
vejo, o que me choca […]. E depois, estou pronto para discutir sobre a interpre-
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tação que dou dessas imagens, sobretudo com outras pessoas que têm informa-
ções diferentes das minhas sobre o ambiente social e política dessas imagens.2

A divergência em relação a Fanon se resolve com a intermediação de Abane Ram-
dane, militante da luta pela independência que trabalhava no setor de informações 
da FLN, antes de seu assassinato alguns meses mais tarde, motivado por disputas 
internas ao movimento. Vautier aceita um acordo que, segundo suas palavras, 
está à altura de seu cinema de intervenção social. 

Ele é autorizado a filmar junto ao Exército de Libertação Nacional (ELN) e con-
corda em não fazer proselitismo de suas ideias (parte do problema consistia em 
sua associação, do ponto de vista de Fanon, com o comunismo), além de não 
repassar qualquer registro ou artigo à mídia ou a terceiros antes de apresentá-lo 
ao setor de informações da FLN. Com película fornecida pelo serviço de informa-
ção de Ramdane, os registros de Vautier seriam verificados pela FLN para evitar a 
divulgação de informações geográficas e estratégicas, o que poderia prejudicar a 
luta anticolonial. Ao mesmo tempo, Vautier mantém total controle sobre os usos 
das imagens, responsabilizando-se pela montagem (a ser realizada em país sem 
relações diplomáticas com a França, naquele momento a República Democrática 
Alemã), pelos comentários e pela música da versão francesa e auxiliando na rea-
lização técnica de uma versão árabe.

A resolução da divergência com Fanon se insere num contexto de instabilidade 
crescente, em meio à guerra anticolonial iniciada em 1954. Em 1958, o filme Al-
gérie en flammes condensa o trabalho que Vautier vinha realizando entre os com-
batentes do ELN e alcança ampla visibilidade, por sua contundência, depois de 
ter sido montado na Alemanha comunista. Entretanto, a associação de Vautier 
com o comunismo conduz a FLN a se apropriar do filme e a enviar o cineasta para 
a prisão, onde ele permanece por 25 meses. Ao sair, em 1960, tem seu trabalho 
reconhecido pela FLN, que considera Algérie en flammes o primeiro filme arge-
lino, e continua sem qualquer possibilidade de retorno à França, que o acusava 
de cooperar com “terroristas argelinos”, o que o conduz a Tunis, onde trabalha 
juntamente com Fanon e o escritor argelino Kateb Yacine. Se o engajamento de 
Vautier na luta anticolonial envolvia, evidentemente, uma recusa do alinhamento 
colonialista implicado em sua cidadania francesa e um ativo interesse em não ser 
um perpetrador da violência colonial, sua trajetória sugere, ao mesmo tempo, que 
seu engajamento não se deu sem atritos e sem dissenso.

O que explica o lugar singular que se delineia quando consideramos a trajetória de 
Vautier é o que Nicole Brenez descreve, no artigo “René Vautier : devoirs, droits et 

passion des images”, como uma concepção da “autonomia das imagens”: “Essa 
autonomia (no sentido literal de uma lei singular) não pertence a ninguém, nem 
aos cineastas, nem ao cinema e nem mesmo aos povos cuja opressão e cujos 
combates as imagens documentam […]”³. A autonomia das imagens decorre de 
sua responsabilidade diante da história, cujo sentido fundamental é o de uma 
reivindicação realista. Efetivamente, é na reivindicação de uma relação dupla 
– de reflexão e de integração – com a realidade que se encontra o núcleo da 
definição do que o cineasta bretão denominava cinema de intervenção social. 
Em suas próprias palavras, trata-se de “um cinema que, refletindo uma realida-
de social, é suficientemente integrado a essa realidade para influenciar sobre 
sua evolução…”4. Assim, a articulação entre a reflexão da realidade e a integra-
ção a ela dá ao cinema a capacidade de intervir em seu andamento, em seus 
sentidos. O realismo do cinema de Vautier seria, nesse sentido, mimético (a 
reflexão da realidade pela imagem) e ético (a relação de integração à realidade 
que condiciona a imagem, tanto em seu processo de produção quanto em sua 
circulação posterior, dando à mimese seu fundamento testemunhal).
Quando Vautier tenta explicitar o que considera princípios básicos para um 
cinema engajado, numa conversa de reportagem televisiva, citada por Nicole 
Brenez no mesmo artigo já citado, sua reivindicação realista se justifica em 
cinco pontos:

1. Tarefa de produzir imagens reais em vez de contar 
histórias falsas.
2. ‘Não se deve deixar que os governos escrevam 
a história sozinhos, é preciso que os povos trabalhem 
nisso.’ (Kateb Yacine)
3. Escrever a história em imagens. Imediatamente.
4. Criar um diálogo de imagens em tempos de guerra.
5. Diante da desinformação oficial, praticar e difundir 
a contra-informação.5

A escrita da história em imagens defendida por Vautier não é refratária à ficção, 
ao contrário do que pode sugerir uma leitura apressada do primeiro princípio 
identificado por ele. O cinema de Vautier talvez seja majoritariamente docu-
mental, mas ele roteirizou e/ou dirigiu importantes e premiadas obras ficcio-
nais, como é o caso de Avoir 20 ans dans les Aurès, de 1972, que não é sua 
primeira ficção, mas foi certamente uma das mais reconhecidas. O filme foi 
premiado na Semaine de la Critique do Festival de Cannes (embora nenhum 
membro da equipe do filme tenha permanecido até o fim no festival para rece-
ber o prêmio, que foi entregue depois a Vautier). O exemplo de Avoir 20 ans… 
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conduz a uma questão interessante: se o engajamento militante de Vautier de-
corre de uma concepção da autonomia das imagens na escrita da história e de 
um realismo mimético e ético, qual é o lugar da ficção nessa dupla reivindicação 
realista do cinema de intervenção social?
Avoir 20 ans… se inicia com um interesse de Vautier na compreensão do modo 
como foi possível que vários franceses como ele fossem levados a lutar em defe-
sa da dominação francesa na Argélia, dando continuidade a práticas de violência 
colonial e intensificando ainda mais seu alcance e sua arbitrariedade. Entre as 
motivações desse interesse, merece destaque a comparação entre a situação do 
exército francês na Argélia e aquela do exército alemão na França ocupada, am-
bos combatendo alguma resistência de modo brutal e criminoso.

A pergunta motivadora de Avoir 20 ans… é, de fato, uma pergunta crucial para 
a história do século XX e corresponde ao reconhecimento de que os “atos bár-
baros” que “ultrajaram a consciência da humanidade” e motivaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (de cujo preâmbulo retirei as expressões 
anteriores), não permanecem circunscritos ao passado traumático dos campos 
nazistas, uma vez que a barbárie continua a se repetir e a se reproduzir, ao contrá-
rio do desejo expresso no trecho final do texto de Jean Cayrol em Nuit et Brouillard 
(1956). A Argélia é um dos locais da reprodução da experiência concentracionária, 
e é nesse contexto que, motivado pela comparação entre os exércitos ocupantes 
de cada momento histórico, Vautier interroga o problema fundamental da ética 
moderna, o advento do Mal radical.

“Como foi possível colocar jovens em situação de se conduzirem como crimino-
sos de guerra?”6, pergunta Vautier. Para buscar respostas a essa pergunta, ele 
conversou durante anos com aqueles que foram convocados pelo exército francês 
e enviados à Argélia entre 1954 e 1962. Vautier entrevista aproximadamente 500 a 
600 convocados, registrando suas conversas em fita magnética, num total de 800 
horas de material sonoro bruto, segundo ele. Com base nesse material, ele cria o 
roteiro de Avoir 20 ans dans les Aurès.

“Por que um roteiro?”, pergunta ele. “Não me lembro mais das razões mais deter-
minantes na época: talvez porque os jovens que tinham aceitado me falar – com 
não poucas reticências – teriam sido ainda mais reservados em relação à ideia de 
se expressar diante de uma câmera. Talvez também porque me parecia necessário 
tentar um público amplo que somente um filme de ficção podia trazer.”7 A ficção 
emerge, dessa forma, como um recurso de abordagem do trauma e das imagens 
que faltam da história (seja porque foram reprimidas na esfera da experiência in-

dividual, seja porque continuam sendo denegadas, no trabalho de memória que 
inscreve o trauma como experiência coletiva), além de constituir uma aposta 
na disseminação do filme.

Dentro da trama fílmica, por sua vez, o trabalho da ficção opera de diversas 
formas, sempre a partir de uma concepção de autenticidade das imagens en-
cenadas. Avoir 20 ans… recebe um financiamento muito baixo e não consegue 
apoio de produtores, conduzindo Vautier a buscar a ajuda de companheiros e 
companheiras, para que a UPCB produza o filme de forma independente. Ele 
escreve:

“considerando o fato de que nós não podemos ter o dinheiro ne-
cessário para filmar, que tipo de filme podemos fazer com o di-
nheiro que temos? A resposta iria vir muito naturalmente na ação, 
um pouco golpe por golpe: nós não tínhamos produtor ou coprodu-
tor? A Unité de production cinéma Bretagne iria então produzir so-
zinha. Não tínhamos possibilidade de filmar em estúdio? Perfeito, 
iríamos fazer documentário reconstituído. Não tínhamos os meios 
de pagar os atores mais do que duas semanas cada um, do mesmo 
jeito que a maior parte dos técnicos? Iríamos então inventar uma 
filmagem-happening, durante a qual cada ator viveria seu próprio 
personagem mergulhado no contexto da guerra da Argélia recons-
tituída pelos testemunhos daqueles que a tinham vivido”.8

Enquanto a autenticidade dos testemunhos orais gravados que orientam a ela-
boração do roteiro fundamenta a reivindicação de realismo mimético – o filme 
que reflete a realidade –, a filmagem-happening a que Vautier se refere está 
entre os procedimentos ficcionais de que dispõe sua reivindicação de realis-
mo ético – a integração à realidade. Nessa filmagem-happening, o roteiro se 
efetiva, sem paradoxo, sob a forma de improviso, motivado a cada vez pela ex-
posição dos atores a reconstituições de situações relatadas recorrentemente 
em diversos dos testemunhos. As reações dos atores às situações dadas inte-
ressavam a Vautier apenas se correspondiam ao testemunho dos convocados, 
o que, segundo ele, se confirmou na maior parte dos casos.

Assim, o fundamento testemunhal do roteiro e o desenvolvimento improvisado 
das filmagens corresponde, respectivamente, ao realismo mimético e ao rea-
lismo ético cuja articulação define o cinema de intervenção social de Vautier. 
O que Avoir 20 ans… sugere, à luz da trajetória do próprio Vautier, é que o en-
gajamento do cinema por ele praticado é um engajamento radicalmente insu-
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bordinado e irredutivelmente aberto. Não é um cinema de imagens subordinadas 
à política como programa, sem dúvida, e seu interesse fundamental é o de intervir 
na história a partir do cinema e da potência singular de sua relação com a reali-
dade, em contraposição à subordinação do cinema e de suas imagens a visões 
fechadas da história. Num certo sentido, o cinema político de Vautier é um cinema 
da política das imagens, isto é, da exploração das possibilidades de reinvenção da 
vida em comum (a polis, seja ela qual for) a partir da vida sensível (as imagens).

Marcelo R. S. Ribeiro
Professor de História e Teorias do Cinema e do Audiovisual da Faculdade de Comunicação 
da Universidade Federal da Bahia. Doutor em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Goiás, mestre em Antropologia Social pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e antropólogo pela Universidade de Brasília, é também fundador, 
autor e editor do incinerrante (http://www.incinerrante.com/) e atua ainda como programador 
e curador de mostras e festivais de cinema.
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APONTAMENTOS PARA 
O SILÊNCIO: CINEMA, 
PENSAMENTO E LINGUAGEM 
POR GERALDO SARNO

“Assim, quando encontrei a manhã exposta, 
por entre as estrofes do mundo, sangrei o 
mistério da minha alma. Fora demim, contei a 
mim mesmo mil vezes a mesmahistóriae ela 
era sempre outra[...].”

Crisante

Algumas conversas nunca terminam. Algumas conversas se estendem 
em atos, são mundos crescentes numa constelação vária que se perde e se acha 
a cada instante, feito templo de chamas erigido da memória. Sim, algumas conver-
sas simplesmente ficam, neste eterno ritornelo que une, a cada momento vivido, o 
velho e o novo, repetição e diferença. Foi com esse entendimento que me deparei, 
acerca de quatro anos, quando, em ocasião de uma entrevista, tive a oportunidade 
de encontrar o roteirista e cineasta baiano Geraldo Sarno. Nascido no município 
de Poções – BA, em 6 de março de 1938, Fidelis Geraldo Sarno teve sua traje-
tória marcada pelas experiências vivenciadas no meio cultural da Salvador – BA 
estabelecida entre o final da década de 1940 e o início dos anos 1960. Contudo, 
deve-se dizer que, em detrimento de outras trajetórias igualmente importantes que 
foram marcadas pelas vivências no Clube de Cinema da Bahia, sob a influência 
marcante de Walter da Silveira, o interesse de Sarno por cinema veio a florescer 

no ambiente acadêmico e, sem se distanciar, no então recém-criado Museu de Arte 
Popular. Tido como um dos maiores expoentes de sua geração, foi com a arqui-
teta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi que o cineasta teve a influência decisiva na for-
mação do seu interesse e no entendimento do cinema como prática social. Vindo 
a morar em Salvador, a convite do então governador da Bahia Juracy Magalhães, 
afim de implantar e dirigir o Museu de Arte Moderna, Lina trouxe, em sua bagagem 
intelectual, uma série de informações e saberes vanguardistas que, quando defron-
tados com a riqueza e singularidade cultural do sertanejo, deflagraram na mesma 
uma profunda reflexão, reflexão essa que marcaria o trajeto de Sarno de maneira 
definitiva, o influenciando desde o primeiro instante de sua práticacinematográfica. 
 Autor de clássicos como “Viramundo” (1965), no ano de 2011, com uma  
carreira a muito consolidada, Geraldo fora convidado para comentar o seu filme “O 
Último Romance de Balzac”, em virtude de uma exibição especial do programa de 
cinema Janela Indiscreta,que viria a ocorrer na IV Conferência Estadual de Cultura, 
na cidade de Vitória da Conquista – BA. Na ocasião, a primeira turma do recém-
-criado curso de cinema da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
fora  designada para fazer a cobertura da referida conferência, num trabalho que 
tinha como proposta basilar servir como parte do corpo avaliativo daquele semes-
tre, numa ação interdisciplinar. Composta por quatro membros, a equipe da qual 
fui  integrante, após um longo dia de filmagem, no qual já havíamos acompanhando 
algumas palestras e apresentações dos mais diversos nichos da cultura do estado, 
nos foi concedida, por meio do intermédio de um dos membros da nossa equipe, 
uma entrevista com o diretor. Desde o primeiro instante, Geraldo se mostrou aco-
lhedor: afim de nos ajudar, nos iniciou em seu mundo criativo nos apresentando um 
texto que, outrora, ele próprio escrevera. Nesse texto, Geraldo abordava a questão 
do cinema, para ser mais preciso, a questão da linguagem cinematográfica e das 
implicações circunscritas no cinema da pós-modernidade. Assim, não foi preciso 
muito para perceber que aquilo que o diretor nos proponha extrapolava o próprio ci-
nema, se configurando numa discussão que permeava as diversas linguagens artís-
ticas e, de um modo mais amplo, a dimensão estético-política da existênciahumana. 
 A arte, quando desse limiar, não se restringe ao seu campo discursi-
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vo, que por muitas vezes, ao longo da história, fora investido sob o risco de relegar o artis-
ta, com suas obras, à condição de panfletário das ideologias que pululam no meio social. 
Seguindo por outro itinerário, a discussão ali levantada nos realocava do campo do discur-
so para o campo da linguagem, nos conduzindo, mais e mais, para a imanência das forças 
que dão emergência à factualidade da vida e que encontram no escopo das artes, em nada 
obstante, o meio de expressão das mudanças imperceptíveis, engendradas por estas mes-
mas forças no seio das relações que compõem o Homem e a diversidade própria danatureza. 
 No cerne da discussão levantada por Sarno, a linguagem se instaura como preocu-
pação basilar. Eixo fundamental no itinerário da Artes, foi através desse mesmo percurso que 
vimos a pintura quebrar seu contorno, romper com a representação e se encaminhar para a 
aurora do mundo. Tal como dizia Cézanne, a arte, quando investida sob esse horizonte, nos 
coloca diante de uma prática de desumanização, que seria justamente o movimento pelo qual 
nos descolamos de um mundo regido por regras,  com limites precisamente demarcados, para 
sair do reconhecimento. Assim como todo animal, o homem insurge sobre a superfície da terra 
dotado de uma percepção, ou seja, dotadodacapacidadedehesitardiantedavidaederecortar,no-
fluxoturbilhonantedo real, aquilo que é de seu interesse. Entretanto, deve-se apontar que tudo 
neste homem – percepção, memória, afecção, ação – vai ser marcado por um fundamento de 
semelhança. A arte enquanto prática de desumanização é justamente a experiência que lança 
o homem fora da recognição, fazendo-o se deparar com essa dita aurora do mundo que, de 
maneira belíssima, Cézanne batizou de caos irizado. Trata-se da Experiência do Fora, que por 
muitas vezes, no decurso da história, justapôs o artista em escala comparativa com o louco. 
 Nesse liame, emerge uma nova pauta para o entendimento das artes: na medida em 
que a Arte passa a ser considerada uma experiência do fora, que se desloca das represen-
tações sociais – sendo elas de ordem discursiva ou não – para enfim produzir o vislumbre 
da imanência caótica de todas as coisas, a mesma passa a ser depreendida para além das 
funções e práticas estabelecidas do meio que a comporta, atingindo assim uma dimensão 
política embasada mais pela ética do que pela moral, se configurando, a esse passo, num 
exercício de não apenas reconhecimento, mas de fundação do real e estetização davida. 
 No entrelaço de todas essas realidades, o Diretor produziu, em sua entrevista, uma rica 
problematização acerca da vida, da política e da sociedade. Ao levantar as problematizações 
oriundas de alguns dos objetos conceituais que pairam também sobre o cinema, Sarno fez de 
sua trajetória pessoal uma memória viva das artes e dos principais questionamentos resididos 
na pauta do século XX, trazendo-os para o hoje numa cachoeira vivaz de ideias que atravessam 
o presente. Identificando a instância da linguagem como um dos principais núcleos de preocu-

pação, no que se refere aos processos de criação artísticos, sempre prestes a se atualizarem 
em novas estilísticas, Geraldo nos põe a par duma dimensão da criação que se guarda distante 
das vontades de verdade que inflam as ideologias e que, por muitas vezes, penetram no ideário 
artístico anunciando crises e quebras nos processos de criação. Constituindo, ao longo dos 
anos, uma sólida carreira, o diretor baiano faz de sua trajetória um estuário pessoal de memórias 
que se misturam com a própria história do século passado, e que se faz presente, cada vez mais, 
em obras que não cessam de surgir sob a paisagem sensível do seu universo existencial, como 
antigas tanajuras a zunir seu silêncio numa tarde de chuva.

G.S. – Uma questão que eu coloco nesse texto que agora vou distribuir é que exatamente está 
havendo uma mudança de cânone, uma mudança de paradigma na linguagem cinematográfica, 
está havendo essa diferenciação que eu considero radical, e isso se deve, ao meu entender, em 
parte – haja vista esta nova geração que é a de vocês –, ao fato de essa geração estar colocando 
a questão de pensar através da linguagem do audiovisual, de fazer da linguagem do audiovisual 
uma linguagem da reflexão, do pensamento. Isso, creio, em grande parte, é decorrente do fato 
de vocês estudarem filosofia.

 Existe essa discussão dentro do cinema, discussão essa que é muito importante e que 
é pouco perceptível. Posso dar o exemplo: ontem eu li nos jornais que o Supremo Tribunal Fe-
deral, por quatro votos, considerou que não pode haver nenhuma regulamentação da mídia. Que 
a liberdade de expressão não permite nenhuma forma de regulamentação desse meio. De que 
cabe à família, através de desligar a televisão, o único controle que se deve fazer da mídia em 
relação ao jovem e à infância. Esse, por sua vez, é um assunto sensível, delicado, e eu acho que é 
um problema que decorre do fato de que nós não sabemos distinguir a questão da linguagem do 
audiovisual, isso, ao meu entender, é muito grave. Mesmo a esquerda, que pretende uma postura 
crítica em relação à mídia, coloca essa problemática como sendo meramente discursiva, acha 
que tudo se resolve com a mudança de conteúdo – entendendo por conteúdo, evidentemente, 
os temas, os assuntos, aquilo que deve ser tratado ou não –, não se coloca em pauta a forma, 
e isso, ao meu entender, é um pecado da esquerda, que vem desde a primeira grande revolução 
socialista. Acho que, no fundo, o que ocorreu com Stalin é que houve essa mudança; o processo 
cultural, artístico, na União Soviética dos anos XX, se fazia numa busca, numa pesquisa intensa 
da forma, no caso do cinema, de formas audiovisuais, formas cinematográficas criativas. Contu-
do, isso apenas se seguiu até o momento em que houve uma interferência do estado socialista 
que propôs, exatamente, que se trabalhasse os conteúdos e deu uma orientação, criou uma 
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norma, deu uma direção, atravancando a investigação, travando o processo de criação, que era 
justamente o que vinha fazendo do cinema um instrumento do pensamento, da criação. Isso 
bloqueou todos os grandes cineastas europeus, a começar por Eisenstein e Vertov – para citar 
dois –, e não ficou só na área do cinema, ficou em outros campos da criação: na literatura, na 
pintura, no teatro, etc. Eu creio que essa experiência foi trágica para a esquerda, porque nunca 
mais ela pôde se sensibilizar para aquilo que se referia à linguagem. A estrutura linguística 
da mídia, que em geral busca vender, não estimula o pensamento no espectador, um exemplo 
claro disso é que, quando se tem o hábito da leitura e se lê Cervantes, Machado de Assis, Rosa, 
Borges...Quando se lê alguns dos escritores clássicos, dos grandes escritores que te remetem 
a uma reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre si mesmo, que criam um espaço interior, um 
tempo interior mental, em cada um, um tempo que é o tempo da reflexão, que é o tempo da cul-
tura, isso, posso dizer, é uma experiência artística. Quando nos dedicamos a esse tipo de leitura, 
que sejam três horas por dia, obviamente iremos nos transformar. Contudo, se ficamos, por sua 
vez, dez horas por dia na frente de uma televisão, isso não irá acrescentar em nada, isso não 
nos transformará; a televisão não provoca o pensar, a televisão comercial não gera a reflexão. 
Ela é feita para o entretinimento de maneira muito similar ao cinema hollywoodiano. O Cinema 
de Hollywood não é feito para a reflexão, se comparado com o cinema do neorrealismo, por 
exemplo, você logo percebe que está em outro universo. Todo o jogo de truques, pirotecnias que 
o cinema de Hollywood faz hoje de maneira extraordinariamente competente, não significa que 
o que está sendo produzido conduz a uma profundidade do pensar, a uma reflexão sobre a vida, 
sobre o estilo do ser humano, ou seja lá o quefor.

C.R. – Você acha que é a partir daí que a discussão da linguagem se torna importante, na 
medida em que ela potencialmente pode trazer consigo a questão do corpo, da produção de 
modos de vida?

G.S. – Claro. Eu acredito que, a partir da geração de vocês, nós estamos num novo limiar da lin-
guagem cinematográfica e audiovisual, e creio que já esteja instaurado isso. É um novo cânone, 
é um corte. Da mesma maneira que, nos anos 60, quando eu comecei a fazer cinema, houve um 
corte, que também correspondeu a um movimento de renovação tecnológica, visto que, assim 
como agora, houve uma nova tecnologia que entrou no cinema naquele momento. Contudo, não 
basta o fator da tecnologia, isso, hoje em dia, se situa concomitante a outros fatores. Um dos 
fatores é este: parece que, afinal, a questão da linguagem, que, sem se afastar, é uma questão 
de filosofia, chegou novamente no cinema, mas de uma maneira maisampla.

C.R. – E, desse lugar, como se dá a relação entre linguagem e percepção?

G.S. – Depende. Você identifica, hoje, diversas formas de como essa nova linguagem se mani-
festa. Pode-se identificar num cinema, que é o cinema da câmera, a percepção da imagem – tida 
a imagem como fotografia, aquilo que se capta do mundo, do dito real –, há um cinema que se 
realiza, em geral, nesse nível, um bom exemplo disso é o trabalho do Cao Guimarães, que faz um 
cinema que se resolve nessa relação. Trabalhando a câmera e a fotografia na relação com o que 
está sendo captado, ele cria a profundidade da reflexão, do tempo e do sentimento.

R. – Qual a relação entre pensamento e cinema em seu trabalho?

G.S. – Posso tentar explicar, embora não tenha total clareza disso. Eu leio filosofia a muitos 
anos, sou um cineasta que começou como documentarista e assim continua. Não vejo frontei-
ras entre documentário e ficção. A relação minha com o mundo se faz de um olhar que tem muito 
do documentário, que tem muito da minha experiência como documentarista, mesmo quando a 
realização minha é de ficção. Contudo, eu não sou um teórico, nem sou um crítico de cinema e 
tampouco pretendo ser, porque não me interessa a relação entre o filme e o espectador, que, se-
gundo o que penso, é aquilo que o crítico aborda. Assim, sou um pensador do cinema e a minha 
competência – pouca – é a de pensar a relação entre a obra e o autor, a questão do processo, 
do como se faz. Dessa maneira, me interessa o cinema, mas ligo isso a tudo. Eu estudo arte, 
aprendi muito com poesia, aprendi lendo Mallarmé, Paul Valéry, João Cabral de Melo Neto; pin-
tura, Cézanne foi meu mestre durante quase toda a minha vida... E aprendi também com outros 
artistas e pensadores que escreveram sobre o processo decriação.

CR. – Para Finalizar... dentre os cineastas, você citaria um que é referência do pensamento no 
cinema?

G.S. – Eisenstein. Ele foi um gênio, porque foi um criador extraordinário na sua época e um eru-
dito. Eu sou fascinado por Eisenstein, porque ele foi um cara que além de ter uma obra genial, 
produziu alguns textos que deflagraram em mim essa indagação. Antes de fazer cinema, na 
Bahia dos anos 50, eu havia conseguido comprar, em espanhol, as duas únicas obras que foram 
publicadas por ele em vida, que são O Sentido do Filme e A Forma do Filme. Evidentemente, 
tendo entendido o que podia entender um garoto na Bahia, tendo visto um ou dois filmes dele no 
clube de cinema. Nesse momento, eu já conhecia o Potemkin e tentei compreender, já que tinha 
lido os textos dele. Então um dia eu comecei a fazer cinema e compreender. Eisenstein foi a 
minha referência de  saber que o cinema tem profundidade. De que a imagem no cinema não se 
esgota, ela é profunda. A imagem, para Eisenstein, é uma estrutura significante que pode vir num 

https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoura%25C3%25A7ado_Potemkin&amp;ei=QN-2U_6-DbbIsASj3YGYCA&amp;usg=AFQjCNEzFoxEgfNF717XjTRTt4GnsfsaPg&amp;sig2=57ZH1hw1vd7c0QbzIszsaw
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quadro, pode estar num plano, pode estar numa série de planos ou no filme como um todo, ou 
seja... um filme todo pode te trazer uma imagem. No dia que eu descobri num texto dele, 20 anos 
depois de ter lido aprimeira vez, que a descrição que ele fazia do Potemkin era uma imagem de 
um esboço em duas dimensões, que ele chamava estrutura do Potemkin. Esse filme tem uma 
estrutura em cinco atos (como uma tragédia clássica), em que a primeira metade é completa-
mente contrária à segunda e cada um dos cinco atos também é dividido ao meio, formando uma 
estrutura dialética. É uma estrutura de contrários, de contrastes, de choque que vibra como um 
todo e que tem uma cesura no meio, ao perceber isso, eu vi que podia transformar num desenho, 
e assim o fiz: fiz um traço e o dividi em cinco partes, dividi cada parte ao meio, coloquei a cesura 
no centro da linha, comecei a dar nomes a cada uma das partes, assim, quando terminei, vi que 
tinha uma imagem. Vi que era a isso que ele chamava de imagem. Percebi que o que ele queria 
era que o público percebesse isso, não apenas a aventura do Potemkin, não apenas o conteúdo, 
pois isso tudo está presente. Ele queria que o espectador entendesse isso, pois o que importa, 
enquanto arte, é a estrutura que você dá a esse conteúdo. É a essa estrutura que o Eisenstein se 
referia, a essa forma que está escondida atrás da imagem e que não se pode ver num primeiro 
momento. Quando eu compreendi isso, passei a perceber que o cinema tinha uma segunda pau-
ta e que cada diretor trabalha isso de uma maneiradistinta.

G.S. – Geraldo Sarno

C.R. – Caio Resende

R. – Carlos Rizério

Equipe de entrevista: Caio Resende, Carlos Rizério, Patrick Mendes, Andreia Almeida e Paulo Macedo.

https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoura%25C3%25A7ado_Potemkin&amp;ei=QN-2U_6-DbbIsASj3YGYCA&amp;usg=AFQjCNEzFoxEgfNF717XjTRTt4GnsfsaPg&amp;sig2=57ZH1hw1vd7c0QbzIszsaw
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Em janeiro de 2017 realizamos as oficinas audiovisuais para crianças das ocupações Rosa Leão, 
Esperança e Vitória, que fazem parte da Izidora. Foram três dias de atividades em cada um dos 
bairros em consolidação, que resultaram em um curta por oficina: “Dono de casa”, que aborda 
de forma lúdica questões de gênero nas divisões do trabalho; “Papagaio verde”, que com sin-
geleza durante um campeonato de empinar papagaios nos traz sonhos de liberdade; e “Aniver-
sário e castigo”, com as peripécias de um grupo de amigos para resgatar o aniversariante de 
seu castigo e levá-lo para sua festa supresa. As oficinas “Pintando o set” foram executadas por 
Anderson Lima, coordenador do Pedal – Pedagogias Alternativas e do canal do Youtube “Lado 
B-eco” e contaram com o realizador audiovisual Edinho Vieira, morador da Esperança, na pro-
dução local e assistência de direção.

Breve conversa entre Anderson Lima e Cardes: 

Anderson: Eu já tenho costume de trabalhar com as oficinas e fazer um cinema mais artesanal, 
não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista mais artístico. No sentido de trabalhar 
com aquilo que nós temos, em termos de cenário, de infra-estrutura de produção e até em 
termos das questões ligadas as vivências: eu sempre pergunto para as crianças ‘o que é que 
vocês vivem aqui? Vocês vivem muitas histórias aqui, que ninguém conhece e que vocês pode-
riam contar’. Essas histórias, fora dos limites da ocupação, chegam a crianças que tem outras 
vivências, que vão ler essas histórias de forma diferente. A gente sempre tenta construir os 
filmes baseados naquilo que as crianças estão vivenciando. Além disso, sempre ter mente que o 
cinema pode servir como recurso didático para que a gente possa construir novas realidades e 

reflexões de certas questões da nossa sociedade, como a liberdade, a igualdade de gênero e o 
trabalho coletivo, que foram os três temas abordados nessa rodada de oficinas. 

Cardes: É um trabalho iminentemente político, a questão de você ir para a periferia, realizar um 
trabalho em conjunto com as pessoas de lá. Forma-se uma rede. O cinema atua como uma das 
possíveis formas das pessoas se reconhecerem, de se perceberem e perceberem outras realida-
des próximas a elas. Começa a ter um intercâmbio, o filme feito na ocupação Eliana Silva, como 
é o caso de seus dois curtas, “Zaga de Bonecas” e “A rua é pública”, que nós exibimos tanto 
no Cinecipó, quanto nas ocupações da Izidora. Os filmes da Izidora em breve serão exibidos 
em outras ocupações… A Roberta von Randow, da rede de apoiadores, organizou a mostra 
Izidocs, com cerca de dez obras audiovisuais produzidas nas ocupações. O Marcelo Gobatto, 
da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, foi um dos organizadores da Mostra Mofo 
(Mostra de filmes de ocupação) e exibiu filmes de Minas Gerais por lá, também recebemos 
filmes do Sul por aqui. 

E são filmes vermelhos. As ruas das ocupações são todas de terra. Passa um carro, levanta poeira 
que cobre os equipamentos e a própria coloração do filme puxa para o vermelho. É um cinema 
plantado no pó da terra. Assim com aquela canção que fala da labuta do sertanejo de plantar o 
feijão no pó.

No segundo semestre de 2017 o Cinecipó dá sequência à programação de oficinas, desta vez 
na Serra do Cipó – MG.

OFICINA NA IZIDORA
Anderson Lima
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Em janeiro de 2017 realizamos as oficinas audiovisuais para crianças das ocu-
pações Rosa Leão, Esperança e Vitória, que fazem parte da Izidora. Foram três 
dias de atividades em cada um dos bairros em consolidação, que resultaram em 
um curta por oficina: “Dono de casa”, que aborda de forma lúdica questões de 
gênero nas divisões do trabalho; “Papagaio verde”, que com singeleza durante um 
campeonato de empinar papagaios nos traz sonhos de liberdade; e “Aniversário e 
castigo”, com as peripécias de um grupo de amigos para resgatar o aniversariante 
de seu castigo e levá-lo para sua festa supresa. As oficinas “Pintando o set” foram 
executadas por Anderson Lima, coordenador do Pedal – Pedagogias Alternativas 
e do canal do Youtube “Lado B-eco” e contaram com o realizador audiovisual Edi-
nho Vieira, morador da Esperança, na produção local e assistência de direção.

Breve conversa entre Anderson Lima e Cardes: 

Anderson: Eu já tenho costume de trabalhar com as oficinas e fazer um cinema mais 
artesanal, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista mais artístico. No 
sentido de trabalhar com aquilo que nós temos, em termos de cenário, de infra-es-
trutura de produção e até em termos das questões ligadas as vivências: eu sempre 
pergunto para as crianças ‘o que é que vocês vivem aqui? Vocês vivem muitas histó-
rias aqui, que ninguém conhece e que vocês poderiam contar’. Essas histórias, fora 
dos limites da ocupação, chegam a crianças que tem outras vivências, que vão ler 
essas histórias de forma diferente. A gente sempre tenta construir os filmes base-
ados naquilo que as crianças estão vivenciando. Além disso, sempre ter mente que 
o cinema pode servir como recurso didático para que a gente possa construir novas 
realidades e reflexões de certas questões da nossa sociedade, como a liberdade, a 
igualdade de gênero e o trabalho coletivo, que foram os três temas abordados nessa 
rodada de oficinas. 

Cardes: É um trabalho iminentemente político, a questão de você ir para a perife-
ria, realizar um trabalho em conjunto com as pessoas de lá. Forma-se uma rede. O 
cinema atua como uma das possíveis formas das pessoas se reconhecerem, de se 
perceberem e perceberem outras realidades próximas a elas. Começa a ter um inter-
câmbio, o filme feito na ocupação Eliana Silva, como é o caso de seus dois curtas, 
“Zaga de Bonecas” e “A rua é pública”, que nós exibimos tanto no Cinecipó, quanto 

nas ocupações da Izidora. Os filmes da Izidora em breve serão exibidos em outras 
ocupações… A Roberta von Randow, da rede de apoiadores, organizou a mostra Izi-
docs, com cerca de dez obras audiovisuais produzidas nas ocupações. O Marcelo 
Gobatto, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, foi um dos organizadores 
da Mostra Mofo (Mostra de filmes de ocupação) e exibiu filmes de Minas Gerais 
por lá, também recebemos filmes do Sul por aqui. E são filmes vermelhos. As ruas 
das ocupações são todas de terra. Passa um carro, levanta poeira que cobre os 
equipamentos e a própria coloração do filme puxa para o vermelho. É um cinema 
plantado no pó da terra. Assim com aquela canção que fala da labuta do sertanejo 
de plantar o feijão no pó.

No segundo semestre de 2017 o Cinecipó dá sequência à programação 
de oficinas, desta vez na Serra do Cipó – MG.

OFICINA NA IZIDORA
Anderson Lima
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Oficinas “Pintando o set”
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PAPO COM PRONZATO
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Entrevista iniciada em outubro de 2016, durante a participação do cineasta Car-
los Pronzato no 6º Cinecipó e finalizada em agosto de 2017, às vésperas do 7º 
Cinecipó. Pronzato é argentino, radicado no Brasil e diretor de mais de 70 filmes 
(a maioria documentários), através de sua produtora, a “La Mestiza audiovisual”. 
(Entrevistadores: Cardes Monção Amâncio e Tomaz Monção Amâncio).

Cinecipó: Em suas produções, como em “Acabou a Paz, isto aqui vai virar o Chile, 
Escolas Ocupadas em SP” e outros filmes, você utiliza imagens de arquivo de 
terceiros e de outros cineastas. Gostaríamos de saber sobre esse intercâmbio 
audiovisual facilitado pelo digital e como você percebe essas relações de troca 
desde o início de sua carreira.

Pronzato: Em 1981, eu comecei nas equipes de Cinema Industrial argentino como 
estagiário. Na Argentina se diz “meritório de produção e direção”. Participei de três 
filmes, então fui para o México tentar continuar com a carreira cinematográfica e 
teatral. Em 1982 já fazia teatro na Argentina, depois trabalhei com exilados e cine-
ma independente no México... mas não tinha começado a dirigir ainda. Só comecei 
depois que viajei pela América Latina toda. Em 1989, já no Brasil (Bahia), eu começo 
a me inserir novamente no mercado do audiovisual, na época já com vídeo. Em 
1981 era diferente, com película 35mm. 
Neste período então, do final dos anos 80 e início dos 90, me lembro que íamos mui-
to nas hemerotecas, procurar matérias de jornais, pesquisas, microfilmes... você 
pesquisava assim. E nessa época nós realizadores distribuíamos ou trocávamos 
nossos filmes em VHS, cedíamos o uso, fazíamos intercâmbios. Por exemplo, no 
panelaço (a revolta popular que derrubou o presidente De la Rua, de onde surgiu o 
documentário “O Panelaço, a rebelião argentina”) no início dos anos 2000, eu peguei 
imagens do meu próprio material no calor da hora, e de materiais de pessoas que 
estavam gravando na rua, pois isso foi um marco na história da Argentina. A partir 
disso se formou o DOCA (Documentaristas Argentinos) através de um chamado 
público que reuniu todos os produtores de imagens da rebelião de 19 e 20 de de-
zembro de 2001, quando derrubaram o governo, cinco presidentes caíram, aí eu fiz 
“O Panelaço - A rebelião argentina” (2002). O panelaço da Argentina, tem um outro 
significado do panelaço que é feito aqui no Brasil (no caso na época dos protestos 
contra Dilma). O sentido no Brasil é o mesmo do Chile quando caiu Allende: a classe 

média alta saindo às ruas para bater panela contra o Salvador Allende. Na Argen-
tina não. Na Argentina foi o pessoal que foi protestar contra o confisco das pou-
panças nos bancos, que também era classe média, principalmente nos bancos 
estrangeiros e a grande massa da população que também se insurgiu naquele 
momento. Isso foi interessante porque a partir daí houve uma transferência de 
materiais, de cineastas independentes, repórteres cinematográficos, todos aque-
les que captavam as imagens que a TV não mostrava. A TV captava, mas muita 
coisa não mostrava, inclusive a gente tinha uma batalha entre os meios oficiais 
e os meios alternativos. Porque eles manipulam de acordo com o interesse das 
empresas que bancam esses profissionais nas ruas e a gente estava apoiando 
as lutas populares. Mas depois disso eu fiz trabalhos históricos, que é natural 
usar material de arquivo, materiais das Mães da Praça de Maio, do Che Guevara 
com imagens raras que encontrei na Bolívia. Mas eu particularmente nunca tive 
que pagar por materiais, porque não tenho recursos, então são cedidos, troca-
dos, teve um realizador, o Caio Castor - ele se autodenomina vídeo repórter -, 
que me deu imagens únicas que ele não concedeu nem para a TV, imagens que 
constam no “Acabou a paz”. O Silvio Tendler me pediu imagens do “Acabou a Paz” 
para um filme dele, e foi bom, porque junto com meu filme, que circulou bastante, 
também circularam a imagens do Caio, e ai ele ganhou, ou vai ganhar, - não sei 
se o filme do Silvio já saiu- , mais visibilidade. 

A pessoa não vai fazer necessariamente uma narrativa com os materiais brutos. 
São postagens que circulam nesse universo de milhões de imagens, mas que 
não constroem uma narrativa específica. Fato que daqui a 20 anos as pessoas 
vão querer saber o que aconteceu, por exemplo, na ocupação de escolas em São 
Paulo e não vão procurar trechos do Youtube, vão procurar um filme ou um livro 
sobre o assunto. Então é isso que a gente faz, uma amálgama de materiais que 
a gente reinterpreta na edição junto com o suporte principal que são as entrevis-
tas aos atores sociais desses episódios. Fotografias, textos, imagens, cartazes, 
grafites: muitas são das ruas ou retiradas da internet. Esse processo se iniciou 
realmente para mim depois de “Pinheirinho - Tiraram minha casa, tiraram minha 
vida” (2012). A gente organizou uma rede de contatos nacionais, pessoas man-
daram pesquisas, vídeos, fotos, etc. Em São Paulo fizemos uma espécie de QG 
e utilizamos todo esse material. No final do filme tem uma lista interminável dos 
colaboradores. Após cada entrevista que eu realizava, perguntava à pessoa se 
ela tinha indicações de pessoas que tinham material gravado, e assim foi sendo 
feito de maneira urgente para sair rapidamente e colaborar com a difusão daque-
le triste momento para os ocupantes do Pinheirinho. Nessas imagens de tercei-
ros eu não faço intervenções, pois tenho essa sacada estética, se você intervém 
na imagem, ela torna-se outra. Se você solariza, põe em slow motion, recorta... 
a imagem já é uma construção sua e uma reconstrução da imagem. O que eu 

PAPO COM PRONZATO
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faço é reconstruir essa imagem num tecido com a imagem e os depoimentos dos 
entrevistados, algo bastante mais complexo e onde o filme adquire seus sentidos..

Cinecipó: Conte sobre a criação do Documentalistas Argentinos - DOCA, como foi 
este chamado, como se deu o processo?

Pronzato: No início tinha um grupo que se chamava “Cine Insurgente” e outro cha-
mado “Foto Insurgente”, eles penduravam fotos em cordéis nas manifestações e a 
outra galera que fazia documentários. Cine Piquetero era o nome do grupo que fazia 
esse tipo de trabalho, por causa dos piquetes que faziam os operários, nas portas 
de fábricas, nas greves. Aqui no Brasil se chama de militantes. Essa massa é que foi 
um grande escudo de resistência popular durante a repressão na Argentina. Anos 
depois eles peitaram o Estado para que se tivesse um edital próprio, para cinema de 
intervenção política, com conteúdo político, de urgência política. Eles conseguiram 
isso do governo. Não sei como está isso agora, mas durante cinco anos, se aprova-
vam quatro ou cinco projetos por ano, com isso dava para fazer um documentário 
histórico que tem a ver com essa perspectiva. Aí que se forma o DOCA, como enti-
dade registrada e tal, ele passa a ter uma mostra anual, mas ele começa a partir de 
2001, em dezembro chamando o público na rua. Não são pessoas jurídicas mais o 
povo em geral, quando a internet não era tão efetiva, mas chamavam as câmeras 
para mostrar o que estava acontecendo na rua naquele período.

Cinecipó: Como foi a divulgação do chamado? E qual relação desses coletivos 
com o cinema independente?

Pronzato: Muito boca a boca, emails e chamados em assembleias nas ocupações 
de fábricas, se exibiam muitos filmes. Os operários vendiam comida durante as 
ocupações das fábricas e os filmes eram exibidos gratuitamente. Passavam filmes 
das décadas de 60 e 80, inclusive um de meu pai, filme dos mais conhecidos na 
Argentina e na América Latina, chamado: “Los Traidores”, obra que inspirou o mote 
do FELCO - Festival Latino Americano da Classe Obrera. Meu pai era o roteirista e o 
personagem principal, o obreiro (operário) sindicalista que vai ascendendo e traí a 
classe. Isso foi um conto dele adaptado para roteiro. O adaptou junto com o diretor 
Raimundo Gleizer, que é um símbolo do cinema político na Argentina e na América 
Latina. Me espelho muito no trabalho de Raimundo Gleizer, que morreu desapa-
recido durante a ditadura de 1976. Junto com Pino Solanas, são pioneiros nesse 
tipo de cinema. Raimundo Gleizer fazia parte do “Cine de la Base”, que pertencia a 
um grupo político, uma linha trotskista, que era o braço audiovisual do PRP (Parti-
do Revolucionário dos Trabalhadores) e do ERP (Exército Revolucionário do Povo). 
Já Pino Solanas e o seu grupo, ligados ao Peronismo, eram o braço audiovisual 
dos “Montoneros” (outra linha da guerrilha argentina). Todos, os que pertenciam 

ao grupo Cine de la Base, e os que não pertenciam, como meu pai, colaboraram 
solidariamente com esse projeto do único filme de ficção de Raimundo Gleizer, 
já que ele era um documentarista. O dia 27 de março é o dia do documentarista 
na Argentina por causa da data do seu nascimento.

Cinecipó: Como foi a reunião desse material, tinha uma sede ou uma pessoa 
responsável por um espaço físico no qual as pessoas deixavam as fitas?

Pronzato: Sou mais próximo a um grupo que se chama “Mascaró Cine Ameri-
cano” que está intimamente ligado ao grupo “Cine Insurgente”, com os quais eu 
trabalhei em meus filmes “A rebelião dos pinguins - estudantes chilenos contra 
o sistema” (2007), na Argentina, “Buscando a Allende” (2008), no Chile e “Jallalla 
(que viva!) Bolívia Evo Presidente!” (2006), na Bolívia. Então eles são um grupo 
que tem muito material. Não sei exatamente o seu funcionamento, eles têm um 
espaço em Buenos Aires, um bairro quase no centro, onde eles mantém suas 
produções, ministram cursos, têm suas estruturas de apoio, inclusive interna-
cionais, para desenvolver seus trabalhos. Mas, surgiram também indivíduos e 
coletivos que entraram um pouco em um esquema mais oficial, dos grandes 
editais, e tem caminhado bem. Tem um filme chamado “Coração de Fábrica”, por 
exemplo, de dois companheiros, Virna Molina e Ernesto Ardito, que tem ganhado 
prêmios importantes, eles priorizaram os festivais. Coisa que “Mascaró” não faz, 
eu não faço, os grupos optam por uma difusão não tradicional, como sessões 
em ocupações, escolas, universidades, cineclubes e muitos outros espaços, ou 
até festivais específicos, como o Cinecipó, festivais que acolhem materiais nesta 
perspectiva. Mas noutros festivais como o de Brasília, por exemplo, ou festivais 
desse porte, não tenho enviado a eles também não. Nossas estruturas não nos 
permitem, às vezes há muita produção até para envio de materiais e toda essa 
burocracia. Agora esse outro pessoal que está fazendo isso, está se dando muito 
bem, enviando para festivais, ganhando prêmios internacionais, com um material 
muito bem cuidado, eles operam também no campo da insurgência. O grupo 
“Mascaró Cine Americano” continua também com as vendas de DVD’s, colocam 
nas bancas nos espaços de debates políticos ou quando são convidados a exibir 
seus materiais, e vendem o material, tem todo um circuito de gente que colabora 
e utiliza os filmes em salas de aulas e organizações. Um pouco com eu tenho 
feito aqui. Conheço poucas pessoas fazendo dessa forma. Você tem feito assim?

Cinecipó/Cardes: Às vezes levo alguns DVDs comigo e vendo, é uma forma de 
colocar a obra em circulação. Alguns anos atrás fiz uma oficina de audiovisual 
para egressos do sistema prisional, que resultou no documentário “Quando 
canta a liberdade”. Prensamos algumas cópias, os participantes da oficina 
levaram com eles. E fiquei surpreso e feliz quando soube através do rapper Ice 
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Band que o DVD havia sido pirateado e estava sendo vendido a preços populares 
numa banquinha no aglomerado da Serra!

Pronzato: Agora eu gostaria de falar uma coisa quanto à produção, porque esta-
mos falando muito de material urgente, insurgente. Material que necessita estar 
prontamente nas ruas, nas salas de aula. Mas muitos filmes que faço são a convi-
te, também não poderia estar matutando tantos projetos juntos. Por exemplo, um 
filme como “ Calabouço 1968, um tiro no coração do Brasil” (2014) sobre a luta 
estudantil, para mostrar que a juventude é importante para derrubar uma ditadura, 
ou pelo menos para insurgir as pessoas a saírem nas ruas, né? Foi uma produção a 
convite de um grupo dos protagonistas daquele período. Ou como “Dívida Pública 
Brasileira, a Soberania na corda bamba” (2014), foi o núcleo da Auditoria Cidadã do 
Rio de Janeiro que me convidou para fazer esse filme também, por exemplo. São 
filmes que entram em sintonia com o que eu produzo e me movimento de maneira 
completamente independente e alternativa para fazê-los, como o das ocupações 
dos estudantes paulistas. Tem também o “Manoel Lisboa: herói da resistência à 
ditadura” (2016), filme sobre o militante e fundador do Partido Comunista Revolu-
cionário, contra a ditadura. Este foi a convite também, não foi um filme em que tive 
a ideia e entrei em campo sozinho para fazer, como “Carlos Marighella, quem samba 
fica, quem não samba vai embora” (2011), por exemplo, isso foi uma ideia minha, 
assim como o de Che na Bolívia (“Carabina M2, uma arma americana, Che na Bolí-
via”(2007), “Madres de Plaza de Maio - Memória, verdade e justiça” (2009), também 
foi uma concepção minha. Mas tem muitos filmes aí que foram a convite de outras 
pessoas ou organizações. Não de certas ONG’s, por exemplo, elas parecem até hoje 
que tem um certo temor de eu fazer filmes com, digamos, 10 mil reais, coisa que 
eles fazem com 200 mil ou mais. Já me falaram isso, que eu estou revelando que 
é possível fazer as coisas com menos recursos, então isso é perigoso para muita 
gente, produtores e gestores principalmente.

Cinecipó: E em relação ao seu acervo pessoal e seu material bruto, como você 
lida com eles?

Pronzato: Isso é um grande problema, porque eu guardo em uma caixas de isopor. 
Praticamente eu não apago os brutos mas não sei que fim levam porque acho que 
não estão conservados em ótimas condições de durabilidade. Inclusive agora com 
os cartões não consigo sair dessa mecânica que eu tinha com as fitas VHS, depois 
as fitas SVHS e as MiniDV e hoje eu raramente apago e reutilizo os cartões de 
memória, tanto que eles estão todos aí. Eu tenho muito medo de perder, embora 
estejam também em HD também, mas eu prefiro ter o cartão original, ter o HD, o 
DVD. Uma loucura! Eu tenho vários formatos, o que é uma dor de cabeça para os 
conservadores de materiais, isso é uma questão mundial: não se sabe em que su-
porte o audiovisual vai subsistir. Eu preciso catalogar esses materiais. E o maior im-

pedimento para tudo isto é que sou bastante nômade, não tenho endereço fixo.
Eu cedo para algumas entidades, como o Museu da Imagem e Som em Salvador 
e outras capitais. É o  material editado, o DVD, para acervo, eles colocam em 
locais refrigerados. Agora o que eu queria era entregar todos esses brutos ca-
talogados, porque tem muito material importante. Mas não estão editados, são 
brutos que você não utiliza na versão final do filme, que talvez mais pra frente 
você possa utilizar, ou outros possam utilizar. Agora mesmo estão organizando 
um acervo audiovisual internacional sobre Che Guevara. Me convidaram e estou 
vendo como catalogar e enviar meu material, incluindo os brutos.

Cinecipó: Ainda sobre a questão dos materiais brutos e do compartilhamento, 
já pediram a você, em por outro lado, autorização para usar alguma sequência 
de seus filmes?

Pronzato: Sim, as pessoas têm me procurado e eu tenho cedido sempre. Eu per-
gunto “qual material”, porque às vezes são solicitações gerais, às vezes quem 
pede não especifica, e há nos meus filmes pequenos trechos de imagens que 
não foram feitos por mim, eles foram cedidos. Há pouco tempo me pediram 
material para uma produção sobre Gianfrancesco Guarnieri, já separei, está todo 
minutado, só resta enviar. 
Eu não estou muito nesse circuito, mas tem grupos que vendem muito mate-
rial para a Europa, eles conseguem fazer isso, são coletivos, eu não tenho essa 
estrutura. Eu trabalho sozinho, a pessoa me pede material eu vou ao correio 
e envio. Isso eu organizo sozinho, não tem problema. Agora, marcar, recortar 
material... eu não tenho equipamento, além da câmera, para fazer isso em casa 
ou onde estiver. Eu acho importante essa contemporaneidade na transmissão 
de imagens, você alimentar outro filme e esse material passa a ter outra pers-
pectiva em outro filme. Por exemplo, tenho cedido materiais para Silvio Tendler, 
teve até um pagamento simbólico na época, mas mais importante do que isso é 
a visibilidade do material e desses temas. Foi uma entrevista que eu dei para o 
seu filme “Milton Santos, ou o mundo global visto do lado de cá”(2006), ele usou 
alguns trechos de filmes meus realizados no Brasil e na América Latina. Eu tenho 
recebido muitas mensagens de reconhecimento pela minha participação nesse 
filme e sempre agradeço isso ao Silvio. 
Mais do que transferir material bruto para outros, o interessante são as exibições 
de meus filmes das quais eu não participo por não estar na cidade onde está 
sendo exibido. Eu fico sabendo disso através de pessoas que me conhecem, que 
fazem contato comigo. Elas me dizem “vai ter uma exibição de um filme seu aqui 
no estado, você vem”? Se me enviam as passagens, eu vou, mas nem sempre dá. 

Cinecipó: Você é um nômade, fale um pouco sobre isso. Deleuze fala que o nô-
made desafia as fronteiras, o Estado, as leis, circula pelas áreas de sombras... 
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Você está sempre em movimento, quando acham que o nômade está aqui, ele já 
está longe, em outro lugar… quais são as vantagens e desvantagens do nomadis-
mo no seu processo produtivo?

Pronzato: Bom, a vantagem primeiramente é que eu conheci isso antes de começar 
a fazer cinema, nessa grande viagem latino-americana que fiz nos anos 80. Mas 
durante a viagem, depois do ano que passei no México, onde consegui trabalhar 
nalgumas produções, não fiz nada referente a cinema, algo de teatro sim, mas não 
me expus como artista. Só viajava, fazia milhões de coisas. Foi todo um conjunto 
de coisas daquela década, daquele processo. Essa viagem foi fundamental porque 
percorri praticamente a América Latina inteira, morando nesses países, trabalhan-
do em mil coisas diferentes, estudando. E esses foram alguns dos ingredientes, 
das matérias-primas que foram aproveitadas quando me instalei aqui no Brasil. A 
partir disso eu passo a ter uma ferramenta específica de trabalho. Retomo o vídeo, 
retomo à literatura, o teatro, me formo inclusive. Faço o curso de Artes Cênicas, Di-
reção Teatral, em Salvador, na UFBA, e formalizo de alguma maneira o que eu havia 
iniciado nos anos 80 no meu pais de origem, antes de ir para o México. A partir daí 
eu comecei a incluir todas estas experiências no meu cinema. Esse nomadismo é 
fundamental porque me permite, primeiro, saber da luta de vários países, eu não 
me sinto de um país apenas. Claro que amo o Brasil, estou aqui, mas ele está inse-
rido no continente, então eu me sinto parte de uma terra sem fronteiras arbitrárias, 
confrontando o Estado. Porque o Estado é quem praticamente intensifica a divisão 
entre os povos que têm sempre os mesmo interesses. Esse nomadismo permite 
você se instalar em qualquer lugar e você se sente em casa, eu adoro quando es-
tou no Uruguai, adoro quando estou no Chile, na Bolívia, Argentina... No dia que eu 
perder essa curiosidade não vou fazer essas coisas, essa obra itinerante. Eu gosto 
de me deixar surpreender nos locais novos que vou conhecendo e os que eu já co-
nheço continuam me surpreendendo. Como aqui, você chega em Belo Horizonte e 
tem sempre uma ocupação, a galera está mobilizada, teve agora uma lição para o 
Brasil, do jogo eleitoral burguês em uma votação coletiva que elegeu uma pessoa, 
então isso são surpresas que você tem. Isso você vai levando, como uma espécie 
de nexos, construindo pontes entre lugares e culturas diferentes. Um pouco como o 
que fazia Pierre Verger entre África e Bahia, como já me disseram, um pouco do que 
fazia Caribé circulando, eu me sinto um pouco isso, essas pontes entre pessoas. 
Por exemplo conheço o Cardes daqui, e os Cardes de outros estados. O Joviano 
daqui e os de outros estados. O Pontone, o Barnabé daqui e de outros estados. São 
as pessoas chave aqui, para que as coisas aconteçam, assim como há em outros 
estados. O acaso é importante e as coisas começam a acontecer. Ou porque eu 
procuro as pessoas ou elas me procuram, então temos um caminho mais ou menos 
traçado, difícil de sair de dentro desse circuito nômade. Meu grande perigo é aban-
donar esse circuito nômade e me estabelecer num ponto fixo. Eu sei que muitas 

pessoas fazem isso, tem uma estrutura, uma empresa e a partir daí organizam 
as viagens, de uma maneira muito melhor do que eu posso organizar, eu estou 
muito ao sabor da correnteza do destino também. Eu gosto disso, apesar de ter 
uma formação política autodidata, muito libertária e muito com o pé no chão na 
questão econômica, ainda que pouca mas o suficiente para manter a militância, 
na questão pragmática do que deve ser uma contribuição a uma estrutura de 
luta, para modificar uma realidade que a gente suporta diariamente. Bahia nesse 
sentido foi muito importante para mim, além das questões políticas, a questão 
do misticismo, da História, da poesia... Quando eu escrevo eu tento atingir outros 
planos, que outros atingem com a religião, eu tento atingir com uma poesia ou 
um filme num plano muito documental, mas que ao mesmo tempo é subjetivo, 
porque são interpretações da realidade que você faz. Eu não faço TV, não faço 
jornalismo, ainda que o material meu se nutra de materiais de muitos jornalistas, 
de matérias jornalísticas. Essa pegada objetiva deles, serve ao tratamento estéti-
co que a gente tenta dar aos materiais, porque a emoção para mim tem que estar 
sempre presente de alguma maneira nos documentários.

Cinecipó: E essa produção em constante movimento em relação à formação de 
sua equipe? Fale um pouco sobre seu processo de produção.

Pronzato: Isso é engraçado, porque faz poucos dias me pediram para mandar um 
histórico de filmes, prêmios, e eu estava vendo que os poucos prêmios que eu 
tenho, em algumas poucas participações em festivais, foram sempre filmes com 
editores diferentes, não tenho dois prêmios seguidos com o mesmo editor. Editor 
que eu falo é com quem eu finalizo os materiais, porque eu monto, trago tudo 
armado na ilha, tem a pré-organização no papel, mas eu fico sozinho trabalhando 
na ilha depois e o editor chega quando tenho tudo quase montado para finalizar. 
O editor, então, muda sempre, os câmeras também, eu não tenho uma equipe 
fixa, entende? Então isso é complicado, gostaria de formar uma equipe com a 
qual pudesse viajar, fazer um trabalho nômade com uma equipe fixa. Como uma 
banda de música, onde você conhece o trabalho de outras pessoas e pode-se 
escolher nesse momento pessoas de cada estado com as quais se poderia fazer 
uma equipe interestadual para trabalhar em um projeto, mas para isso é neces-
sário um suporte econômico.
Então desde a pesquisa que eu mesmo faço, quando você tem um recurso cha-
ma alguém ou, por exemplo, no filme da “Dandara, quando morar é um privilé-
gio, ocupar é um direito”(2013), realizado através de um convite das Brigadas 
Populares de MG, em que teve um grupo que pesquisou e me mandou todo o 
material. Na Bahia eu fiz um trabalho com uma universidade, a UNEB, sobre uma 
festa de São João, diferenciada, porque autônoma, sem participação do Estado, 
nos anos 80 (“Forrobodô, uma história de São João na Bahia”). Eu tive à minha 
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disposição uma equipe, tinha assistente de câmera, tinha som, um produtor, carro, 
tudo. Eles fizeram toda a produção do DVD e passou aqui na TV Comunitária, pouco 
tempo atrás. Eu não poderia te falar de um único processo, são muitas maneiras 
de se trabalhar. O que eu gostaria era ter uma equipe própria, em que todo mundo 
participasse de forma coletiva. Mas eu tenho essa carência no sentido de, talvez 
seja um defeito meu, colocar certas questões para que as coisas aconteçam e eu 
não consigo me inserir em um grupo onde as coisas demoram a ser feitas. Eu adoro 
quem faz, eu gostaria de me inserir num grupo desses. Mas o meu processo é rápi-
do, dinâmico e por agora funciona. Eu perco amizades ou construções afetivas que 
poderiam ser mais longas e profundas, em função da necessidade política urgente 
de mostrar materiais e viajar. Por exemplo, sobre essa questão terrível da Samarco 
aqui já estaria há muito tempo com um filme feito, não precisa ficar morando lá 
um ano para saber o que aconteceu. Eu estive com os estudantes paulistas uma 
semana e estou com um filme que está circulando por todos lados. Lá em Mato 
Grosso do Sul, com os Kaiowá, onde estamos fazendo um curta com Rogerio Fer-
rari, fotógrafo que segue também os preceitos do nomadismo profissional (risos), 
estivemos apenas alguns dias e foi maravilhoso, gostei muito. Quer dizer, o impor-
tante não é o tempo físico que você fica com eles, o importante é o estudo prévio, 
tua própria vivencia, tua história, a carga de compromisso que você tem com o 
tema para conhecer previamente e o compromisso que você tem com as lutas das 
quais você participa para que do material surja essa impressão de pertencimento 
de quem fez. Nesse sentido eu trabalho com essa dinâmica de um tempo um pouco 
mais disciplinado.

Cinecipó: Como você percebe o audiovisual como instrumento na transformação 
política e social na América Latina atual, levando em conta os golpes de Estado 
que vêm derrubando presidentes de forma similar diversos países?

Pronzato: Operou-se uma drástica mudança no cenário político latino-americano 
e até mundial nos últimos tempos. Para pior. Governos para os quais dedicamos 
nosso tempo e esforço construindo materiais de apoio, embora com críticas ao 
processo político destes governos, foram retirados da conjuntura, alguns por pro-
cessos golpistas parlamentares como no Brasil. Mídias que operam com grande 
apoio financeiro, como a Ninja por exemplo, tem um papel importante a cumprir na 
defesa dos governos destituídos e outros grupos que atuam de maneira mais mili-
tante, entre os quais me incluo, devem continuar na batalha, embora em situação de 
imensa desvantagem com as mídias tradicionais. A transformação é um processo 
sem fim, cujos resultados só se percebem no trajeto do caminho, um pouco o ho-
rizonte do qual Galeano falava: me aproximo um passo, e o o horizonte se afasta, 
mas isso serve para caminhar.      

Cinecipó: Aqui no Cinecipó temos recebido e exibido filmes de diversos países 
da América Latina e acreditamos na importância da integração. Que formas 
você percebe para aumentar os intercâmbios, o conhecimento mútuo sobre 
nossos cinemas e qual a importância dessa aproximação?

Pronzato: A aproximação é fundamental para o crescimento mútuo, as viagens, 
os intercâmbios. Infelizmente houve poucas iniciativas durante os anos dos go-
vernos petistas, algumas ótimas (Tal TV: TV América Latina) mas poucas para 
atingir o nível de políticas de Estado, de fomentar esse intercâmbio. Festivais 
específicos de intercâmbio de cinematografias seriam fundamentais, com a pre-
sença dos realizadores e possibilidades de construção de experiência de campo 
mútuas, coproduções - mas nem só em níveis comerciais do cinemão, há muitas 
outras possibilidades neste sentido. 

Cinecipó: Quais são seus próximos projetos, já em andamento, finalização ou 
planejamento - partindo de temas ou imagens te chamam mais a atenção?

Pronzato: Um projeto recentemente finalizado e em processo de pré-lançamen-
tos pelo país é o longa documentário “1917, A Greve Geral”, homenageando o 
centenário da primeira greve geral do Brasil. Foi o projeto que me absorveu neste 
ano, além de dois curtas, um finalizado e já lançado, “Zélia Gattai: Reportagem 
incompleta” e “Mujica nas voz das ruas” realizado em Montevidéu e a ser lança-
do em breve. O que vem pela frente não sei… Planejando sempre muitas coisas, 
mas nada concreto por agora, algo no campo da História e aguardando sempre 
a conjuntura nacional e internacional para posicionar as armas (câmeras) nas 
trincheiras.  

Cinecipó: Você nos disse que te procuram para realizar filmes e que estes 
trabalhos estão em plena sintonia com o seu campo temático. Você já foi pro-
curado para produzir algum material e recusou o trabalho por não estar de 
acordo com a sua atuação política?

Pronzato: Sim, diversas vezes me recusei a trabalhar sobre certos personagens 
ou temas pelos quais não nutro nenhum interesse ou não vão de encontro às 
minhas ideias políticas, apesar de algumas até serem propostas do campo da 
esquerda. Tem propostas também do campo da cultura, onde a questão política 
é deixada de lado em razão da importância cultural que no fim é o que fica. 
Nesse sentido posso dizer que não sou um profissional standard, aquele que faz 
qualquer trabalho quando aparece o dinheiro na sua frente. Campanha política 
nunca fiz e nem pretendo fazer a menos que algum dia mudem as regras do jogo 
eleitoral.
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Cinecipó: Qual a sua opinião sobre o sistema de financiamento cultural da Argen-
tina e do Brasil? E o que você diria a jovens realizadores que talvez deixem de 
produzir por não serem contemplados em editais.

Pronzato: Não conheço em profundidade o sistema argentino, mas citei no início 
da entrevista o sistema de editais para o cinema político instrumentalizado na Ar-
gentina nos governos anteriores ao de Macri, só possível graças a pressão conjunta 
de coletivos de cinema militante, algo inexistente aqui. No Brasil, não tenho parti-
cipado de editais, tenho construído durante bastante tempo um intrincado labirinto 
de apoios nacionais e particulares de pessoas que apoiam este tipo de trabalhos 
sem burocracias de Estado. Fato que me dá independência de trabalho, porém os 
recursos são muito menores do que aqueles obtidos através de editais, ou mesmo 
as volumosos quantias dos projetos de universidades. Mas para os meus projetos é 
o suficiente para eles existirem. A esses jovens que se sentem desiludidos por não 
obter sucesso financeiro nas suas propostas diria que vão em frente de qualquer 
jeito, só assim descobrirão se a profissão que escolheram é a adequada.

Cinecipó: Sabemos que seu cinema tem uma distribuição especial, com muita 
capilaridade em escolas, sindicatos e universidades. Na internet também. O que 
lhe confere um grande potencial de disseminação de narrativas insurgentes, con-
tra-hegemônicas. Galeano chamava essa resistência de “músculos secretos da 
sociedade civil organizada”! E como você também é poeta, gostaria de compar-
tilhar algum escrito conosco? Queremos finalizar essa entrevista desejando que 
venham mais pelo menos 70 filmes para sua carreira!

Pronzato: Muito obrigado e... SEGUIMOS INSURGENTES!!!! (este foi o mote do Cine-
cipó do qual participei em 2016 e achei um barato).

Guantânamo

Guantânamo
Abriremos tuas portas
Arrancaremos teu arame farpado
Derrubaremos teus muros
Destruiremos tuas grades
E o teu nome
Será pisoteado
Pelo peso da justiça
E da liberdade

Sabemos que os gritos
Dos prisioneiros
Permanecerão flutuando
Como um eco
De estrelas infinitas
Sabemos que a dor
Impregnará o silêncio
Das noites mais profundas
Sabemos que o teu nome
Insistirá
Entre escombros
Navio fantasma
No horizonte
Da memória

Acaso
O arco-íris
Alguma vez pintou
Os teus muros altos?

Acaso
A brisa do Caribe
Roçou tuas grades
Pelo menos
Um instante?

Ou acaso
O sol do crepúsculo
Alguma vez desceu
Em teus olhos
De carrasco?

Na última foto
Que tirem de Guantânamo
Caberão todos os gestos
Daqueles que no mundo
Sempre se opuseram
A este intruso
Em solo cubano

Na última foto
Que tirem de Guantânamo
Caberão todos os corpos
Torturados
Todos os dias e noites
E silêncios
Gravados nos desenhos
Das paredes úmidas
De sangue
 
Mas talvez
Alguma flor
Possa surgir
No teu solo ensanguentado
Quando
Algum dia
Alguém se plante
Frente ao mundo
E diga:
“Guantânamo hoje
Será derrubado”.

* Pequeno relato dos bastidores: durante a entrevista uma senhora 
se aproxima, reconhece Carlos Pronzato e pede para adquirir filmes 
do diretor, que sempre os leva consigo. Alguns minutos depois um 
professor, que havia combinado com Pronzato, chega e compra mais 
filmes. Pronzato conta que “essas vendas vem desde a época da minha 
viagem pela América Latina, quando eu vendia de tudo (artesanato, 
etc) para poder prosseguir. Trabalha em portos, descarregando navios. 
O que você conseguir imaginar eu fiz. Então é a mesma coisa aconte-
cendo neste momento!”
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1. A CRISE É UM MODO DE GOVERNO 

Nós, revolucionários, somos os grandes cornos da história moderna. E somos sem-
pre, de uma forma ou de outra, cúmplices da nossa própria corneada. O fato é 
doloroso e, por causa disso, geralmente negado. Tivemos uma fé cega na crise, 
uma fé tão cega e tão antiga que não percebemos a ordem neoliberal fazer da crise 
uma peça-chave do seu arsenal. Marx escrevia, nos dias seguintes a 1848: “Uma 
nova revolução só será possível na sequência de uma nova crise. Mas aquela é tão 
certa como esta.” E ele efetivamente passaria o resto dos seus dias a profetizar, ao 
menor espasmo da economia mundial, a grande crise final do capital, que em vão 
terá aguardado. Ainda há marxistas capazes de nos vender a presente crise como 
“The Big One”, obrigando-nos a esperar sua curiosa espécie de julgamento final.

“Se quiserem impor uma mudança”, aconselhava Milton Friedman aos seus Chicago 
Boys, “desencadeiem uma crise”. O capital, longe de temer as crises, hoje se esfor-
ça para produzi-las de maneira experimental. Da mesma forma que se provocam 
avalanches para controlar o momento em que elas ocorrem e o domínio de sua 
amplitude. Da mesma forma que se incendeiam planícies para garantir que um in-
cêndio ameaçador ali se extinga por falta de combustível. “Onde e quando” é uma 
questão de oportunidade ou de necessidade tática. É de conhecimento público que, 
em 2010, o recém-nomeado diretor do Instituto Grego de Estatísticas (Elstat) falsi-
ficou continuamente as contas da dívida do país, tornando-as mais graves e dando, 
assim, justificativas para a intervenção da Troika. É fato, portanto, que a “crise das 

dívidas soberanas” foi iniciada por um homem que, à época, ainda era um agente 
remunerado oficial do FMI, instituição que supostamente iria “ajudar” os países a 
saírem da dívida. Tratava-se, ali, de experimentar, em escala real, num país euro-
peu, o projeto neoliberal de reformulação completa de uma sociedade, os efeitos 
de uma boa política de “ajustamento estrutural”. 

Com sua conotação terapêutica, a crise foi, durante toda a modernidade, essa 
coisa natural que surgia de maneira inesperada ou cíclica, impondo a necessida-
de de uma decisão, de uma decisão que colocaria um fim na insegurança geral 
da situação crítica. O final era feliz ou infeliz, segundo a justeza da medicação 
aplicada. O momento crítico era também o momento da crítica – o breve inter-
valo em que se abria o debate relativo aos sintomas e à medicação. Nos dias 
de hoje, não resta nada disso. Remédio já não serve para pôr fim à crise. Pelo 
contrário, a crise é desencadeada com o objetivo de introduzir o remédio. A par-
tir de agora, fala-se de “crise” a propósito daquilo que se pretende reestruturar, 
tal como se designa por “terroristas” aqueles a quem se planeja atacar. Dessa 
forma, a “crise das banlieues” [subúrbios], na França, em 2005, anunciou a maior 
ofensiva urbanística dos últimos trinta anos contra as ditas banlieues, orquestra-
da diretamente pelo Ministério do Interior. 

Para os neoliberais, o discurso da crise é um discurso duplo – eles preferem 
falar, entre si, de “verdade dupla”. Por um lado, a crise é o momento vivificante da 
“destruição criadora” que cria oportunidades, inovação, empreendedores, em que 
só os melhores, os mais motivados, os mais competitivos sobreviverão. “Talvez 
a mensagem do capitalismo seja no fundo: a ‘destruição criadora’, a recusa de 
tecnologias obsoletas e de velhos modos de produção em proveito de novos é 
a única forma de elevar os níveis de vida. [...] O capitalismo cria um conflito em 
cada um de nós. Nós somos alternadamente o empreendedor agressivo e o aco-
modado que, no mais íntimo de si, prefere uma economia menos competitiva e 
estressante, na qual todos ganhariam a mesma coisa”, escreve Alan Greenspan, 
o diretor do Banco Central norte-americano de 1987 a 2006. Por outro lado, o dis-
curso da crise intervém como método político de gestão das populações. A rees-
truturação permanente de tudo – dos organogramas aos programas sociais, das 
empresas aos bairros – através de uma perturbação constante das condições 
de existência é a única forma de organizar a inexistência do partido opositor. A 
retórica da mudança serve para desmantelar qualquer hábito, quebrar quaisquer 
laços, desfazer qualquer evidência, dissuadir qualquer solidariedade, manter 
uma insegurança existencial crônica. Ela corresponde a uma estratégia que se 
formula nestes termos: “Prevenir, por via da crise permanente, toda e qualquer 

crise efetiva.” Isso se assemelha, na escala do cotidiano, a bem conhecida prá-

MERRY CRISIS 
AND HAPPY 
NEW FEAR *

1Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows e William Behrens 111. 77.7e Limits to Growth. Nova York: Universe 
Books, 1972 [Ed. bras.: Limites a’o crescimento, trad. de Inês Litto. São Paulo: Perspectiva, 1973].
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tica contrainsurrecional de “desestabilizar para estabilizar” que consiste, para as 
autoridades, em suscitar o caos voluntariamente a fim de tornar a ordem mais de-
sejável do que a revolução. Da microgestão à gestão de países inteiros, manter a 
população siderada, desamparada, numa espécie de estado de choque constante a 
partir do qual se pode fazer praticamente o que se quiser com todos e com cada um 
de nós. A depressão em massa que afeta os gregos, hoje, é o produto deliberado da 
política da Troika, e não o seu efeito colateral. 

Foi por não terem compreendido que a “crise” não era um fato econômico, mas 
uma técnica política de governo, que alguns foram ridicularizados ao proclama-
rem apressadamente, quando da explosão do embuste dos subprimes, a “morte 
do neoliberalismo”. Não vivemos uma crise do capitalismo, mas, pelo contrário, o 
triunfo do capitalismo de crise. “A crise” significa: o governo cresce. Ela se tornou a 
ultima ratio daquilo que reina. A modernidade costumava medir tudo à luz do atraso 
arcaico do qual nos pretendia arrancar; daqui em diante, tudo se mede a luz de seu 
desmoronamento próximo. Quando se corta pela metade o vencimento dos funcio-
nários públicos gregos, isso é feito sob o argumento de que seria possível nunca 
mais lhes pagar. A cada vez que se aumenta o tempo de contribuição dos assa-
lariados franceses para a seguridade social, isso é feito sob pretexto de “salvar o 
sistema de aposentadorias”. A crise presente, permanente e omnilateral, já não é a 
crise clássica, o momento decisivo. Pelo contrário, ela é um final sem fim, apocalip-
se sustentável, suspensão indefinida, diferimento eficaz do afundamento coletivo 
e, por tudo isso, estado de exceção permanente. A crise atual já não promete nada: 
ela tende, pelo contrário, a libertar quem governa de toda e qualquer contrariedade 
quanto aos meios aplicados.

2. A VERDADEIRA CATÁSTROFE É EXISTENCIAL E METAFÍSICA 

As épocas são orgulhosas. Cada uma se vê como única. O orgulho da nossa é 
realizar a colisão histórica de uma crise ecológica planetária, de uma crise política 
generalizada das democracias e de uma inexorável crise energética, sendo o todo 
coroado por uma crise econômica mundial crescente e “sem equivalente desde há 
um século”. E isso agrada, e isso aguça o nosso prazer de viver uma época sem 
igual. Basta abrir os jornais dos anos 1970, ler o relatório do Clube de Roma sobre 
os limites do crescimento  de 1972, o artigo do cibernético Gregory Bateson sobre 
“The Roots of Ecological Crisis”, de março de 1970, ou o relatório The Crisis of De-
mocracy publicado em 1975 pela Comissão Trilateral para constatar que vivemos 
sob o astro obscuro da crise integral pelo menos desde o início dos anos 1970. 
Um texto de 1972 como Apocalisse e rivoluzione, de Giorgio Cesarano, já faz uma 

análise disso de forma lúcida. Se o sétimo selo foi aberto num momento preciso, 
isso não data de ontem, portanto. 

No final de 2012, o oficialíssimo Center for Disease Control norte-americano dis-
tribuiu, para variar um pouco, uma história em quadrinhos. Seu título: Prepared-
ness 101: Zombie apocalypse. A ideia é simples: a população deve estar pronta 
para qualquer eventualidade, uma catástrofe nuclear ou natural, uma avaria ge-
neralizada do sistema ou uma insurreição. O documento terminava assim: “Se 
vocês estão preparados para um apocalipse zumbi, é porque estão prontos para 
qualquer situação de emergência.” A figura do zumbi provém da cultura vodu 
haitiana. No cinema norte-americano, as massas revoltadas de zumbis servem 
cronicamente de alegoria à ameaça de uma insurreição generalizada do prole-
tariado negro. Portanto, é até mesmo para isso que é preciso estar preparado. 
Agora que já não é mais possível apontar a ameaça soviética para garantir a 
coesão psicótica dos cidadãos, tudo serve para manter a população pronta para 
se defender, isto é, para de defender o sistema. Manter um terror sem fim para 
prevenir um fim aterrador. Toda a falsa consciência ocidental está reunida nessa 
história em quadrinhos oficial. É evidente que os verdadeiros mortos-vivos são 
os pequeno-burgueses dos suburbs norte-americanos. É evidente que a tola pre-
ocupação pela sobrevivência, a angústia econômica de tudo faltar, o sentimento 
de uma forma de vida rigorosamente insustentável, não é o que virá após a ca-
tástrofe, mas o que anima, aqui e agora, a desesperada struggle for life de cada 
indivíduo no regime neoliberal. Não é a vida declinante que é ameaçadora, mas 
a que já está aqui, cotidianamente. Todos o veem, todos o sabem, todos o sen-
tem. Os Walking Dead são os salary men. Se esta época é louca por encenações 
apocalípticas, que preenchem boa parte da produção cinematográfica, não o é 
apenas pelo prazer estético que esse gênero de distração permite. De resto, o 
Apocalipse de João já tem tudo de uma fantasmagoria hollywoodiana, com seus 
ataques aéreos de anjos libertados, seus dilúvios inenarráveis, seus flagelos es-
petaculares. Só a destruição universal, a morte de tudo, pode longinquamente 
dar ao funcionário suburbano o sentimento de estar vivo, ele que, dentre todos, 
é o menos vivo. “Que isto acabe!” e “que isto dure!” são os dois suspiros que 
nutrem de modo alternado uma mesma angústia civilizada. A isso se junta um 
velho gosto calvinista pela mortificação: a vida é uma prorrogação, nunca uma 
plenitude. Não foi em vão que falamos de “niilismo europeu”. De resto, uma mer-
cadoria que se exportou tão bem que o mundo já está saturado. Em matéria de 
“globalização neoliberal” tivemos sobretudo a globalização do niilismo. 

Em 2007 escrevíamos que “aquilo com que nos defrontamos não é a crise de 
uma sociedade, mas a extinção duma civilização”. À época, esse gênero de dis-
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curso fazia qualquer um passar por iluminado. Mas a “crise” passou por ali. E até 
a ATTAC [Associação para a Taxação das Transações Financeiras para a Ajuda aos 
Cidadãos] reconhece uma “crise de civilização” – o que serve de exemplo. De forma 
mais pungente, um norte-americano veterano da guerra do Iraque que se tornou 
consultor em “estratégia” escrevia o seguinte, em 2013, no New York Times: “Atu-
almente, quando perscruto o futuro, vejo o mar devastando o sul de Manhattan. 
Vejo motins de famintos, furacões e refugiados climáticos. Vejo os soldados do 82º 
Regimento Aéreo atirando em saqueadores. Vejo apagões elétricos generalizados, 
portos devastados, resíduos de Fukushima e epidemias. Vejo Bagdá. Vejo a penín-
sula de Rockaway submersa. Vejo um mundo estranho e precário. [...] O problema 
que as alterações climáticas levantam não é o de saber como o Ministério da Defe-
sa vai se preparar para as guerras por matéria-prima, ou como deveríamos levantar 
diques para proteger Alphabet City, ou quando é que evacuaremos Hoboken. E o 
problema não será resolvido pela compra de um automóvel híbrido, pela assina-
tura de tratados ou por desligar o ar condicionado. A maior parte do problema é 
filosófica, trata-se de compreender que a nossa civilização já morreu.” Logo após a 
Primeira Guerra Mundial ela ainda era considerada “mortal”; coisa que, em todos os 
sentidos da palavra, inegavelmente era. 

Na verdade, faz já um século que o diagnóstico clínico do fim da civilização ociden-
tal está estabelecido e subscrito pelos acontecimentos. Dissertar sobre isso não 
passa, desde então, de uma forma de entretenimento. Mas é sobretudo uma forma 
de distração da catástrofe que está aqui, e já há bastante tempo, da catástrofe que 
nós somos, da catástrofe que é o Ocidente. Esta catástrofe é, acima de tudo, exis-
tencial, afetiva, metafísica. Reside na incrível estranheza do homem ocidental em 
relação ao mundo, estranheza que exige, por exemplo, que ele se faça amo e pos-
suidor da natureza – só se procura dominar aquilo que se teme. Não foi por acaso 
que ele colocou tantas telas entre si e o mundo. Ao se subtrair do existente, o ho-
mem ocidental criou essa extensão desolada, esse nada sombrio, hostil, mecânico, 
absurdo que ele tem que transformar incessantemente por meio de seu trabalho, 
por meio de um ativismo canceroso, por meio de uma histérica agitação superficial. 
Rejeitado sem tréguas, da euforia à imbecilidade e da imbecilidade à euforia, tenta 
atenuar sua privação de mundo por toda uma acumulação de especializações, pró-
teses e relações, toda uma quinquilharia tecnológica que é por fim decepcionante. 
Ele é, visivelmente, cada vez mais e mais esse existencialista superequipado, que 
tudo engendra, que tudo recria de modo continuo, sem conseguir suportar uma 
realidade que, por todos os lados, o ultrapassa. “Compreender o mundo, para um 
homem”, admitia sem rodeios o idiota do Camus, “é reduzi-lo ao humano, marca-lo 
com seu selo”. O homem ocidental tenta, de forma vulgar, encantar seu divórcio 
com a existência, consigo próprio, com “os outros”  – esse inferno! –, designando 
isso como sua “liberdade”, quando não à força de festas mesquinhas, distrações 

imbecis ou pela utilização massiva de drogas. A vida é efetiva e afetivamente 
ausente para ele, uma vez que a vida o repugna; no fundo, ela o leva à náusea. 
Tudo o que o real contém de instável, de irredutível, de palpável, de corporal, 
de pesado, de calor e de cansaço, eis aquilo de que ele conseguiu se proteger, 
projetando-o para o plano ideal, visual, distante, digital da internet, sem fricção 
nem lágrimas, sem morte nem cheiro. A mentira de todo e qualquer apocalíptico 
ocidental consiste em projetar sobre o mundo o luto que nós não lhe podemos 
fazer. Não foi o mundo que se perdeu, fomos nós que perdemos o mundo e o 
perdemos sem parar; não é ele que em breve vai acabar, somos nós que estamos 
acabados, amputados, cortados, nós que recusamos alucinadamente o contato 
vital com o real. A crise não é econômica, ecológica ou política, a crise é antes 
de tudo crise de presença. A tal ponto que o must da mercadoria – o iPhone e o 
Hummer, em geral – consiste numa aparelhagem sofisticada da ausência. Por 
um lado, o iPhone concentra todas as formas de acesso possíveis ao mundo e 
aos outros num único objeto; ele é a lâmpada e a máquina fotográfica, o nível do 
pedreiro e o gravador do músico, a televisão e a bússola, o guia turístico e o meio 
de comunicação; por outro lado, ele é a prótese que barra toda a disponibilidade 
ao que está aqui e que me coloca num regime de semipresença constante, cô-
moda, retendo nele, a todo o momento, uma parte do meu estar-aqui. Há pouco 
tempo, até, foi lançado um aplicativo para smartphone desenvolvido para corrigir 
o fato de que “a nossa conexão 24/ 7 ao mundo digital nos desliga do mundo real 
a nossa volta”. Seu nome brilhante é GPS for the soul. Já o Hummer é a possibi-
lidade de transportar minha bolha autista, minha impermeabilidade em relação 
a tudo, até aos recantos mais inacessíveis da “natureza”; e de regressar intacto. 
Que o Google anuncie a “luta contra a morte” como novo horizonte industrial diz 
bastante sobre como nos equivocamos sobre o que é a vida. 

No ápice de sua demência, o Homem se autoproclamou como “força geológica”; 
chegando ao ponto de dar o nome da sua espécie a uma fase da vida do planeta: 
pôs-se a falar de “antropoceno”. Uma última vez, ele se atribuiu o papel principal, 
mesmo que seja para se incriminar por ter pilhado tudo – os mares e os céus, 
os solos e os subsolos –, mesmo que seja para admitir sua culpa pela extinção 
sem precedentes das espécies vegetais e animais. Mas o que há de mais notável 
é que o desastre produzido por sua própria relação desastrosa com o mundo 
é sempre tratado da maneira igualmente desastrosa. Ele calcula a velocidade 
com que as calotas polares desaparecem. Ele mede o extermínio das formas de 
vida não humanas. Sobre as alterações climáticas, ele não fala a partir da sua 
experiência sensível – sobre aquele pássaro que já não volta na mesma época 
do ano, sobre aquele inseto do qual já não se ouvem as estridulações, sobre 
aquele planta que já não floresce ao mesmo tempo que essa outra. Ele fala com 
números, com médias, cientificamente. Ele pensa ter dito algo quando estabe-
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Atenas, dezembro de 2008 - 

ELES QUEREM NOS OBRIGAR A GOVERNAR, 
MAS NÃO VAMOS CAIR NESSA PROVOÇÃO

lece que a temperatura vai subir tantos graus e que a precipitação vai diminuir 
tantos milímetros. Ele até fala em “biodiversidade”. Ele observa a rarefação da 
vida na terra a partir do espaço. Cheio de orgulho, ele pretende agora, paternal-
mente,“proteger o ambiente”, o qual nunca lhe pediu nada do tipo. Há todas as 
razões para pensar que esse é seu último movimento ousado em uma partida 
que não pode ser vencida. O desastre objetivo nos serve, antes de mais nada, 
para mascarar uma outra devastação, ainda mais evidente e ainda mais massiva. 
O esgotamento dos recursos naturais provavelmente esta muito menos avança-
do do que o esgotamento dos recursos subjetivos, dos recursos vitais que atinge 
nossos contemporâneos. Se nos satisfazemos tanto ao detalhar a devastação 
do ambiente, é também para cobrir a assustadora ruína das interioridades. Cada 
maré negra, cada planície estéril, cada extinção de espécies é uma imagem das 
almas em farrapos, um reflexo de nossa ausência do mundo, de nossa impotên-
cia íntima para habitá-lo. Fukushima oferece o espetáculo dessa perfeita falên-
cia do homem e de seu domínio, que não engendra mais do que minas – essas 
planícies nipônicas aparentemente intactas, mas onde ninguém poderá viver por 
décadas. Uma decomposição interminável que acaba por tornar o mundo de todo 
inabitável: o Ocidente acabará por pedir emprestado seu modo de existência ao 
que ele mais receia – o resíduo nuclear. 
A esquerda da esquerda, quando lhe perguntam em que consistiria a revolução, 
apressa-se a responder: “colocar o humano no centro.” O que essa esquerda não 
percebe é o quanto o mundo está cansado do humano, o quanto nós estamos 
cansados da humanidade – essa espécie que se considerou a joia da criação, 
que se considerou no direito de tudo pilhar, pois tudo lhe pertencia. “Colocar o 
humano no centro” era o projeto ocidental. Levou ao que sabemos. Chegou o mo-
mento de abandonar o barco, de trair a espécie. Não há nenhuma grande família 
humana que existiria separadamente de cada um dos mundos, de cada um dos 
universos familiares, de cada uma das formas de vida espalhadas pela Terra.. 
Não há humanidade, há apenas os terráqueos e seus inimigos –  os Ocidentais, 
qualquer que seja sua cor de pele. Nós, revolucionários, com nosso humanismo 
atávico, faríamos bem em prestar atenção aos ininterruptos levantes dos povos 
indígenas da América Central e da América do Sul, nesses últimos vinte anos. 
Suas palavras de ordem poderiam ser: “colocar a Terra no centro.” É uma decla-
ração de guerra contra o Homem. Declarar-lhe guerra, talvez seja esta a melhor 
forma de o fazer voltar à terra se ele não se fizer de surdo, como sempre. 

3. O APOCALIPSE ENGANA 

Em 21 de dezembro de 2012, não menos do que trezentos jornalistas provenien-
tes de dezoito países invadiram a pequena vila de Bugarach, no departamento 
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francês de Aude. Nunca um fim dos tempos havia sido anunciado para essa data 
em qualquer calendário Maia decifrado até hoje. O rumor de que essa vila tinha 
uma pequena relação com essa profecia inexistente era uma piada óbvia. No en-
tanto, as televisões de todo o mundo despacharam para lá exércitos de repórteres. 
Estávamos curiosos para ver se há mesmo pessoas capazes de acreditar no fim do 
mundo, nós que já nem conseguimos acreditar no mundo, que temos a maior das 
dificuldades em acreditar em nossos próprios amores. Nesse dia, em Bugarach, 
não havia ninguém, ninguém a não ser oficiais do espetáculo, em grande número. 
Os jornalistas acabaram por fazer notícia sobre si mesmos, sobre essa espera sem 
objeto, sobre o tédio e o fato de que nada acontecia. Apanhados em sua própria 
armadilha, eles mostravam a face do verdadeiro fim do mundo: os jornalistas, a 
espera, a greve de acontecimentos. 

Não podemos subestimar o frenesi de apocalipse, a sede de Armagedom que atra-
vessa a época. Sua pornografia existencial reside em documentários de anteci-
pação que mostram, com infográficos, nuvens de gafanhotos que virão atacar as 
vinhas de Bordeaux em 2075, e as hordas de “migrantes climáticos” que tomarão 
de assalto as costas do sul da Europa – aquelas que a agência europeia Frontex 
assume desde já o dever de dizimar. Nada é mais velho do que o fim do mundo. A 
paixão apocalíptica sempre foi favorecida pelos impotentes, desde a mais longín-
qua antiguidade. A novidade é que vivemos uma época em que o apocalipse foi 
integralmente absorvido pelo capital e posto a seu serviço. O horizonte de catástro-
fe é aquele a partir do qual nós somos atualmente governados. Ora, se realmente 
há uma coisa destinada a não ser concretizada é a profecia apocalíptica, seja ela 
econômica, climática, terrorista ou nuclear. Ela só é enunciada para convocar os 
meios de a afastar, o que quase sempre significa a necessidade de governo. Nunca 
uma organização, política ou religiosa, se considerou vencida porque os fatos des-
mentiam suas profecias. Isso porque o objetivo da profecia nunca é ter razão sobre 
o futuro, mas operar sobre a presente: impor aqui e agora a espera, a passividade, 
a submissão. 

Não só não há outra catástrofe por vir a não ser esta que já está aqui, como é pa-
tente que a maior parte dos desastres efetivos oferecem saídas a nosso desastre 
cotidiano. Vários exemplos dão conta de como a catástrofe real aliviou o apocalipse 
existencial, do terremoto que atingiu São Francisco em 1906 ao furacão Sandy que 
devastou uma parte de Nova York em 2012. Em geral, presume-se que as relações 
entre pessoas numa situação de emergência revelam sua profunda e eterna bestia-
lidade. O que se deseja, com qualquer terremoto destruidor, qualquer crash econô-
mico ou qualquer “ataque terrorista”, é ver confirmada a velha quimera do estado 
de natureza e seu cortejo de exigências incontroláveis. Quando cederem os frágeis 
diques da civilização, o que se espera é o aflorar do “fundo vil do homem” que ob-

cecava Pascal, das paixões más, da “natureza humana”, invejosa, brutal, cega e 
odiável que, desde Tucídides pelo menos, serve de argumento aos detentores 
do poder – fantasia infelizmente desmentida pela maior parte dos desastres 
historicamente conhecidos. 

Via de regra, o desaparecimento da civilização não assume a forma de uma guer-
ra caótica de todos contra todos. Numa situação de grande catástrofe, esse dis-
curso hostil só serve para justificar a prioridade dada à defesa da propriedade 
contra a pilhagem, por parte da polícia, do exército ou, por falta de algo melhor, 
de milícias de vigilantes formadas para a ocasião. Ele também pode servir para 
cobrir os desvios das próprias autoridades, como os da Guarda Civil italiana após 
o terremoto de Áquila. A decomposição desse mundo, assumida como tal, abre 
pelo avesso o caminho a outras maneiras de viver, mesmo em plena “situação de 
emergência”. Foi dessa forma que, em 1985, os habitantes da Cidade do México, 
em meio aos escombros de sua cidade atingida por um terremoto mortífero, 
reinventaram num só gesto o carnaval revolucionário e a figura do super-herói 
a serviço do povo – sob a forma de um lendário praticante de luta livre, Super 
Barrio. Na loucura de uma retomada eufórica de sua existência urbana no que 
ela tem de mais cotidiano, eles assimilaram a destruição do sistema político à 
destruição dos prédios, libertando, tanto quanto possível, a vida da cidade do 
controle governamental, e reconstruindo suas habitações destruídas. Um entu-
siasta habitante de Halifax não dizia outra coisa quando declarava, após o tor-
nado de 2003: “Todo mundo acordou na manhã seguinte e tudo estava diferente. 
Não havia eletricidade, todas as lojas estavam fechadas, ninguém tinha acesso 
às mídias. De repente, todo mundo foi para rua para ver o que havia acontecido. 
Não era exatamente uma festa de rua, mas todos fora de casa, ao mesmo tempo 
– num certo sentido, havia um sentimento bom ao ver toda essa gente, mesmo 
que não nos conhecêssemos.” Da mesma forma, essas comunidades em minia-
tura formadas espontaneamente em Nova Orleans nos dias que se seguiram à 
passagem do furacão Katrina, face ao desprezo dos poderes públicos e à para-
noia das agências de segurança, comunidades que se organizavam diariamente 
para se alimentarem, se curarem, se vestirem, mesmo que precisassem saquear 
uma loja ou outra. 

Repensar uma ideia de revolução como forma de interromper o curso do desas-
tre é, pois, desde logo, purgá-la de tudo o que ela abrangeu até agora de apoca-
líptico. É ver que a escatologia marxista difere apenas aí da aspiração imperial 
fundadora dos Estados Unidos da América – a mesma que ainda encontramos 
impressa em cada nota de um dólar: “Annuit cœptis. Novus ordo seclorum.” So-
cialistas, liberais, saint-simonianos, russos e norte-americanos da Guerra Fria, 
todos sempre exprimiram a mesma aspiração neurastênica pelo estabelecimen-
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to de uma era de paz e de abundância estéril em que não seria preciso temer mais 
nada, em que as contradições seriam finalmente resolvidas e o negativo, reabsor-
vido. Estabelecer por via da ciência e da indústria uma sociedade próspera, inte-
gralmente automatizada e finalmente apaziguada. Algo como um paraíso terrestre, 
organizado com base no modelo do hospital psiquiátrico ou do sanatório. Um ideal 
que não pode provir senão de seres profundamente doentes e que já nem aspiram 
ao perdão. “Heaven is a place where nothing ever happens” [o céu é um lugar onde 
nunca acontece nada], diz a canção. 

Toda a originalidade e todo o escândalo do marxismo estiveram em pretender que, 
para aceder ao millenium, seria necessário passar pelo apocalipse econômico, 
quando os outros o consideravam supérfluo. Nós não esperaremos nem o mille-
nium nem o apocalipse. Não haverá nunca paz sobre esta Terra. Abandonar a ideia 
de paz é a única paz verdadeira. Perante a catástrofe ocidental, a esquerda adota 
geralmente uma posição de lamentação, de denúncia e, portanto, de impotência, 
que a torna detestável até aos olhos daqueles que pretende defender. O estado de 
exceção no qual vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio 
poder. E eis-nos libertos, da nossa parte, de qualquer consideração em relação à 
lei na proporção da impunidade de que nos arroguemos, da relação de forças que 
criemos. Temos o campo completamente livre para qualquer tipo de decisão, qual-
quer iniciativa, por pouco que elas respondam a uma fina compreensão da situação. 
Para nós não há mais do que um campo de batalha histórico e as forças que aí se 
movem. A nossa margem de ação é infinita. A vida histórica nos estende a mão. Há 
inúmeras razões para a recusar, mas todas advém da neurose. Confrontado com o 
apocalipse num filme recente de zumbi, um ex-funcionário das Nações Unidas che-
gou a esta lúcida conclusão: “It’s not the end, not even close. If you can fight, fight. 
Help each other. The war has just begun” [não é o fim, nem perto disso. Se puder 
lutar, lute. Ajudem-se uns aos outros. A guerra acabou de começar].
 

1. FISIONOMIA DAS INSURREIÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Um homem morre. Foi morto pela polícia, diretamente, indiretamente. É um anôni-
mo, um desempregado, um dealer disso, daquilo, um estudante, em Londres, em 
Sidi Bouzid, Atenas ou Clichy-sous-Bois. Dizem que é um “jovem”, tenha dezesseis 
ou trinta anos. Dizem que é um jovem porque socialmente ele não é nada, e porque, 
no tempo em que nos tornávamos alguém quando virávamos adultos, os jovens 
eram precisamente aqueles que ainda não eram ninguém.

Um homem morre, um país se revolta. Uma coisa não é causa da outra, apenas o 
detonador. Alexandros Grigoropoulos, Mark Duggan, Mohamed Bouazizi, Massinis-

sa Guermah - o nome do morto se torna, nesses dias, nessas semanas, o nome 
próprio do anonimato geral, da despossessão comum. E a insurreição é, antes 
de tudo, feita por aqueles que não são nada, por aqueles que se encontram nos 
cafés, pelas ruas, na vida, pela faculdade, pela internet. Ela agrega todos os ele-
mentos flutuantes, do plebeu ao pequeno-burguês, que a desagregação social 
ininterrupta segrega além de qualquer limite. Tudo o que é considerado marginal, 
ultrapassado ou sem futuro, regressa ao centro. Em Sidi Bouzid, em Kasserine, 
em Thala, são esses os “loucos”, os “perdidos”, os que “não servem para nada”, 
os “freaks”, que primeiro espalharam a notícia da morte de seu companheiro de 
infortúnio. Eles subiram nas cadeiras, nas mesas, nos monumentos, em todos os 
locais públicos, por toda a cidade. Seus discursos inflamados empolgaram quem 
estava disposto a ouvi-los. Logo depois deles, foram os estudantes do ensino 
médio que entraram em ação, esses que não alimentam nenhuma esperança de 
carreira.

O levante dura alguns dias ou alguns meses, conduz à queda do regime ou à 
ruína de todas as ilusões de paz social. Ele próprio é anônimo: sem líder, sem 
organização, sem reivindicações, sem programa. As palavras de ordem, quando 
existem, parecem se esgotar na negação da ordem existente, e são abruptas: 
“Fora!”, “O povo quer a queda do sistema!”, “A gente está pouco se lixando!”, 
“Tayyip, winter is coming”. Na televisão, nas ondas de rádio, os responsáveis 
martelam sua retórica de sempre: são bandos de “çapulcu”, de vândalos, terro-
ristas que saíram de lugar algum, com certeza com financiamento estrangeiro. 
Aquele que se levanta não tem nada para colocar no trono, à parte, talvez, de 
um ponto de interrogação. Não são a arraia-miúda, nem a classe operária, nem 
a pequena-burguesia, nem a multidão que se revolta. Nada que apresente uma 
homogeneidade suficiente para admitir um representante. Não há nenhum novo 
sujeito revolucionário cuja emergência tenha escapado, até então, aos observa-
dores. Quando se diz que “o povo” está na rua, não se trata de um povo que exis-
tia previamente, pelo contrário, trata-se do povo que previamente faltava. Não 
é “o povo” que produz o levante, é o levante que produz seu povo, suscitando a 
experiência e a inteligência comuns, o tecido humano e a linguagem da vida real, 
que haviam desaparecidos. Se as revoluções do passado prometiam uma nova 
vida, as insurreições contemporâneas fornecem as ferramentas. A mudança que 
os Ultras do Cairo fizeram não era a de um grupo revolucionário antes da “revo-
lução”, mas apenas aquela de um bando capaz de se organizar para enfrentar a 
polícia; foi por terem tido um papel tão eminente durante a “revolução” que eles 
se viram forçados pela situação a colocar questões habitualmente reservadas 
aos “revolucionários”. Aí reside o acontecimento: não no fenômeno midiático, 
que se forjou para vampirizar a revolta através de sua celebração exterior, mas 
nos encontros que efetivamente ali se produziram. Eis o que é bem menos espe-
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tacular do que “o movimento” ou “a revolução”, mas muito mais decisivo. Ninguém 
pode antecipar a potência de um encontro.

É dessa forma que as insurreições se prolongam, molecularmente, imperceptivel-
mente, na vida dos bairros, dos coletivos, das ocupações, dos centros sociais, dos 
seres singulares, no Brasil como na Espanha, no Chile como na Grécia. Não porque 
elas colocam um programa político em marcha, mas porque elas põem devires-re-
volucionários em ação. Porque aquilo que se viveu brilha de tal forma que aqueles 
que o experienciaram se tornam fiéis, não querem se separar disso; pelo contrário, 
querem de fato construir o que agora faz falta à sua vida de antes. Se o movi-
mento espanhol de ocupação de praças, ao desaparecer da tela-radar midiática, 
não tivesse continuado nos bairros de Barcelona e em outros lugares através de 
um processo de compartilhamento e de auto-organização, a tentativa de destruir a 
ocupação de Can Vies, em junho de 2014, não teria sido fadada ao fracasso depois 
de três dias de motins em todo o bairro de Sants, e nem toda uma cidade teria sido 
vista participando, continuamente, da reconstrução do lugar atacado. Teriam ape-
nas sido vistos alguns ocupantes protestando em meio à indiferença generalizada 
contra uma enésima expulsão. O que aqui se constrói não é nem a “sociedade nova” 
em seu estado embrionário, nem a organização que finalmente derrubará o poder 
para constituir um novo, é antes a potência coletiva que, por via da sua consistência 
e da sua inteligência, condena o poder à impotência, frustrando, uma a uma, todas 
as suas manobras. 

Com frequência os revolucionários são aqueles que as revoluções apanham mais 
desprevenidos. Mas há, nas insurreições contemporâneas, algo que os desconcerta 
de modo particular: elas não partem mais de ideologias políticas, mas de verdades 
éticas. Aqui estão duas palavras cuja aproximação soa como um oximoro a qual-
quer espírito moderno. Estabelecer o que é verdadeiro é o papel da ciência, não é 
mesmo? A ciência, essa que não tem nada a ver com as nossas normas morais e 
com outros valores contingentes. Para os modernos, há o Mundo de um lado, eles 
de outro, e a linguagem para superar o abismo. Uma verdade, conforme nos ensi-
naram, é um ponto sólido sobre o abismo - um enunciado que descreve de maneira 
adequada o Mundo. Convenientemente, esquecemos a lenta aprendizagem ao lon-
go da qual adquirimos, com a linguagem, uma relação com o mundo. A linguagem, 
longe de servir para descrever o mundo, ajuda-nos sobretudo a construir um. As ver-
dades éticas não são, assim, verdades sobre o Mundo, mas as verdades a partir das 
quais nele permanecemos. São verdades, afirmações, enunciadas ou silenciosas, 
que se experimentam mas não se demonstram. O olhar taciturno, os punhos cerra-
dos diante dos olhos do pequeno patrão, encarando-o de cima a baixo durante um 
longo minuto é uma delas, e vale tanto quando a trovejante frase “temos sempre ra-
zão em nos revoltar”. São verdades que nos ligam, a nós mesmos, ao que nos rodeia 

e uns aos outros. Elas nos introduzem de imediato numa vida comum, a uma 
existência não separada, sem consideração pelos muros ilusórios do nosso Eu. 
Se os terráqueos estão prontos a arriscar sua vida para que uma praça não seja 
transformada em estacionamento como em Gamonal, na Espanha, que um jar-
dim não se torne um centro comercial como em Gezi, na Turquia, que pequenos 
bosques não sejam transformados num aeroporto como em Notre-Dame-des-
-Landes, é exatamente porque aquilo de que gostamos, aquilo a que estamos 
ligados - seres, lugares ou ideias - também faz parte de nós, que esse nós não se 
reduz a um Eu que habita durante o tempo de uma vida um corpo físico limitado 
pela sua pele, o todo enfeitado pelo conjunto das propriedades que acredita ter. 
Quando o mundo é tocado, somos nós próprios que somos atacados.

De modo paradoxal, mesmo quando uma verdade ética se enuncia como recusa, 
o fato de se dizer “não!” nos coloca diretamente na existência. De modo não 
menos paradoxal, no entanto, o indivíduo se descobre tão pouco individual que 
por vezes basta que apenas um se suicide para que todo o edifício da falsidade 
social voe em estilhaços. O gesto de Mohamed Bouazizi ao se autoimolar diante 
da prefeitura de Sidi Bouzid é evidência suficiente. Seu poder explosivo reside na 
potente afirmação que encerra. Ele diz: “a vida que nos é dada não merece ser 
vivida”, “não nascemos para nos deixarmos humilhar dessa forma pela polícia”, 
“podem nos reduzir ao nada, mas nunca nos retirarão a parte de soberania que 
pertence aos vivos” ou ainda “vejam como nós, nós os ínfimos, nós os pouco 
existentes, nós os humilhados, estamos muito além dos miseráveis meios pelos 
quais vocês conservam fanaticamente seu poder decrépito”. Foi isso que se ou-
viu nitidamente naquele gesto. Se a entrevista televisiva, no Egito, que Wael Gho-
nim deu após seu sequestro pelos “serviços” teve tal efeito de reviravolta sobre a 
situação, foi porque, do fundo de suas lágrimas, explodia também uma verdade 
no coração de cada um. Da mesma forma, durante as primeiras semanas do 
Occupy Wall Street antes que os habituais gestores de movimento instituíssem 
seus pequenos “grupos de trabalho” encarregados de preparar as decisões que 
a assembleia teria apenas de votar - o modelo das intervenções diante das 1500 
pessoas lá presentes era o deste cara que um dia tomou a palavra para dizer: 
“Hi! What’s up? My name is Mike. I’m just a gangster from Harlem. I hate my life. 
Fuck my boss! Fuck my girlfriend! Fuck the cops! I just wanted to say: I’m happy 
to be here, with you all” (Oi! E aí? Meu nome é Mike. Sou apenas um marginal do 
Harlem. Odeio a minha vida. Que se foda o meu patrão! Que se foda a minha na-
morada! Que se fodam os polícias! Só queria dizer para vocês: estou feliz por es-
tar aqui, com todos vocês). E suas palavras eram repetidas sete vezes pelo coro 
de “megafones humanos” que substituíam os microfones proibidos pela polícia. 

O verdadeiro conteúdo de Occupy Wall Street não era a reivindicação - colada a 
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posteriori ao movimento como uma etiqueta sobre um hipopótamo - de melhores 
salários, de casas decentes ou de uma previdência social mais generosa, mas a 
repugnância pela vida que somos forçados a viver. A repugnância por uma vida em 
que estamos todos sozinhos, sozinhos face à necessidade de cada um ganhar sua 
vida, de se abrigar, de se alimentar, de se divertir ou de se tratar. Repugnância pela 
forma de vida miserável do indivíduo metropolitano - desconfiança escrupulosa/ 
ceticismo refinado, inteligente / amores superficiais, efêmeros / que resultam na 
sexualização extrema de qualquer encontro / e então o regresso periódico a uma 
confortável e desesperada separação / distração permanente, portanto ignorância 
de si, portanto medo de si, portanto medo do outro. A vida comum que se esboçava 
em Zuccotti Park, nas barracas, no frio, na chuva, cercada pela polícia na praça 
mais sinistra de Manhattan, não era certamente la vita nuova inaugurada, mas ape-
nas o ponto a partir do qual a tristeza da existência metropolitana começava a se 
tornar evidente. Sabíamos que estávamos enfim juntos na nossa condição comum, 
na nossa igual redução ao grau de empreendedor de si. Essa mudança existencial 
foi o coração pulsante de Occupy Wall Street, enquanto Occupy Wall Street foi fres-
co e vivaz. 

O que está em jogo nas insurreições contemporâneas é a questão de saber o que 
é uma forma desejável de vida e não a natureza das instituições que a subjugam. 
Mas reconhecer isso implicaria o reconhecimento imediato da nulidade ética do 
Ocidente, o que, por sua vez, impediria que se colocasse a vitória deste ou daquele 
partido islâmico, após esta ou aquela rebelião, na conta do suposto atraso mental 
das populações. Seria preciso, pelo contrário, admitir que a força dos islamitas 
reside justamente no fato de sua ideologia política se apresentar, antes de tudo, 
como um sistema de prescrições éticas. Dito de outra forma, eles são mais bem 
sucedidos em relação aos outros políticos precisamente porque não se colocam de 
forma central no terreno da política. E então as pessoas aqui na França poderiam 
parar de choramingar ou de dar alarmes falsos a cada vez que um adolescente 
sincero preferisse integrar as fileiras de “jihadistas” em vez da multidão suicida dos 
assalariados do setor terciário. E, adultos que somos, talvez pudéssemos aceitar o 
semblante que descobrimos nesse espelho pouco lisonjeiro. 

Na tranquila cidade de Maribor, na Eslovênia, estourou, em 2012, uma revolta de rua 
que acabou por inflamar boa parte do país. Uma insurreição nesse país com ares 
tão suíços, eis algo inesperado. Mas o que mais surpreende é que o ponto de partida 
tenha sido a revelação de que, à medida que os radares de velocidade se multiplica-
vam nas ruas da cidade, uma única empresa privada, próxima do poder, embolsava 
quase a totalidade das multas. Poderia haver algo menos “político” como ponto de 
partida para uma insurreição do que radares de velocidade? Mas poderia haver algo 
mais ético do que a recusa em se deixar tosquiar como um carneiro? É como um 

Michael Kohlhaas do século XXI. A importância do tema da corrupção reinante 
em praticamente todas as revoltas contemporâneas atesta que elas são éticas 
antes de políticas, ou que são políticas precisamente naquilo que desprezam da 
política, incluindo aí a política radical. Enquanto ser de esquerda significar negar 
a existência de verdades éticas e substituir esta carência por uma moral tão 
frágil quanto oportuna, os fascistas poderão continuar fingindo ser a única força 
política afirmativa, como os únicos que não se desculpam por viver como vivem. 
Eles continuarão de sucesso em sucesso e continuarão a fazer convergir para 
eles próprios a energia das revoltas nascentes. 

Talvez aí também esteja a razão do fracasso, sem isso incompreensível, de to-
dos os “movimentos contra a austeridade” que, nas condições atuais, deveriam 
se propagar como fogo, mas que, pelo contrário, tentam lentamente se relançar 
pela décima vez na Europa. É que a questão da austeridade não é colocada no 
terreno em que de fato se situa: aquele de um brutal desacordo ético, um desa-
cordo sobre o que é viver, o que é viver bem. De forma sumária: ser austero, nos 
países de cultura protestante, é antes uma virtude; ser austero, em boa parte 
do sul da Europa, é no fundo ser um pobre coitado. O que acontece hoje não 
é apenas que alguns queiram impor uma austeridade econômica a outros que 
não a desejam. O que acontece é que alguns consideram que a austeridade é, 
em absoluto, algo bom, enquanto que outros consideram, sem de fato ousar 
afirmar tanto, que a austeridade é, em sua totalidade, uma miséria. Limitar-se 
a lutar contra os planos de austeridade não é apenas acrescentar algo a esse 
mal-entendido, é também, por acréscimo, ter certeza de que a luta será perdida, 
uma vez que admite implicitamente uma ideia de vida que não nos convém. Não 
adianta ficar examinado o pouco entusiasmo das “pessoas” em se lançar numa 
batalha perdida de início. O que é preciso, acima de tudo, é assumir o verdadeiro 
desafio do conflito: certa ideia protestante de felicidade - ser trabalhador, parci-
monioso, sóbrio, honesto, diligente, casto, modesto, discreto - que se pretende 
impor a toda Europa. O que é necessário opor aos planos de austeridade é uma 
outra ideia de vida, que consista, por exemplo, em partilhar em vez de econo-
mizar, em conversar em vez de calar, em lutar em vez de sofrer, em celebrar as 
vitórias em vez de invalidá-las, em se aproximar em vez de manter distância. Não 
é possível, por exemplo, medir o tamanho da força que os movimentos indígenas 
do subcontinente americano ganharam ao assumir o buen vivir como afirmação 
política. Isso traça, por um lado, um claro perfil daquilo pelo que e contra o que 
se luta; e, por outro, abre a porta para a descoberta serena das mil outras formas 
de entendimento da “boa vida”, formas que, apesar de diferentes, não são inimi-
gas, pelo menos não necessariamente. 
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2. NÃO HÁ INSURREIÇÃO DEMOCRÁTICA 

A retórica ocidental não tem surpresas. Cada vez que um levante de massas vem 
depor um sátrapa até ontem venerado em todas as embaixadas é porque o povo 
“aspira à democracia”. O estratagema é velho como Atenas. E ele funciona tão bem 
que até a assembleia do Occupy Wall Street considerou de bom-tom consagrar, em 
novembro de 2011, um orçamento de 29 mil dólares para vinte e poucos observa-
dores internacionais irem monitorar a regularidade das eleições egípcias. Ao que os 
camaradas da Praça Tahrir, a quem eles acreditavam estar ajudando, responderam: 
“Aqui no Egito, não fizemos a revolução na rua com o simples objetivo de ter um 
Parlamento. Nossa luta - que esperamos partilhar com vocês - é muito mais ampla 
do que a conquista de uma democracia parlamentar bem ajustada.” 

Não é pelo fato de se lutar contra um tirano que se luta pela democracia - pode-se 
tanto lutar por um outro tirano, quanto pelo califado ou pelo simples prazer de lutar. 
Mas, sobretudo, se há algo que tem pouco a ver com qualquer princípio aritmético 
de maioria, é justamente uma insurreição, cuja vitória depende de critérios qualita-
tivos de determinação, de coragem, de confiança em si, de sentido estratégico, de 
energia coletiva. Se há mais de dois séculos as eleições são, depois do exército, o 
instrumento mais usado para calar uma insurreição, é porque os insurgentes nunca 
são uma maioria. Quanto ao pacifismo que se associa de modo tão natural à ideia 
de democracia, também aqui convém dar a palavra aos camaradas do Cairo: “Aque-
les que dizem que a revolução egípcia era pacífica não viram os horrores que a po-
lícia nos infligiu, tampouco viram a resistência e até a força que os revolucionários 
utilizaram contra a polícia para defender suas ocupações e seus espaços. O que o 
próprio Governo reconheceu: 99 esquadras foram incendiadas, milhares de carros 
da polícia destruídos, e todas as sedes do partido dirigente foram queimadas.” A 
insurreição não respeita nenhum formalismo, nenhum procedimento democrático. 
Ela impõe, como qualquer manifestação de envergadura, sua própria forma de uti-
lização do espaço público. Ela é, como qualquer greve declarada, uma política do 
fato consumado. Ela é o reino da iniciativa, da cumplicidade prática, do gesto; as 
decisões, ela as toma nas ruas, relembrando, àqueles que talvez tenham se esque-
cido, que “popular” vem do latim popular, “arrasar, devastar”. Ela é a plenitude da 
expressão nos cânticos, nas paredes, na palavra tomada, nos combates - e o vazio 
da deliberação. Talvez o milagre da insurreição esteja nisto: ao mesmo tempo que 
dissolve a democracia enquanto problema, ela imediatamente configura algo para 
além dela. Evidentemente não faltam ideólogos, tais como Antonio Negri e Michael 
Hardt, que deduzam a partir dos levantes dos últimos anos que “constituir uma 
sociedade democrática está na ordem do dia” e que se proponham criar novas sub-
jetividades “capazes de relações democráticas”, ensinando-nos “informações, co-
nhecimentos, ferramentas de estudo” necessários ao “governo de todos por todos”.  

Para eles, tal como um negriano espanhol resume sem muita delicadeza: “De 
Tahrir à Puerta del Sol, da praça Syntagma à praça Catalunya, um grito se repete, 
de praça em praça: ‘Democracia!’. É este o nome do espectro que hoje em dia 
percorre o mundo.” De fato, tudo caminharia bem se a retórica democrática não 
fosse nada além uma voz que emana dos céus e que se junta, vinda do exterior, 
a cada levante, por ação dos governos ou daqueles que lhes desejam suceder. 
Nós a ouviríamos piedosamente, como a homilia do padre, segurando o riso. 
Mas é preciso admitir que essa retórica de fato tem um efeito de captura real 
sobre as mentes, sobre os corações, sobre as lutas, como esse movimento “dos 
indignados”, do qual tanto se falou bem, evidencia. Escrevemos “dos indignados” 
entre aspas pois, na primeira semana de ocupação da Puerta del Sol, a referência 
era a Praça Tahrir e o livreto, de modo algum inofensivo, do socialista Stéphane 
Hessel, que defende uma insurreição cidadã das “consciências” como forma de 
exorcizar a ameaça de uma verdadeira insurreição. Foi apenas depois de uma 
operação de recodificação, conduzida a partir da segunda semana de ocupação 
pelo El País, jornal ligado ao Partido Socialista, que esse movimento recebeu 
seu título manhoso, isto é, uma boa parte de seu eco público e o essencial de 
seus limites. O mesmo também é válido para a Grécia, onde aqueles que ocupa-
vam a praça Syntagma recusaram o rótulo de aganaktismenoi [indignados] que 
a mídia havia lhes atribuído, preferindo denominar-se como “movimento das pra-
ças”. “Movimento das praças”, em sua neutralidade factual, dava mais conta da 
complexidade, ou mesmo da confusão, dessas estranhas assembleias em que 
marxistas coabitavarn com budistas de via tibetana e fiéis do Syriza com burgue-
ses patriotas. A manobra do espetáculo é bem conhecida e consiste em tomar o 
controle simbólico dos movimentos, celebrando-os, num primeiro momento, por 
aquilo que eles não são, para melhor enterra-los no momento certo. Ao atribuir a 
indignação como conteúdo desses levantes, destina-os a impotência e à menti-
ra. “Ninguém mente mais do que o homem indignado”, já constatava Nietzsche. 
Ele mente sobre sua estranheza em relação àquilo sobre o qual se indigna, es-
quiva-se de qualquer responsabilidade sobre aquilo que o toca. Sua impotência é 
postulada a fim de melhor se eximir de toda e qualquer responsabilidade quanto 
ao desenrolar das coisas; que depois é por ele convertida em afecção moral, em 
afecção de superioridade moral. Ele pensa que tem direitos, o infeliz. Se já vimos 
multidões coléricas fazer revoluções, nunca vimos massas indignadas fazer ou-
tra coisa que não protestar de forma impotente. A burguesia se choca e depois 
se vinga; já a pequena-burguesia indigna-se e depois volta para a sua farsa. 

As palavras de ordem que ficaram associada ao movimento das praças foi “de-
mocracia real ya!”, pois a ocupação da Puerta del Sol foi iniciada por cerca de 
quinze “hacktivistas” por ocasião da manifestação, que tomava aquele nome, 
convocada pela plataforma para 15 de Maio de 2011 - o “15-M”, como se diz na 
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Espanha. Não se tratava, ali, de democracia direta como nos conselhos operários, 
nem mesmo de verdadeira democracia à antiga, mas de democracia real. Sem sur-
presa, em Atenas, o “movimento das praças, se instalou à distância de uma pedrada 
do local da democracia formal, a Assembleia Nacional. Até aqui tínhamos ingenu-
amente pensado que a democracia real era esta que já estava aqui, tal como a co-
nhecemos desde sempre, com suas promessas eleitorais feitas para serem traídas, 
suas salas de gravação denominadas “parlamentos” e suas negociatas pragmáticas 
para enevoar o mundo em favor de diferentes lobbies. Mas para os “hacktivistas” do 
15-M a realidade da democracia era acima de tudo a traição da “democracia real”. 
Que tenham sido cibermilitantes que lançaram esse movimento não é indiferente. 
As palavras de ordem “democracia real” significam o seguinte: tecnologicamente, 
suas eleições, que têm lugar uma vez a cada quatro ou cinco anos; seus deputados 
rechonchudos que não sabem utilizar um computador; suas assembleias, que mais 
parecem uma peça de teatro ruim ou uma feira barulhenta - tudo isso é obsoleto. 
Hoje em dia, graças às novas tecnologias de comunicação, graças à internet, à iden-
tificação biométrica, aos smartphones, às redes sociais, vocês estão completamen-
te ultrapassados. É possível instaurar uma democracia real, isto é, uma sondagem 
permanente, em tempo real, da opinião da população, submetendo-lhe realmente 
qualquer decisão antes de a tomar. Um autor já antecipava isso nos anos 1920: 
“Poderíamos imaginar que um dia invenções sutis permitiriam a cada um exprimir 
a todo momento suas opiniões sobre os problemas políticos, sem sair de casa, gra-
ças a um aparelho que conseguisse gravar todas essas opiniões numa central em 
que não seria preciso fazer mais nada do que ler o resultado.” Ele via aí “uma prova 
da privatização absoluta do Estado e da vida pública”. E era essa sondagem perma-
nente, mesmo numa praça, que as mãos levantadas ou abaixadas dos indignados 
silenciosamente manifestavam durante os sucessivos discursos. Até o velho poder 
de aclamar ou de vaiar havia sido retirado da multidão.

O “movimento das praças” foi, por um lado, a projeção, ou melhor a colisão da 
fantasia cibernética da cidadania universal com a realidade, e, por outro, um mo-
mento excepcional de encontros, de ações, de festas e de retomada de uma vida 
em comum. Isso era algo que a eterna microburocracia não conseguia ver, absorta 
que estava na tentativa de fazer seus caprichos ideológicos se passarem por “posi-
ções da assembleia” ou de controlar tudo em nome do fato de que cada ação, cada 
gesto, cada declaração devia ser “validada pela assembleia” para ganhar seu direito 
de existir. Para todos os outros, esse movimento liquidou definitivamente o mito da 
assembleia-geral, isto é, o mito de sua centralidade. Na primeira noite, em 16 de 
maio de 2011, havia cem pessoas na praça Catalunya, em Barcelona; no dia seguin-
te mil, depois dez mil e nos dois primeiros fins de semana havia trinta mil pessoas. 
Cada um pôde constatar que, quando “somos tão numerosos, já não há nenhuma 
diferença entre democracia direta e democracia representativa. A assembleia é o 

local em que somos obrigados a ouvir idiotices sem poder replicar, exatamente 
como em frente à televisão; mais do que isso, é o local de uma teatralidade ex-
tenuante e tanto mais mentirosa quanto mais mimetiza a sinceridade, a aflição 
ou o entusiasmo. A extrema burocratização das comissões refreou até os mais 
resistentes, tendo sido necessárias 

duas semanas para que a comissão “conteúdo” parisse um documento intragável 
e calamitoso de duas páginas que resumia, segundo ela, “aquilo em que acredita-
mos”. Nessa altura, face ao ridículo da situação, alguns anarquistas submeteram 
a voto a hipótese de a assembleia se tornar um simples espaço de discussão 
e lugar de informação, e não um órgão para tomada de decisões. A situação 
era cômica: colocar em votação o fato de se deixar de votar. Coisa ainda mais 
cômica: o escrutínio foi sabotado por trinta trotskistas. E como esse gênero de 
micropolíticos transpira tanto tédio quanto sede de poder, todos acabaram se 
afastando das fastidiosas assembleias. Sem surpresas, muitos dos participan-
tes de Occupy tiveram a mesma experiência e chegaram à mesma conclusão. Em 
Oakland como em Chapel Hill, acabou por se considerar que a assembleia não 
tinha nenhum direito de validar o que este ou aquele grupo podia ou queria fazer, 
que ela era um local de partilha, e não de decisão. Quando uma ideia emitida em 
assembleia vingava, era simplesmente porque um conjunto suficiente de pesso-
as a consideravam boa o suficiente para ser implementada e não em virtude de 
qualquer princípio de maioria. As decisões vingavam ou não; elas nunca eram to-
madas. Foi assim que na praça Syntagma foi votada “em assembleia-geral”, num 
dia de junho de 2011 e por vários milhares de indivíduos, a iniciativa de promover 
ações no metrô; quando o dia chegou, não se encontravam nem vinte pessoas 
no local marcado para agir efetivamente. É assim que o problema da “tomada de 
decisão”, obsessão de todos os democratas empoeirados do mundo, se releva 
nunca ter sido outra coisa que não um falso problema.

Que tenha sido com o “movimento das praças” que o fetichismo da assembleia-
-geral caiu no vazio não mancha em nada a prática de assembleias em si. Trata-
-se apenas de saber que de uma assembleia não pode sair outra coisa que não o 
que lá já se encontra. Quando milhares de desconhecidos que nada partilham a 
não ser o fato de estarem ali se juntam numa mesma praça, não se pode esperar 
que daí saía mais do que sua separação autoriza. Não se pode querer, por exem-
plo, que uma assembleia consiga gerar por si própria a confiança recíproca ne-
cessária para que se assuma em conjunto o risco de agir ilegalmente. Que uma 
coisa tão repugnante como uma assembleia-geral de coproprietários seja possí-
vel é algo que, desde logo, deveria nos premunir contra a paixão das AG. Aquilo 
que uma assembleia atualiza é simplesmente o nível de partilha existente. Urna 
assembleia de estudantes não é uma assembleia de bairro, que por sua vez não 
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é uma assembleia de bairro em luta contra sua “reestruturação”. Urna assembleia 
de operários não é a mesma no início e no final de uma greve. E estas certamente 
terão pouco a ver com uma assembleia popular dos povos de Oaxaca. 

A única coisa que qualquer assembleia pode produzir, se o tentar, é uma linguagem 
comum. Mas quando a única experiência comum é a separação, apenas a lingua-
gem informe da vida separada será escutada. A indignação é, efetivamente, assim, 
o máximo de intensidade política à qual pode chegar o indivíduo atomizado, que 
confunde o mundo com sua tela, da mesma forma que confunde seus sentimentos 
com seus pensamentos. A assembleia plenária de todos esses átomos, a despeito 
de sua comovente comunhão, não fará mais do que expor a paralisia induzida por 
uma falsa compreensão da política e, acima de tudo, uma inaptidão para alterar 
o que quer que seja no curso do mundo. Como se uma infinidade de caras cola-
das contra uma parede de vidro olhassem embasbacadas o universo mecânico que 
continua a funcionar sem elas. O sentimento de impotência coletiva, que sucedeu 
à alegria de se terem encontrado e sido contabilizados, dispersou os proprietários 
de barracas Quechua de maneira tão infalível como os cassetetes e o gás. E no 
entanto havia algo nessas ocupações que ia além desse sentimento, precisamente 
tudo aquilo que não tinha lugar no momento teatral da assembleia, tudo o que se re-
laciona a milagrosa aptidão dos vivos para habitar, para habitar o próprio inabitável: 
o coração das metrópoles. Nas praças ocupadas, tudo aquilo que a política desde a 
Grécia clássica relegou para a esfera, no fundo desprezada, da “economia”, da ges-
tão doméstica, da “sobrevivência”, da “reprodução”, do “cotidiano” e do “trabalho”, 
afirmou-se, pelo contrário, como dimensão de uma potência política coletiva que 
escapou à subordinação do privado. A capacidade de auto-organização cotidiana 
que aí prosperou e que chegou, em alguns lugares, a alimentar três mil pessoas por 
refeição, a levantar um vilarejo em poucos dias ou a cuidar dos amotinados feridos 
assinala talvez a verdadeira vitória política do “movimento das praças”. Ao que as 
ocupações de Taksim e de Maïdan terão acrescentado, no seu encalço, a arte de 
erguer barricadas e de confeccionar coquetéis molotov em quantidades industriais. 

O fato de que uma forma de organização tão banal e sem surpresas como uma 
assembleia tenha sido investida de tal veneração frenética diz, no entanto, muito 
sobre a natureza dos afetos democráticos. Se a insurreição exprime primeiro a có-
lera e depois a alegria, a democracia direta, no seu formalismo, é, antes de tudo, 
uma coisa de angustiados. Que nada aconteça que não seja determinado por um 
processo previsível. Que nenhum acontecimento nos ultrapasse. Que a situação se 
mantenha a nossa altura. Que ninguém se possa sentir trapaceado ou em conflito 
aberto com a maioria. Que nunca ninguém seja obrigado a contar apenas com suas 
próprias forças para se fazer ouvir. Que não se imponha nada a ninguém. Com esse 
fim, os vários dispositivos da assembleia - da roda de palavra aos aplausos silen-

ciosos - organizam um espaço estritamente aveludado, sem outras asperezas 
para além da sucessão de monólogos, desativando, desse modo, a necessidade 
de lutar por aquilo que se pensa. Se o democrata tem que estruturar a situação 
a esse ponto, é porque não confia nela. E se ele não tem confiança na situação, 
é porque, no fundo, ele não é de confiança. É seu medo de se deixar levar por ela 
que o condena a querer controla-la a todo o custo, muitas vezes ao ponto de a 
destruir. A democracia é, acima de tudo, o conjunto de procedimentos por meio 
dos quais se dá forma e estrutura a essa angústia. Não se trata de fazer o pro-
cesso da democracia: não se faz um processo a partir de uma angústia.

Só um desenvolvimento omnilateral da atenção atenção não apenas ao que é 
dito, mas sobretudo ao que não é, atenção à forma como as coisas são ditas, ao 
que se lê nas faces como nos silêncios – pode nos libertar do apego aos proce-
dimentos democráticos. Trata-se de fazer submergir o vazio que a democracia 
mantém entre os átomos individuais pela plena atenção de uns aos outros, por 
uma atenção inédita ao mundo comum. O desafio é substituir o regime mecânico 
de argumentação por um regime de verdade, de abertura, de sensibilidade ao que 
aqui está. No século XII, quando Tristão e Isolda se encontram de noite e con-
versam, trata-se de um “parlamento”; quando as pessoas, no acaso da rua e das 
circunstâncias, se agitam e se põem a falar, é uma “assembleia”. Eis o que é pre-
ciso opor à “soberania” das assembleias gerais, à tagarelice dos parlamentos: a 
redescoberta da carga afetiva ligada à palavra, à palavra verdadeira. O contrário 
da democracia não é a ditadura, é a verdade. É justamente por ser um momento 
de verdade, no qual o poder está nu, que uma insurreição nunca é democrática. 

3. A DEMOCRACIA NÃO É NADA MAIS DO QUE O GOVERNO EM ESTADO PURO 

Sem qualquer grande alvoroço, a “maior democracia do mundo” embarcou numa 
caçada mundial de um de seus agentes, Edward Snowden, que teve a má ideia 
de revelar o programa de vigilância generalizada das comunicações que ela em-
preendia. Na realidade, a maioria de nossas belas democracias ocidentais se tor-
naram regimes policiais perfeitamente descomplexados, ao passo que a maior 
parte dos regimes policiais de nosso tempo ostentam orgulhosamente o título 
de “democracia”. Ninguém ficou lá muito assombrado por um primeiro-ministro, 
como Papandréu, ter sido exonerado sem aviso prévio por ter tido a ideia, verda-
deiramente exorbitante, de submeter a política do seu país, quer dizer, da Troika, 
aos eleitores. Tomou-se costume na Europa, aliás, suspender eleições quando se 
antecipa um resultado incontrolável ou obrigar os cidadãos a votarem novamen-
te quando a votação não fornece o resultado cobiçado pela Comissão Europeia. 
Os democratas do “mundo livre” que se pavoneavam há vinte anos devem estar 



112 113

arrancando os cabelos. Não é fato notório que o Google, confrontado com o escân-
dalo de sua participação no programa de espionagem Prism, limitou-se apenas a 
convidar Henry Kissinger para explicar aos seus assalariados que era necessário 
que se habituassem, que nossa “segurança” tinha esse preço? Não deixa de ser 
divertido imaginar o homem de todos os golpes de Estado fascistas da década de 
1970 na América do Sul dissertando sobre a democracia diante de empregados tão 
cool, tão “inocentes”, tão “apolíticos” da sede do Google no Vale do Silício.

Lembremos a frase de Rousseau em O contrato social: “Se houvesse um povo de 
deuses, ele se governaria democraticamente. Tão perfeito governo não convém aos 
homens”. Ou aquela outra, mais cínica, de Rivarol: “Existem duas verdades que nun-
ca podem ser separadas neste mundo: a primeira, que a soberania reside no povo; 
a segunda, que o povo nunca deve exercê-la.” 

Edward Bernays, o fundador das public relations, começava assim o primeiro capítu-
lo do seu livro Propaganda, intitulado “Organizar o caos”: “A manipulação conscien-
te e inteligente dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento 
importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo 
oculto da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder do 
nosso país.” Foi em 1928. No fundo, o que se visa quando se fala em democracia é 
à identidade entre governantes e governados, quaisquer que sejam os meios pelos 
quais essa identidade é obtida. Daí a epidemia de hipocrisia e de histeria que aflige 
nossas terras. Num regime democrático, governa-se sem de fato aparentar que 
se governa; os senhores se vestem com os atributos de escravos e os escravos 
se creem senhores. Uns, ao exercer o poder em nome da felicidade das massas, 
encontram-se condenados a uma hipocrisia constante; e outros, pensando dispor 
de um “poder de compra”, de “direitos” ou de uma “opinião” espezinhada ao longo 
de todo o ano, tornam-se histéricos. E como a hipocrisia é a virtude burguesa por 
excelência, sempre algo de irremediavelmente burguês se une à democracia. Nesse 
ponto, o sentimento popular não se engana. 

Quer sejamos um democrata à la Obama ou um defensor feroz dos sindicatos ope-
rários, qualquer que seja a forma de conceber o “governo do povo por si próprio”, o 
que recobre a questão da democracia é sempre a questão do governo. Este é seu 
postulado e seu impensado: é necessário um governo. Governar é uma forma muito 
particular de exercer o poder. Governar não é impor uma disciplina sobre um corpo, 
não é fazer respeitar a Lei sobre um território, torturando os infratores como no 
Antigo Regime.

Um rei reina. Um general comanda. Um juiz julga. Governar é outra coisa. Governar 
é conduzir os comportamentos de uma população, de uma multiplicidade que é 

necessário vigiar, como um pastor com seu rebanho, para maximizar o potencial 
e orientar a liberdade. É, portanto, levar em conta e modelar seus desejos, suas 
formas de fazer e de pensar, seus hábitos, seus temores, suas disposições, seu 
meio. É pôr em funcionamento um conjunto de táticas, de táticas discursivas, 
policiais, materiais, de atenção minuciosa às emoções populares, às suas osci-
lações misteriosas; é agir a partir de uma sensibilidade permanente a conjuntura 
afetiva e política de modo a prevenir tumultos e rebeliões. Agir sobre o meio e 
modificar continuamente suas variáveis, agir sobre uns para influenciar a con-
duta dos outros, garantir o domínio sobre o rebanho. Em suma, é manter uma 
guerra – que nunca terá tal nome nem aparência – em praticamente todos os 
planos pelos quais se movimenta a existência humana. Uma guerra de influência, 
sutil, psicológica, indireta. 

O que se fortaleceu sem cessar a partir do século XVII no Ocidente não foi o 
poder do Estado, mas sim – e isso através da edificação dos Estados nacionais 
e, agora, por sua ruína – o governo enquanto forma de poder específica. Se hoje 
as velhas superestruturas enferrujadas dos Estados-nação podem afundar sem 
receios, é justamente porque elas devem dar lugar a essa famosa “governança”, 
flexível, plástica, informal, taoista, que se impõe em todos os domínios, seja na 
gestão de si, das relações, das cidades ou das empresas. Nós revolucionários, 
não podemos evitar o sentimento de que perdemos todas as batalhas, uma após 
a outra; porque elas se deram num plano ao qual ainda não tivemos acesso, 
porque reunimos nossas forças em torno de posições já perdidas, porque os ata-
ques são desencadeados em lugares em que não nos defendemos. Isso provém, 
em larga medida, do fato de ainda concebermos o poder na forma de Estado, de 
Lei, de Disciplina, de Soberania; é como governo que ele não para de avançar. 
Procuramos o poder no estado sólido enquanto ele passou há muito tempo para 
o estado líquido, senão mesmo para o gasoso. Frustrados e perplexos, acaba-
mos por suspeitar de tudo o que ainda apresente uma forma precisa – hábitos, 
fidelidades, enraizamentos, domínio ou lógica quando o poder se manifesta mui-
to mais na incessante dissolução de todas as formas. 

As eleições não tem nada de particularmente democrático: durante muito tempo 
os reis foram eleitos, e raros são os autocratas que dispensam um pequeno pra-
zer plebiscitário de vez em quando. As eleições são democráticas apenas na me-
dida em que permitem assegurar não uma participação das pessoas no governo, 
mas uma determinada adesão a este por meio da ilusão de o terem escolhido até 
certo ponto. “Todas as formas de Estado têm a democracia como sua verdade”, 
escrevia Marx. Estava enganado. Todas as formas de governo têm a democracia 
como sua verdade. A identidade do governante e do governado é o ponto crítico 
no qual o rebanho se torna pastor coletivo e no qual o pastor se dissolve em seu 
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rebanho, no qual a liberdade coincide com a obediência e a população com o so-
berano. A reabsorção do governante e do governado, um no outro, é o governo em 
estado puro, sem qualquer forma nem limite. Não é por acaso que hoje se teoriza 
a democracia como líquida, uma vez que toda forma fixa é um obstáculo ao exercí-
cio do puro governo. No grande movimento de fluidificação geral não há muros de 
arrimo, apenas pontos sobre uma assíntota. Quanto mais fluído, mais governável; e 
quanto mais governável, mais democrático. O single cosmopolita é evidentemente 
mais democrático do que o casal, que por sua vez é mais democrático do que o clã 
familiar, que por sua vez é mais democrático do que o bairro mafioso. 

Aqueles que acreditaram que as as formas do Direito eram uma conquista definitiva 
da democracia, e não uma forma provisória em vias de superação, estão por conta 
própria. Agora, tais formas são um obstáculo formal a eliminação dos “inimigos 
combatentes” da democracia, assim como à reorganização contínua da economia. 
Da Itália dos anos 1970 às dirty wars de Obama, o antiterrorismo não é uma violação 
lamentável dos nossos belos princípios democráticos, uma exceção a sua margem, 
ele é muito mais o ato constituinte permanente das democracias contemporâneas. 
Os Estados Unidos mantêm uma lista de “terroristas” de todo o mundo com inesgo-
táveis 680 mil nomes, e nutrem um corpo de 25 mil homens, os JSOC [Comando de 
Operações Especiais Conjuntas], secretamente encarregados de matar não importa 
quem, não importa quando e não importa onde, em qualquer canto do globo. Com 
sua frota de drones não muito cuidadosos com a identidade exata daqueles que 
estraçalham, as execuções extrajudiciais vieram substituir os processos extrajudi-
ciais do tipo Guantánamo. Aqueles que se escandalizam pura e simplesmente não 
compreendem o que significa governar democraticamente; permanecem na fase 
precedente, aquela em que o Estado moderno ainda falava a língua da Lei. 

No Brasil, foram detidos, sob leis antiterroristas, alguns jovens cujo crime foi querer 
organizar uma manifestação contra a Copa do Mundo de futebol. Na Itália, quatro 
camaradas foram presos por “terrorismo” com base em um ataque ao canteiro de 
obras do TAV [Trem de alta velocidade], reivindicado pelo movimento em seu con-
junto, ter supostamente afetado gravemente a “imagem” do país ao queimar um 
compressor. É inútil multiplicar os exemplos, o gesto é universal: tudo o que resiste 
aos esquemas dos governos está em vias de ser tratado como “terrorista”. Uma 
mente liberal poderia temer que os governos estivessem tentando diminuir sua legi-
timidade democrática. Nada disso: com essa prática eles a refundam. Pelo menos 
se a operação for bem-sucedida, se as almas foram bem sondadas e o terreno das 
sensibilidades bem preparado. Porque quando Ben Ali ou Mubarak denunciam as 
multidões que saem à rua como bandos de terroristas e isso não cola, a operação 
de refundação se volta contra eles; seu fracasso liquefaz o chão da legitimidade 

sob seus pés; eles se dão conta de que estão pedalando sobre o vazio, diante dos 
olhos de todos; sua queda é iminente. A operação só se revela verdadeiramente 
no momento em que falha. 

4. TEORIA DA DESTITUIÇÃO 

Nascidas na Argentina, as palavras de ordem “que se vayan todos!” mexeu de 
verdade com a cabeça dos dirigentes do mundo inteiro. Perdemos a conta do 
número de línguas nas quais gritamos nosso desejo de destituir o poder insta-
lado ao longo dos últimos anos. O mais surpreendente é que o tenhamos, em 
muito casos, conseguido. Porém, seja qual for a debilidade dos novos regimes 
que emergiram dessas “revoluções”, a segunda parte do grito, “y que no quede 
ni uno!” [que não reste ninguém], permaneceu desapercebida: novos fantoches 
tomaram o lugar deixado vago. O caso mais exemplar é certamente o do Egito. 
Tahrir teve a cabeça de Mubarak e o movimento Tamarut teve a de Morsi. A rua 
exigiu, a cada vez, uma destituição que não tinha força para organizar, de tal 
modo que são as forças previamente organizadas, a Irmandade Muçulmana e de-
pois o exército, que usurpam essa destituição, cumprindo-a em seu proveito. Um 
movimento que exige está sempre por baixo de uma força que age. Admiremos 
de passagem como o papel de soberano e o de “terrorista” são, no fundo, inter-
cambiáveis, como se passa depressa dos palácios do poder para os subsolos de 
suas prisões, e vice-versa. 

A queixa que geralmente se levanta entre os insurgentes de ontem diz: “A revo-
lução foi traída. Nós não morremos para que um governo provisório organize 
eleições, e depois uma assembleia constituinte prepare uma nova constituição, a 
qual esboçará as modalidades de novas eleições, da qual sairá um novo regime, 
ele mesmo quase idêntico ao anterior. Nós queremos que a vida mude, e nada, 
ou muito pouco, mudou.” Sobre este aspecto, os radicais têm sua explicação de 
sempre: a de que o povo deve governar a si mesmo em vez de eleger represen-
tantes. Se as revoluções são sistematicamente traídas, talvez isso seja obra da 
fatalidade; mas talvez seja o sinal de que há, na nossa ideia de revolução, alguns 
vícios escondidos que a condenam a esse destino. Um desses vícios reside no 
fato de ainda pensarmos muito frequentemente a revolução como uma dialética 
entre o constituinte e o constituído. Ainda acreditamos na fábula de que todo o 
poder constituído se enraíza num poder constituinte, de que o Estado emana da 
nação, como o monarca absoluto de Deus, de que existe permanentemente sob 
a Constituição em vigor uma outra Constituição, uma ordem ao mesmo tempo 
subjacente e transcendente, quase sempre muda, mas que pode surgir a qual-
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quer instante, tal como um relâmpago. Queremos acreditar que basta que “o povo” 
se junte, se possível frente ao parlamento, e grite “vocês não nos representam!”para 
que, por sua simples epifania, o poder constituinte expulse os poderes constituídos 
como num passe de mágica. Essa ficção do poder constituinte serve apenas, na 
verdade, para mascarar a origem propriamente política, fortuita, o golpe de força 
pelo qual todo o poder se institui. Aqueles que tornam o poder retroprojetam a 
fonte de sua autoridade sobre a totalidade social que, a partir de então, controlam 
e, dessa forma, fazem-na calar em seu próprio nome de maneira legítima. Assim se 
realiza, em intervalos regulares, a façanha de disparar sobre o povo em nome do 
povo. O poder constituinte é o traje de toureiro de que se reveste a origem sempre 
sórdida do poder, é o véu que hipnotiza e faz com que todos acreditem que o poder 
constituído é muito mais do que realmente é. 

Aqueles que, como Antonio Negri, se propõem a “governar a revolução”, só veem 
“conflitos constituintes” por toda parte, das revoltas das balieues aos levantes no 
mundo árabe. Um negriano madrileno, partidário de um hipotético “processo cons-
tituinte” saído do movimento das praças, ousa mesmo apelar à criação do “partido 
da democracia”, “o partido dos 99%”, com vistas a “articular uma nova constituição 
democrática tão ‘insignificante’, tão arrepresentativa, tão pós-ideológica como foi 
o 15-M”. Esse gênero de desvios enganosos nos incita, acima de tudo, a repensar a 
ideia de revolução como pura destituição. 

Instituir ou constituir um poder é dota-lo de uma base, de um fundamento, de uma 
legitimidade. Para um aparelho econômico, jurídico ou policial, trata-se de ancorar 
sua frágil existência num plano que o suplante, numa transcendência que o coloque 
fora de alcance. Por meio dessa operação, aquilo que não é mais do que uma en-
tidade localizada, determinada, parcial, ascende a um outro lugar, a partir do qual, 
em seguida, pode pretender tudo abarcar; é enquanto constituído que um poder 
se torna ordem sem exterior, existência sem presença, e que não pode fazer outra 
coisa que não submeter ou aniquilar. A dialética do constituinte e do constituído 
vem fornecer um sentido superior ao que é apenas uma forma política contingente: 
é assim que a República se torna o estandarte universal de uma natureza humana 
indiscutível e eterna, ou o califado o único lar da humanidade. O poder constituinte 
dá nome a esse sortilégio monstruoso que faz do Estado, ao se fundar como razão, 
aquele que nunca se engana, aquele que não tem inimigos, pois se opor a ele é ser 
um criminoso; aquele que tudo pode, mesmo sem ter qualquer honra. 

Para destituir o poder não basta portanto vencê-lo na rua, desmantelar seus apare-
lhos, incendiar seus símbolos. Destituir o poder é privá-lo de seu fundamento. É isso 
o que justamente urna insurreição faz. Aí, o constituído surge tal como é, nas suas 
mil manobras desajeitadas ou eficazes, grosseiras ou sofisticadas. “O rei está nu”, 

é dito então, porque o véu constituinte está em farrapos e toda a gente pode ver 
através dele. Destituir o poder é privá-lo de legitimidade, é conduzi-lo a assumir 
sua arbitrariedade, a revelar sua dimensão contingente. É mostrar que ele não 
detém mais do que a própria situação, sobre a qual desdobra estratagemas, pro-
cedimentos, combinações – é dar início a uma configuração passageira das coi-
sas que, como tantas outras, apenas a luta e a astúcia farão sobreviver. É forçar 
o governo a descer para o nível dos insurgentes, que não serão mais “monstros”, 
“criminosos” ou “terroristas”, mas simplesmente inimigos. Encurralar a polícia 
reduzindo-a a uma mera gangue, a justiça a uma associação de malfeitores. Na 
insurreição, o poder vigente é mais uma força entre outras sobre um plano de 
luta comum, e não mais essa metaforça que rege, ordena ou condena todas as 
potências. Todos os canalhas têm um endereço. Destituir o poder é manda-lo 
por terra.

Qualquer que seja o resultado do confronto na rua, a insurreição já conseguiu 
enfraquecer o tecido bem apertado das crenças que permitem ao governo o seu 
exercício. É por isso que aqueles que estão ansiosos por enterrar a insurreição 
não perdem tempo tentando remendar os fundamentos esmigalhados de uma 
legitimidade já expirada. Eles procuram, pelo contrário, insuflar no próprio mo-
vimento a pretensão de uma nova legitimidade, isto é, uma nova pretensão a 
ser fundada na razão, sobressaindo do plano estratégico no qual as diferentes 
forças se enfrentam. A legitimidade “do povo”, “dos oprimidos” ou “dos 99%” é o 
cavalo de Troia que permite ao constituinte se inscrever na destituição insurre-
cional. É o método mais seguro para desfazer uma insurreição – e que não ne-
cessita nem mesmo de uma vitória na rua. Para tornar irreversível a destituição é 
necessário, portanto, começar renunciando à nossa própria legitimidade. Temos 
de abandonar a ideia de que se faz a revolução em nome de algo, que haverá 
uma entidade, essencialmente justa e inocente, que as forças revolucionárias 
seriam incumbidas de representar. Não se manda o poder por terra para elevar a 
si mesmo aos céus.

Destituir a forma específica do poder desta época requer, de início, que se devol-
va a seu lugar de hipótese a “evidência” que estabelece que os homens devem 
ser governados, seja democraticamente por si mesmos, seja hierarquicamente 
por outros. Esse pressuposto remonta desde pelo menos o nascimento grego da 
política – sua força é tanta que os próprios zapatistas reuniram suas “comunas 
autônomas” nos “conselhos de bom governo”. Ele se apoia sobre uma antropo-
logia situável, que pode ser encontrada tanto no anarquista individualista que 
aspira a plena satisfação de suas paixões e necessidades próprias como nas 
concepções aparentemente mais pessimistas que veem no homem uma besta 
ávida que só um poder implacável pode impedir de devorar o próximo. Maquiavel, 
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para quem os homens são “ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao 
perigo, ávidos de ganhos” está, nesse aspecto, de acordo com os fundadores da de-
mocracia norte-americana: “ao se conceber qualquer sistema de governo [...] deve-se 
supor que todo homem é um patife”, como postulava Hamilton com base em Hume. 
Em todos os casos, parte-se da ideia de que a ordem política tem, por vocação, conter 
uma natureza humana mais ou menos animalesca, em que o Eu enfrenta os outros 
e o mundo, em que corpos irremediavelmente separados são mantidos juntos por 
meio de um artifício qualquer. Como demonstrou Marshall Sahlins, essa ideia de uma 
natureza humana que a “cultura” deveria conter é uma ilusão ocidental. Ela exprime 
nossa miséria, e não a de todos os terráqueos. “Para a maior parte da humanidade, 
o egoísmo como conhecemos não é natural no sentido normativo do termo: ele é 
considerado como uma forma de loucura, bruxaria, ou como motivo para o ostracis-
mo, a execução, ou, pelo menos, terapia. Em vez de expressar uma natureza humana 
pré-social, tal cobiça geralmente é compreendida como uma perda de humanidade.” 

Mas para destituir o governo não basta criticar essa antropologia e seu suposto “re-
alismo”. É necessário que consigamos agarrá-la a partir de fora, “afirmar um outro 
plano de percepção. Porque, efetivamente, nos movemos num outro plano. A partir 
do exterior relativo em que vivemos, que tentamos construir, chegamos a esta con-
vicção: a questão do governo só é colocada a partir de um vazio, a partir de um vazio 
que, com frequência, foi preciso produzir. É necessário que o poder esteja suficien-
temente desligado do mundo, que tenha produzido um vazio suficiente em torno do 
indivíduo e em torno de si próprio, que tenha produzido um espaço suficientemente 
desértico entre os seres para que possa, a partir daí, questionar-se sobre como agen-
ciar todos esses elementos discordantes desligados entre si, como reunir o separado 
enquanto separado. O poder cria o vazio. O vazio invoca o poder. Sair do paradigma 
do governo é partir politicamente da hipótese inversa. Não existe vazio, tudo é ha-
bitado, nós somos, cada um de nós, o local de passagem e de articulação de uma 
quantidade de afetos, de linhagens, de histórias, de significações, de fluxos materiais 
que nos excedem. O mundo não nos rodeia, ele nos atravessa. O que nós habitamos 
nos habita. O que nos cerca nos constitui. Nós não nos pertencemos. Nós estamos 
agora e sempre disseminados por tudo aquilo a que nos ligamos. A questão não é 
dar forma ao vazio a partir do qual finalmente conseguiríamos agarrar tudo aquilo 
que nos escapa, mas de aprender a habitar melhor este que lá está o que implica se 
aperceber dele, algo nada evidente para os filhos míopes da democracia. Entrever um 
mundo povoado não de coisas, mas de forças, não de sujeitos, mas de potências, não 
de corpos, mas de elos. 

É por sua plenitude que as formas de vida alcançam a destituição. 
Aqui, a subtração é a afirmação, e a afirmação faz parte do ataque.

* Originalmente publicado em Aos nossos amigos: crise e insurreição / Comitê Invisível; 
[tradução Edições Antipáticas]. São Paulo: n-1 edições, 2016.



120 121

ANTIPODER*
Antonio Negri
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I. Quando se fala em “antipoder” em geral, fala-se propriamente de três coisas: de resistência 
contra o velho poder, de insurreição e de potência constituinte de um novo poder. Resistên-
cia, insurreição e poder constituinte representam a trindade da essência única do antipoder.  
 
O que seja a resistência o sabemos com certa precisão, uma vez que na vida cotidiana 
uma grande maioria de sujeitos sociais se encontra exercendo-a. Nas atividades produ-
tivas, contra um patrão; nas atividades da reprodução social, contra as autoridades que 
regulam e controlam a vida (na família, o paternalismo...); na comunicação social, con-
tra os valores e os sistemas que fecham a experiência e a linguagem na repetição e os 
empurram para a ausência de sentido. A resistência interage duramente, mas também 
criativamente, com o comando, em quase todos os níveis da vida social vivenciada.  
 
Quanto à insurreição, é de experimentação mais difícil: porém, no tempo de uma gera-
ção (e em todo caso, nos dois últimos séculos, a cada trinta anos aproximadamente), 
pôde-se fazer essa experiência. Para nós, insurreição é a forma de um movimento de 
massa resistente, quando se torna ativa em pouco tempo, ou seja, quando se concen-
tra em alguns objetivos determinados e determinantes: isso representa a inovação de 
massa de um discurso político comum. A insurreição aperta as diversas formas de 
resistência em um único nó, as homologa, as dispõe como uma flecha que atravessa de 
modo original o limite da organização social dada, do poder constituído. É um evento. 

O poder constituinte é a potência de configurar a inovação que resistência e insur-
reição produziram, e de dar-lhe uma forma histórica adequada, nova, teleologica-
mente eficaz. Se a insurreição obriga a resistência a se tornar inovação (e expressa, 
portanto, a produtividade que irrompe do trabalho vivo), o poder constituinte dá for-

ma a essa expressão (acumula a potência de massa do trabalho vivo em um 
novo projeto de vida, em um novo potencial de civilização). E, se a insurreição é 
uma arma que destrói as formas de vida do inimigo, o poder constituinte é a força 
que organiza positivamente novos esquemas de vida e de gozo de massa da vida. 
 
II. Na linguagem política da esquerda tradicional, “antipoder” é termo com caracte-
rísticas mais concisas e reduzidas: muitas vezes, na melhor das hipóteses, é iden-
tificado com a prática da resistência, algumas vezes com sua organização… e nada 
mais! Essa concisão e essa redução estão erradas: não porque o nexo que liga a 
resistência aos estágios posteriores de expressão de antipoder seja dificilmente vi-
sível mas porque, se não se reconhece o elo implícito da resistência, da insurreição 
e do poder constituinte em cada figura de antipoder, corre-se o risco de neutrali-
zar aqueles mesmos componentes, esvazia-los de sua eficácia e inclusive entrega-
-los sub-repticiamente ao poder dominante. Assim, de fato, a resistência, tomada 
em si mesma, em sociedades altamente complexas como as pós-modernas, pode 
atuar no vazio ou, pior, ser manipulada em operações de circulação sistêmica que 
somente a recomposição de um ponto de vista global de antipoder pode interrom-
per. Assim, a tensão insurrecional, por mais generosa que possa ser, pode tornar-se 
inútil, ou até danosa, se não for adequada ou proporcional às potencialidades de 
massa; ela corre o risco de naufragar nos lodaçais do terrorismo, quando sua inci-
dência não se tenha tomado de massa (através de fases anteriores de resistência), 
e sua imaginação constituinte não se tenha tomado hegemônica. Quanto ao poder 
constituinte, sua eficácia torna-se evidente somente quando ele é solidamente im-
plantado em um processo irreversível de transformação dos modos de vida e de 
afirmação de desejos de libertação. Também de outro ponto de vista, todavia, de 
um ponto de vista que não privilegia a separação dos diversos componentes do an-
tipoder, mas, pelo contrário, exalta sua conexão, podemos ter efeitos ambíguos ou 
até negativos. É o caso de quando se considera o antipoder na dimensão temporal, 
e aqui em uma perspectiva fortemente aproximada: então o nexo entre resistência, 
atividade insurrecional e poder constituinte pode ser descrito em uma dialética de 
imediatidade, na qual cada momento (e as atividades e as funções e as determi-
nações do antipoder) toma-se impossível de agarrar, de perseguir... É normalmen-
te quando nos encontramos em situações nas quais a organização (e a reflexão) 
é sucedâneo da espontaneidade dos movimentos que esses impasses podem ser 
descritos com consequências muitas vezes desastrosas. É sempre desastrosa, de 
fato, a noite em que todas as vacas são cinza – e se pode delirar. Quando resistên-
cia, insurreição e poder constituinte são vivenciados (imediatamente) em um tempo 
compacto e sem articulações, ”a bela alma” triunfa sobre o pensamento crítico, e 
a operatividade concreta torna-se estupidamente selvagem pelo entusiasmo... Ma-
quiavel narra a revolta antimédicis dos Boscoli, revolta humanista, generosíssima 
(e ele mesmo foi, se não participante, certamente envolvido): ele nos diz, então, 
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que não podemos aceitar experiências de antipoder tão aventurosas e desastrosa-
mente ineficazes, porque foram realizadas num tempo e numa paixão sem reflexão.  
 
III. Não é somente essa ausência de distinção da temporalidade que destrói a eficácia 
do antipoder e talvez sua própria definição: pode haver também uma distorção do espa-
ço no qual o antipoder se exerce e se desenvolve. Para esclarecer este ponto, voltemos 
à definição de base do antipoder, procurando enriquecê-la.
  
Ora, a resistência no processo total do antipoder possui uma função principal, que é a 
de desestruturar o poder oposto. É um trabalho difícil, uma escavação continua, uma 
criação de crise de cada relação e dos singulares compromissos/manipulações que, em 
cada canto do espaço social, constituem o conjunto do comando. Micropoderes con-
trapostos aqui estão em jogo: desequilibrar seu impacto e sabotar seu eventual acordo 
para introduzir elementos de ruptura na estrutura global do sistema essa é uma tarefa 
da resistência... Quanto maior for a massa, tanto mais eficaz será a obra de desestru-
turação, de esvaziamento de significado das mediações e das recomposições institu-
cionais, e por isso tanto mais poderosa será a ação de resistência. Quanto à atividade 
insurrecional, ela tem como tarefa bloquear a reação do poder existente e obriga-lo à 
defensiva. (Quero dizer também que, se a atividade insurrecional não alcança logo um 
escopo/objetivo central, é útil de qualquer maneira: de fato, ela pode impedir o poder 
constituído de proceder à repartição dos danos que a resistência determina – e conti-
nua determinando sobre sua estrutura. A frente inimiga é assim ainda mais prejudica-
da.) Quando se analisa o poder capitalista (que é o inimigo, hoje), percebe-se que ele, de 
um lado, estrutura continuamente a vida e a sociedade, e, do outro lado, intervém pon-
tualmente para estabilizar seu domínio. O poder capitalista articula, pois, estreitamente, 
por um lado, a estruturação do mundo da vida e da produção e, por outro, as garantias 
forçosas de sua reprodução. O antipoder, para ser exercício e ser eficaz, deve, portanto, 
ser duplo: por um lado escavar, desmantelar continuamente, minar a estrutura social do 
poder; por outro, intervir de modo ofensivo sobre/contra as operações de estabilização 
que o poder continua repetindo e que constituem o específico de sua capacidade de 
governo. Ao “antipoder” que desestrutura deve corresponder também um ”antigovemo” 
que desestabiliza. Em terceiro lugar, há a ação do poder constituinte. Ela é a que amplia 
sobre todo o território do poder e de encontro a ele a imaginação alternativa: é pensar, 
todos juntos, o porvir como potência da multidão, como uma nova forma de produção 
e de reprodução da vida, e de luta contra a morte. Essa imaginação deve viver na resis-
tência e na experiência militante da insurreição: assim como os comportamentos de 
resistência e insurreição alimentam e renovam a imaginação constituinte.
  
Mas voltemos, agora, à questão da qual partimos, isto é, à possibilidade que o poder 
tinha de reterritorializar (e portanto de manter em um espaço fechado e eventualmente 
de neutralizar) a força do antipoder, quando ele não se apresentasse na plena articula-

ção de suas funções e deslocamentos. O fato nos parece totalmente compreensível: 
nem a resistência, nem a atividade insurrecional, nem a potência constituinte, de 
fato, poderão evitar manobras de recuperação e castração, se não se desenvolverem 
em um dispositivo estratégico.
  
Por outro lado, existe uma grande tradição do poder capitalista que garante eficácia 
na recuperação e na neutralização do antipoder: é a tradição do constitucionalismo. 
A recuperação do antipoder, de fato, torna-se possível no constitucionalismo, porque 
resistência, insurreição e poder constituinte são aqui reduzidos a simples pretensão 
jurídica, e assim configurados como elementos dialéticos, partícipes da síntese... 
democrática do sistema. No constitucionalismo, o antipoder é reterritorializado, fe-
chado em um espaço já organizado por um princípio único de comando, ou seja, de 
exploração e de hierarquia.
  
Mas o antipoder é o oposto de tudo isso!
  
IV. Para aproximar conceito e prática do antipoder na complexidade distinta de suas 
figuras e na originalidade de sua potência, agora precisamos insistir em outro ponto: 
a não-homologia do antipoder de massa e do poder constituído.
  
Em Espinosa, em sua teoria política, a impossibilidade da homologação de poder 
e antipoder é apresentada de maneira forte e muito evidente. Espinosa recusa, de 
fato, pela enésima vez, a teoria clássica das formas de governo: o governo de um, 
ou seja, a democracia, e o governo de poucos, ou seja, a aristocracia, e o governo 
da multidão, ou seja, a democracia… Mas, ao lado dessa democracia, acrescenta 
“absoluta” e isso resulta em “democracia absoluta”, isto é, uma forma de governo 
que não tem mais relação com as demais formas de governo, porque a multidão, 
quando comando para si mesma supera todas as outras formas de existência social 
organizada, não se apresenta como teoria política de uma determinação, mas do 
ser sem determinações, absoluta em toda parte e sem limites. Portanto, é perfeita-
mente possível pensar em uma forma de poder que não tem relação com o poder 
monárquico ou com o poder aristocrático – e também nenhuma relação com o poder 
democrático quando este seja ainda uma das figuras do poder mais do que função 
da potência da multidão.
  
Para dizê-lo em termos ainda mais claros, é necessário que a atividade de antipoder 
não tenha como finalidade a substituição do poder existente. Ela deve propor, pelo 
contrário, formas e expressões de liberdade de massa. Se quisermos definir o an-
tipoder, dentro das e contra as atuais formas pós-modernas de poder, precisamos 
insistir continuada e fortemente no fato de que, através do antipoder, não queremos 
conquistar e nos apropriar do velho poder, mas desenvolver uma nova potência de 
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vida, de organização e de produção. O antipoder não conhece nem telos nem Aufhe-
bung: ele não produz desenvolvimento de essências preconcebidas, mas simplesmente 
vive e produz vida.
  
V. Na tradição do movimento operário e comunista, o antipoder foi um conceito que 
funcionou em termos muito ambíguos, foi empregado em múltiplas significações.  
Em Marx, há uma teleologia do antipoder proletário que funciona na coordenada tanto 
temporal do desenvolvimento (o comunismo é necessário) quanto espacial (é na pers-
pectiva da mundialização do capital e da construção do mercado mundial que a revolu-
ção se impõe). Em Lenin, enquanto a tendência espacial do antipoder se mostra ainda 
necessária e indefinida, o tempo, o momento do exercício revolucionário do antipoder se 
tornam essenciais: é no instante, na ocasião, no ponto fraco da corrente da exploração 
capitalista que o projeto revolucionário colhe o kairòs e inova a história. Pelo contrário, 
Rosa Luxemburgo permanece fechada em uma forte teleologia temporal (a revolução 
necessária), mas identifica, no limite do mercado capitalista, e portanto na marginali-
dade espacial, a ocasião de crise para fazer decolar o processo revolucionário. Se para 
Lenin o imperialismo é o ponto mais alto do desenvolvimento capitalista e, consequen-
temente, o ponto no qual a classe operária pode ser mais forte, em Rosa Luxemburgo, o 
imperialismo se abre nos pontos mais fracos, mais abertos e mais críticos, do desenvol-
vimento capitalista aqui – é possível começar a construir a resistência e a insurreição 
–, levando, assim, o poder constituinte e a revolução para o centro do comando, em um 
avanço destrutivo através do sistema inimigo. Enfim, os anárquicos: eles sempre se 
recusaram a definir um tempo ou um espaço como movimentos privilegiados de insur-
reição; vivem no caos do mundo da exploração, ilustrando destrutivamente suas insti-
tuições (algumas vezes de maneira muito rica... basta pensar na hipótese da “extinção 
do Estado” por eles introduzida na teoria política da revolução) ou pensando que exis-
tem um ou mil espaços e tempos de revolta... Pena que a concepção anárquica nunca 
tenha dado atenção ao tema da homologia com o Estado... de modo que ela reproduz, 
em seu conceito de insurreição e no conceito de enfraquecimento do Estado, um traço 
revolucionário ferozmente vazio de propostas alternativas e cheio de ressentimento.  
 
Poderíamos, evidentemente, continuar falando nessas ideologias. Mas muito mais im-
portante é enfatizar que a incapacidade de dar ao conceito de antipoder uma figura 
não homologada ao poder constituído deriva sobretudo de um pressuposto implíci-
to, ou seja, da homologia latente (dir-se-ia o cadáver no armário) do modelo econô-
mico que está por trás, de maneira homogênea, justamente, tanto do pensamento e 
da prática do poder quanto do antipoder: o modelo de desenvolvimento capitalista. 
É isso que determina, com a homologia, com a unicidade do conceito, a teleologia, 
a identidade dos desenhos estratégicos também na diferença extrema dos movi-
mentos táticos, também na total inimizade. Porque o modelo capitalista é dialético.  
 

VI. Que definição estabelecer, neste ponto, para “antipoder”? Existe uma explicação 
ontológica: consiste em insistir no fato de que resistência e atividade insurrecional 
representam poderes constituintes, latentes, porém ativos, ainda mais quando o con-
trole dos movimentos (a formação eficaz do controle imperial sobre a força-trabalho, 
suas dinâmicas e seus deslocamentos) torna-se global. É bem verdade que as lutas 
não conseguem mais comunicar e que, se conseguem fazê-lo, é em um terreno ideo-
lógico mais do que político (da Intifada palestina à revolta de Los Angeles, das greves 
francesas de 1995 ao Chiapas, da revolta indonésia e sul-coreana ao movimento dos 
“sem-terra”...): no entanto, as lutas como perigo extremo e potente estão sempre 
presentes, obsessivamente iminentes na definição capitalista do desenvolvimento. A 
garantia política do desenvolvimento capitalista deve responder a esse desafio. O Es-
tado, ainda que na fase imperial, é organizado para controlar e reprimir o antipoder. 
Compreende-se, então, por que o “capital coletivo”, global, hoje decidiu denominar 
“povo de Seattle” aqueles antipoderes fortes e duros que em cada canto da terra se 
apresentam no curso da história, orgulhosos e justos (para desarmá-los, como se 
fossem reivindicações de direito, e não expressões de potência). Não, não são os 
ícones do Pope Gapon, agora levantados em Seattle, como já ocorreu também em 
alguma outra parte, naquele século da revolução e da luta de classe do qual saímos 
– não são certamente esses símbolos que poderão bloquear a força de transforma-
ção ontológica que emana do antipoder... Ela se torna tanto mais capaz de incidir na 
estrutura das relações de força quanto mais o regime capitalista já é reconhecido na 
figura da “corrupção”, isto é, daquela crise onipresente e delirante que vem depois 
da queda de todo critério de medida, de cada sinal real de valor, na construção do 
mercado global e do comando imperial. Aqui, pós-fordismo, Império, liberalismo e 
globalização... e pós-modernidade começam a coincidir. Neste quadro, então, o anti-
poder é a única força que exalta a representação da realidade. A ontologia é agitada 
por seu vento. A história do mundo é sua expressão. A revolução, talvez, é sua saída.  
 
VII. O que pode significar antipoder na sociedade da globalização imperial? É di-
fícil imaginar um antipoder que possa tornar-se eficaz em base nacional, ou seja, 
nas dimensões daqueles Estados-nação que o Império está incluindo em sua 
dialética de controle estratégico. Por outro lado, o poder imperial procura consti-
tucionalizar, ou seja, incluir e controlar, os mais consistentes fenômenos de resis-
tência que ocorrem na superfície do planeta. O relativo reconhecimento do ”povo 
de Seattle”, ou das ONGs mais importantes, entra nessa dinâmica de relativa cons-
titucionalização de uma nova “sociedade civil”... Quantas mistificações! Um verda-
deiro antipoder, hoje, deverá evitar tanto movimentar-se em um plano puramente 
nacional quanto ser absorvido nas fileiras do novo constitucionalismo imperial.  
 



128 129

Como movimentar-se, então?
  
Para responder a essa pergunta, será necessário refletir sobre algumas experiências 
que, embora não ofereçam certezas, poderão indicar algum caminho a ser seguido para 
construir antipoder hoje. A primeira experiência (válida desde sempre) é a de construir 
resistência a partir de baixo, por meio de um enraizamento nas situações sociais e pro-
dutivas. Trata-se, pois, de continuar, mediante uma militância resistente, a desestruturar 
o poder dominante nos lugares em que se acumula, se centraliza e de onde declara sua 
hegemonia. Resistir de baixo significa alargar na resistência as redes do saber e do agir 
“comuns”, contra a privatização do comando e da riqueza. Significa romper as linhas du-
ras da exploração e da exclusão. Significa construir linguagens comuns, nas quais a alter-
nativa de uma vida livre e da luta contra a morte se mostra vencedora. Existem lutas que 
nas últimas décadas mostraram esses objetivos e um movimento de multidão radical-
mente dedicado a esses objetivos: a luta parisiense do inverno de 1995 foi, desse ponto 
de vista, exemplar. Mas, para se tornarem estratégias, essas lutas precisam encontrar 
uma coligação mundial, uma dimensão de circulação global. Precisam ser sustentadas 
por potências materiais, no caso, por uma força-trabalho que se movimenta através de 
linhas de emigração cultural e laboral, materiais e imateriais, de um êxodo cosmopolítico 
poderoso e radical. Ao poder imperial é preciso opor um antipoder em nível de Império.  
 
É estranho, mas interessante e extremamente estimulante, lembrar, agora, que o Che 
tinha intuído alguma coisa daquilo que agora estamos dizendo. Ou seja, que o inter-
nacionalismo proletário devia ser transformado em uma grande mestiçagem política e 
física, que unisse aquelas que eram as nações, hoje, as multidões, em uma única luta 
de libertação. 

* Originalmente publicado em Cinco lições sobre Império. Antonio Negri. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

Agradecemos Toni Negri e Lamparina Editora pela cessão dos direitos de publicação.
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A luta de classes, que um historiador formado em Marx 
tem sempre diante dos olhos, é uma luta pelas coisas 
duras e materiais, sem as quais não podem existir as 
requintadas e espirituais. Walter Benjamin

Morrer apenas o estritamente necessário, sem ultrapas-
sar a medida. Renascer o tanto preciso a partir do resto 
que se preservou. Wislawa Szymborska

EXCURSO ESTELAR

Joviano Mayer
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Hoje é dia 23 de julho de 2015, dia em que o projeto de circulação e montagem do 
espetáculo Escombros da Babilônia, produção coletiva do Núcleo de Teatro do Espaço 
Comum Luiz Estrela, foi selecionado com nota máxima (primeiro da lista!) pela Comis-
são Municipal de Incentivo à Cultura53. O 23 é número de pai Ogum, salve São Jorge! 
Foi também o número de pessoas que na roda votaram pelo nome Espaço Comum Luiz 
Estrela, segundo a apuração em assembleia horizontal. Isso na noite estrelada do dia 23 
de outubro de 2013. Nessa mesma noite, na casa de candomblé Angola da mãe Sônia, 
Seu Severino pediu que eu e Nath Duarte tirássemos as cartas, uma cada um: ela pegou 
o dois, eu o três: 23! O Exu então perguntou quantos anos ela tinha: 23! Isso, pouco 
depois de Seu João Caveira falar pra gente firmar no Assentamento dele uma vela com 
o nome da ocupação que seria realizada nas noites seguintes.
Os espaços comuns como as assembleias horizontais trabalham com outras tempora-
lidades, a deliberação tende a ser cautelosamente costurada no tempo adequado para 
cada momento. Quando urge, pode ser mais ágil nos encaminhamentos do que se ima-
ginaria ser possível, biopotência multitudinária: mil tretas, mil trutas. Mas o momento 
demandava cautela, escutar opiniões que também traduziam singularidades. Então, 
Seu João esperou até que a galera pudesse chegar a uma decisão. Enquanto isso, con-
versamos sobre a vida... A decisão chegou imediatamente após apuração dos votos, 
de várias fontes, simultaneamente, via zap zap. Viva a tecnopolítica! O nome escolhido: 
Espaço Comum Luiz Estrela. Seu João perguntou quem foi Luiz Estrela. Contamos. Em 
seguida falou para acender a vela e colocar lá no Assentamento dele, com o nome da 

ocupação escrito em letra cursiva ao longo da vela, de baixo pra cima. Desde então, 
Seu João Caveira tomou para si a proteção espiritual do Espaço Comum Luiz Estrela 
instalado após a ocupação do casarão de arquitetura neoclássica da Rua Manaus, 
número 348, no bairro Santa Efigênia, onde há pouco mais de 100 anos foi aberto o 
primeiro Hospital Militar de Minas Gerais, construído em 1913. No hospital da Força 
Pública, nasceu o Espaço Comum.

(...) Ocupar as ruas e o que é público, tendo como arma um cor-
po portador da palavra política, articulada. Nos esforçamos para 
ocupar os espaços institucionalizados, mas entendemos como uma 
ação igualmente legítima e democrática a ocupação do que é pú-
blico como configuração de um espaço de partilha de experiências 
sensíveis, de ideias comuns, entre a arte e a política, entendendo 
esta como a vida em comum na cidade e no mundo. A política en-
tendida não como o exercício do poder ou a luta pelo poder, mas 
como criação e prática cotidianas. (...) (Carta de princípios, Espaço 
Comum Luiz Estrela, 2013).

53 Publicação do resultado do Edital 2014 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura no Diário Oficial do 
Município (DOM) do dia 23 de julho de 2015.

Figura 16: Primeira reunião dentro do casarão. Autor desconhecido.
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O primeiro Hospital Militar de Belo Horizonte funcionou no casarão de 1914 (ano da 
inauguração) até o ano de 1946, tendo Juscelino Kubitschek integrado seu corpo clínico 
durante alguns anos na década de 30. Em 1947, com a transferência do hospital da 
Força Pública Mineira (nome antigo da polícia militar de Minas Gerais) para a Avenida 
do Contorno, foi inaugurado no imóvel o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil (HNPI), 
manicômio de crianças e adolescentes que funcionou até 1979, ao longo do tenebroso 
período das práticas terapêuticas psiquiátricas mais perversas e desumanas, tais como 
hibernoterapia (hibernação artificial), eletroconvulsoterapia (ECT – terapia de eletrocho-
que), cela forte (isolamento individual), lençol de contenção, camisa de força etc. 

O Diretor da Divisão de Assistência Neuropsiquiatra da Secretaria de 
Saúde, médico Austregésilo Ribeiro Mendonça, reformou e equipou o 
antigo Hospital Militar para se transformar na nova instituição, que 
se dispunha a prestar os primeiros cuidados às crianças portadoras 
de distúrbios mentais até idade de 16 anos. As verbas federais para 
a implantação foram conseguidas pelo médico Adauto Botelho, então 
responsável pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais. A capacidade 
inicial do hospital previa o atendimento de 150 crianças e seu primeiro 
diretor foi o médico Bernadino Alves (Núcleo de Memória e Restaura-
ção do Espaço Comum Luiz Estrela, 2015, p.21). 

A partir da década de 1980, o casarão de propriedade da Fundação Hospitalar do Es-
tado de Minas Gerais (FHEMIG) passou a abrigar a Escola Estadual Yolanda Martins 
Silva, voltada para a educação de crianças especiais, a qual funcionou até o ano de 
1994, a partir de quando o imóvel – com sua integridade já comprometida em razão 
das intervenções mal planejadas realizadas em sua estrutura ao longo do século XX – 
ficou em situação de abandono e desuso, enquanto a mencionada escola foi transferida 
para o imóvel ao lado em razão dos riscos que a edificação oferecia. O tombamento de 
fachada e volume do imóvel é realizado nesse mesmo ano pela Diretoria de Patrimônio, 
publicado no Minas Gerais em 18 de novembro de 1994, sendo ainda o casarão patri-
mônio histórico e cultural integrante do Conjunto Urbano da Praça Floriano Peixoto e 
Adjacências. Em resumo: 

A edificação, localizada na Rua Manaus, 348, foi originalmente proje-
tada para receber o uso de Hospital Militar da Força Pública Mineira, 
a atual Polícia Militar de Minas Gerais. Construído sob investimento 
do Governo do Estado, inaugurado de forma solene e com finalidade 
nobre, este bem tombado teve seus usos profundamente alterados no 
decorrer desses cem anos, até o seu desuso prevalecer e o prédio ter 
vivenciado vinte anos de total abandono. O longo período como hos-

pital psiquiátrico marcou o casarão, selando seu destino como um 
local de esquecimento e abandono de sua história (Núcleo de Me-
mória e Restauração do Espaço Comum Luiz Estrela, 2015, p.6).

A ocupação do imóvel e o surgimento do Espaço Comum Luiz Estrela trouxe consigo 
a dimensão da proteção do patrimônio, dentro do novo paradigma de política patri-
monial incorporado pela Constituição de 1988 (até então restrito à atuação do Poder 
Público), segundo o qual, nos termos do artigo 216, parágrafo 1o, também cabe à 
comunidade colaborar com a preservação do Patrimônio Histórico Cultural. Assim, 
a legitimidade da retomada organizada do imóvel pela multidão possuía amparo 
constitucional, o que colocou a conservação do patrimônio como importante pauta 
na luta multitudinária pela conquista do imóvel e resgate de sua memória, além da 
efetivação do princípio da função social da propriedade, da livre expressão do pensa-
mento e do exercício democrático constitucionalmente assegurados.
É difícil falar em defesa do patrimônio, tanto quanto o é falar em defesa da pátria, 
ambos termos etimologicamente derivam do pater (pai) no latim, tal como patriarca. 
Logo, tanto o patrimônio, quanto a pátria (apesar do gênero feminino), em alguma 
medida, dizem respeito ao patriarcado. Mas se patrimônio deriva do latim patrimo-
nium (patri, pai + monium, recebido), confundindo-se com a noção de herança, po-
demos dizer que neste Espaço Comum a proteção do patrimônio é herdeira de uma 
história que vem da rua, legatária de uma vida-poesia marginal, contestatória e insu-
bordinada, herdeira da memória da performer Estrela, construída sob o horizonte do 
comum que, como disse a Tita certa vez com relação ao Espaço Comum Luiz Estrela, 
“se define muito na indefinição dele” 54.
O casarão de inegável valor arqueológico, com sua arquitetura carcerária interna, ce-
las de confinamento que trazem desenhos de dor e sofrimento inscritos nas paredes 
por dedos infanto-juvenis, testemunhou histórias e vivências que finalmente podem 
vir à superfície, sair do calabouço e permitir a redenção da dor silenciosamente pro-
longada, a libertação dos gritos trancafiados e da memória ameaçada de morte pela 
dolosa omissão da força pública. Abertas as portas, estendido o tapete vermelho, 
sentimos as energias de um espaço atormentado por fantasmas, “um sopro daquele 
ar que envolveu os que vieram antes de nós” (BENJAMIN, 2013), ouvimos “um eco de 
outras [vozes] já silenciadas” (idem). Na verdade, dentre tantos outros vazios urba-
nos mapeados, não fomos nós que escolhemos o casarão da rua Manaus, 348, foi o 
casarão que escolheu a gente.

54 A declaração pode ser vista em vídeo produzido pela Revista Múltipla (2014) com depoimen-
tos da Tita, Vidigal, Osiel e Elida sobre o Espaço Comum Luiz Estrela. Disponível no Youtube, em 
https://www.youtube.com/watch?v=rU1UOal08ag. Acesso em 28 de julho de 2015.
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O que eu mais vejo de rico aqui 
é a possibilidade de se abrir uma porta. 
Porque tudo que tranca, trinca. 
Tita Marçal

Em abril de 2013 iniciaram-se os encontros para organização de uma ocupação cultural 
que fosse capaz de aglutinar artistas, ativistas e pessoas comuns da cidade contra o 
avanço privado sobre o espaço público, contra a condução antidemocrática da política 
cultural na cidade, contra a cessão de patrimônios públicos para a gestão por grandes 
empresas e pela constituição de um espaço de resistência, convergência de luta, produ-
ção artística e experimentação aberta.

Agentes culturais da cidade, ativistas de movimentos e independentes, militantes de 
organizações políticas, pessoas que de certo modo se encontraram nos anos anteriores 
nas praias da Estação, nas ocupações, nas festas-manifestações laranjas do movimen-
to Fora Lacerda ou no gostoso carnaval amor e luta. Pessoas comuns que vislumbra-
ram no primeiro semestre de 2013 uma conjuntura favorável para uma ação direta que 
criasse um espaço de encontro de múltiplas lutas e vozes da cidade. E quantas vozes 
puderam ai se expressar!

Bruxos, mandingueiros, 
manobristas músicos e ativistas,

Foto do primeiro dia de ocupação, sábado dia 26/10/2013. A palavra ENTRE formada com letras 
encontradas no interior do imóvel junto a outros entulhos.

bailarinas e avós Loucos, 
mestres e malabaristas
vadias, punks, budistas, 
partidários ou ateus

Bixas, cozinheiros, rastafaris, 
moradores das favelas
ou play boys de mente aberta 
críticos, atores, 
vila-latas professores e andarilhos
que acreditam no comum

Enquanto for privilégio
ter uma casa própria
ocupar será sempre um direito
E pra viver na cidade
muito mais do que arte
a novidade dessa estrela que nasceu

bichos-grilos, vegetarianos 
os caretas gente fina
e os vida loka em geral 
hippies, Mc ́s e mídias ninja
maconheiros, quilombolas 
e nenhum policial

Xuxas, skatistas, metaleiros, 
pensionistas, estudantes, não-fumantes, 
camelôs, emos, eleitores indecisos, 
dadaístas e ciclistas
que acreditam no amor

(Marchinha Blocomum do Estrela. Bloco de carnaval do Espaço Comum Luiz Estrela. 
Composição: Gustavito, LG Lopes, Hot Apocalipse, Kadu dos Anjos, André Martins, Seu 
Dedé, etc).

 Em junho de 2013 estouram os protestos da multidão pelo país, fomos todxs às 
ruas. Em agosto, os encontros para a construção desse espaço comum retornam 
com fôlego redobrado. Depois de experimentar biopoliticamente a cidade, caminhar 
quilômetros e expor ao mundo as fragilidades da nossa democracia, topar de frente 
com a intolerância da força bruta do poder instituído, conseguir barrar aumentos, 
reduzir tarifas de ônibus, ocupar câmaras municipais, a prefeitura de BH e, pela 
primeira vez depois de anos (!) de lutas incessantes das ocupações, arrancar um 
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acordo subscrito pelo prefeito-empresário Márcio Lamerda, em suma, depois de viver 
toda aquela experiência marcante, a sensação no pós-junho imediato era a de que nós 
podemos tudo!

Os encontros de organização da ocupação se tornaram semanais, foram constituídas 
comissões de trabalho: mapeamento dos imóveis, comunicação, programação, infra-
estrutura, alimentação, festa (para arrecadação de recursos). No feriado da indepen-
dência, dia 07 de setembro de 2013, rolou um encontrão de fôlego para aprovar os 
princípios comuns e encaminhar as tarefas mais importantes de organização da nova 
ocupação.

Nesse momento, discutiu-se arte, política cultural, questão urbana, conjuntura política, 
além dos princípios (imanentes, processuais, relacionais) que inspiram essa constru-
ção, táticas para a entrada no imóvel, plano de comunicação e encaminhamento de 
tarefas. Foi um momento de sistematização do acúmulo dos encontros de abril até 
então, acrescidos aos ensinamentos e afetos de junho. Naquela ocasião vislumbrou-se 
realizar a ocupação no feriado de 12 de outubro (dia das crianças!), mas algumas casu-
alidades jogaram a data da inauguração do Espaço Comum Luiz Estrela para o sábado 
do dia 26 de outubro de 2013. Depois de entrarmos no casarão, alguém se atentou que 
naquela data completavam exatos 4 meses da morte da Estrela, ocorrida em 26 de 
junho, no dia mais violento da repressão policial que de forma completamente irrespon-
sável e desproporcional se estendeu do Mineirão até o centro da capital55.

O plano de entrada no casarão, coletivamente construído, consistiu no seguinte: na noi-
te do dia 24 de outubro de 2013, uma quinta-feira, foi realizado um “ensaio geral” do 
“espetáculo” que teria a estreia nos próximos dias56. Nessa noite de quinta, duas pesso-
as entraram no casarão, utilizando os elementos cenográficos, como cordas e escada, 
enquanto as cenas eram repassadas pelas atrizes e atores, sem despertar qualquer 

suspeita na vizinhança, nem mesmo na polícia militar que passou por lá no momen-
to do “ensaio”57. Essas duas pessoas, que ficaram todo o tempo conectadas com o 
grupo externo depois de adentrar no casarão, fariam ao longo do dia 25 de outubro 
um desenho com a planta do imóvel, com a descrição da situação de todos os cô-
modos, metragem, fotos, apuração de danos estruturais etc. Além disso, estariam 
responsáveis pela abertura (por dentro) das portas principais do casarão para que, 
no alvorecer do dia 26 de outubro, um sábado de primavera, pudessem ser recebidas 
de portas abertas as pessoas que atuaram na estreia da montagem que apresentou 
para a cidade o Espaço Comum Luiz Estrela.

Não houve, assim, arrombamento ou qualquer dano ao casarão. Tudo transcorreu 
como num teatro multitudinário no qual até a polícia (com figurino horrível) compõe 
a cena. Os primeiros policiais que chegaram para atender ao chamado do 190 se 
espantaram quando encontraram personagens montados, músicos, palhaços e um 
casarão, até então degradado, triste e feio, cheio de alegria, cores e festa. Sequer 
registraram o B.O... Nunca na minha vida havia participado de uma ocupação na 
qual a autoridade policial sequer tenha registrado um boletim de ocorrência. O verda-
deiro crime ali era a omissão do poder público quanto à proteção do bem tombado. 
O registro da ocorrência foi feito somente depois, quando apareceu uma fundação 
privada alegando a posse do imóvel58.

55 Luiz Estrela era poeta, performer e ativista LGBT do coletivo Gangue das Bonecas. Há duas ver-
sões para a morte da Estrela: 1a) crise de convulsão seguida de omissão de socorro médico 192 
(versão de amigas próximas da rua); 2a) espancamento (homicídio) seguido de omissão de socorro 
médico (versão da família). O caso nunca foi investigado. Belo Horizonte é recordista brasileira em 
homicídios de moradorxs em situação de rua. Poucos dias antes da morte da Estrela, o Centro Na-
cional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais 
Recicláveis publicou uma Nota de Repúdio na qual consta o espantoso número de 100 homicídios 
em apenas dois anos, um verdadeiro extermínio do povo de rua. Veja: “(...) O CNDDH desde sua 
inauguração, em abril de 2011, recebe e acompanha casos de violência contra a População em 
Situação de Rua em todo o país, tendo registrado número expressivo de violações de todo tipo, 
sobretudo de homicídios. Nos últimos dois anos, o CNDDH registrou 100 homicídios de moradores 
de rua em Belo Horizonte, sendo que 30 ocorreram em 2011, 52 em 2012 e já 18 homicídios em 
2013. Se considerarmos a estimativa da própria Prefeitura de Belo Horizonte de que atualmente há 
cerca de 2.000 (dois mil) moradores em situação de rua na Capital, chegaremos ao impressionante 
dado de que 5% da população em situação de rua foi vítima de homicídio, ou seja, 1 (um) em cada 
20 (vinte) moradores de rua foi assassinado na cidade de Belo Horizonte nos últimos dois anos. 

Esse número se completou na noite do dia 10 para o dia 11 de junho de 2013 quando mais dois 
moradores de rua foram assassinados brutalmente. Além do alto número de denúncias de homi-
cídios contra essa população, também é grande o número de denúncias com relação à violência 
institucional, como omissão nos serviços públicos, ausência de políticas públicas suficientes 
e eficientes como moradia, saúde, trabalho e renda, assistência familiar, abrigamento que se 
encontra com a violência policial e a violência cometida por guardas municipais, ocorridas de 
diversas maneiras. Ações higienistas têm acontecido corriqueiramente na cidade de Belo Ho-
rizonte e são muitas as denúncias que o CNDDH tem recebido nos últimos dias”. (trechos da 
Nota de repúdio do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação 
de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, de 12 de junho de 2013, disponível em http://cons-
ciencia.net/nota-de-repudio- do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populacao-
-em-situacao-de-rua-e-catadores-de-materiais-reciclaveis/, acesso em 28 de julho de 2015.

56 Vídeo da apresentação cênica, pré-estreia da ocupação, disponível no canal do Espaço
Comum Luiz Estrela no Youtube, o qual pode ser visto pelo link https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KgFhTfp4GFQ. Acesso em 29 de julho de 2015.

57 O casarão do Espaço Comum Luiz Estrela fica localizado próximo ao 1o batalhão da polícia 
militar de Minas Gerais. Esse foi um elemento simbólico relevante, dentre inúmeros outros, para 
a escolha desse imóvel: fazer a ocupação nas barbas da poder, há uma quadra do 1o batalhão!

58 Vídeos que registram o primeiro dia da ocupação do imóvel, disponível no canal do Espaço 
Comum Luiz Estrela no Youtube, os quais podem serem vistos pelos links: https://www.youtube.
com/watch?v=lj1hNFo22rs e https://www.youtube.com/watch?v=OEEDFXfw1W8. 
Acesso em 07 de agosto de 2015. 

http://consciencia.net/nota-de-repudio- do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populaca
http://consciencia.net/nota-de-repudio- do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populaca
http://consciencia.net/nota-de-repudio- do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populaca
https://www.youtube.com/watch?v=KgFhTfp4GFQ
https://www.youtube.com/watch?v=KgFhTfp4GFQ
https://www.youtube.com/watch?v=lj1hNFo22rs
https://www.youtube.com/watch?v=lj1hNFo22rs
https://www.youtube.com/watch?v=OEEDFXfw1W8
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Então surge no palco a FELUMA, Fundação Educacional Lucas Machado, entidade pri-
vada mantenedora da Faculdade Ciências Médicas, do Hospital Universitário Ciências 
Médicas e do Ambulatório Ciências Médicas. Dita entidade alegou ser cessionária do 
imóvel, cedido pela FHEMIG (proprietária cedente) para implantação de um Memorial 
JK, cujo “projeto” de 10 laudas foi posteriormente apresentado, orçado em 8 milhões de 
reais (!), segundo posteriormente informaram. Na cidade de Belo Horizonte, a cessão 
de uso de imóveis públicos e patrimônios históricos culturais a entidades privadas, sem 
qualquer consulta ou participação da população e, ainda, sem processo licitatório, ao 
arrepio da lei, não é nenhuma novidade (vide Circuito Cultural da Praça da Liberdade). A 
presença da fundação privada no conflito colocou o Espaço Comum, desde o início, em 
posição de enfrentamento à proposição público-privada para a destinação do imóvel.
Antes de estabelecer qualquer canal de diálogo, a FELUMA ajuizou ação de reintegração 
de posse para requerer liminarmente a desocupação do casarão.

O processo foi distribuído à 26a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, sob o número 
3760090-16.2013.8.13.0024, no dia 29 de outubro. No dia seguinte, foi concedida pelo 
juiz de direito privado a ordem de reintegração de posse do bem público. Antes mesmo 
da publicação da decisão judicial, a PM foi até o casarão acompanhada dos oficiais de 
justiça para cumpri-la. #SQN.

Com poucos dias, o Espaço Comum Luiz Estrela já contava com uma amplíssima rede 
de apoiadorxs (10 mil curtidas na página do Facebook), uma equipe de comunicação e 
produção audiovisual potente, muito bem articulada e criativa, várixs advogadxs traba-
lhando em comum, conectadxs com equipes de arquitetura e história, simultaneamente 
o Espaço bombando com programação intensiva de oficinas, eventos, atividades cul-
turais, assembleias e reuniões. No momento da tentativa de despejo, foi estabelecida 
negociação com o alto comando da polícia, o qual decidiu pela suspensão da ação 
policial em vista da resistência multitudinária (biopotência de dissuasão), dos funda-
mentos jurídicos (a decisão judicial sequer havia sido publicada!) e do ônus político que 
o cumprimento afoito da liminar poderia acarretar.

Nos dias que se seguiram, o Coletivo Margarida Alves, que assumiu a assessoria jurí-
dica e a defesa judicial do Espaço Comum Luiz Estrela, entrou com recurso de Agravo 
de Instrumento contra a decisão liminar que havia determinado a reintegração de posse 
e, milagrosamente, conseguiu junto à 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça suspen-
der a decisão de primeira instância até o julgamento do mérito recursal. A decisão do 
desembargador, relator do Agravo, de suspender a ordem de reintegração de posse foi 
fundamental para o processo de negociação junto ao governo do Estado, com a partici-
pação do Ministério Público Estadual, via Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimô-
nio Histórico e Cultural, e da Diretoria do Patrimônio Histórico da Fundação Municipal 
de Cultura, além da FELUMA. Ao longo do processo de negociação com o governo do 
Estado, recebemos no casarão, remetida por um centro espírita, uma carta do Presi-
dente Juscelino Kubitschek psicografada por um médium na qual o “23o Presidente da 

República Federativa do Brasil, cassado em 8 de junho de 1964”, opõe-se ao projeto 
da FELUMA para o imóvel (Memorial JK), reivindica a investigação da sua morte 
e defende com veemência a manutenção do Espaço Comum Luiz Estrela. Nestes 
termos, finaliza a carta: “A casa da Rua Manaus não deverá sucumbir a destinos 
mesquinhos”. Depois soubemos que a FHEMIG, o governo do Estado e a FELUMA 
também haviam recebido a carta psicografada do JK, colada abaixo:
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O desejo do falecido presidente, inegavelmente parte legítima no conflito pela posse do 
imóvel, prevaleceu. Em dois meses de forte pressão política, inúmeras reuniões de ne-
gociação e audiências intermináveis (com transmissão ao vivo pela internet), o governo 
cedeu à resistência positiva multitudinária do Espaço Comum Luiz Estrela e decidiu 
revogar a cessão de uso anteriormente feita em favor da FELUMA para ceder o uso do 
imóvel público à destinação proposta pelo Espaço Comum Luiz Estrela. Desde o iní-
cio rechaçamos qualquer proposta no sentido da gestão compartilhada do imóvel, seja 
com o ente público ou com a fundação privada.

Assim, no dia 18 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Promotoria de Justiça 
de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público, o governo cedeu ao 
comum a gestão do casarão da Rua Manaus, 348. “Perdeu playboy”. 

Eu vim aqui com um objetivo: arte e cultura, eu poder acrescentar algu-
ma coisa nesse sentido, tá? Relações interpessoais. Porque eu convivo 
com morador de rua, é difícil demais de conviver. Você às vezes nem 
ouve uma boa palavra, você só ouve coisas nervosas, coisas pesadas, 
é um mundo extremamente tenso, o tempo todo. E eu penso no objeti-
vo, qual é o objetivo daqui? Arte e cultura? Eu quero acrescentar nesse 
sentido, de alguma forma, ou varrendo o chão, ou fazendo uma poesia, 
porque eu acho que é esse o objetivo. Eu agradeço muito a vocês em 
me darem a oportunidade, de estar junto com vocês. Vamos fazer dis-
so aqui uma coisa bonita cara, vamos? Porque o objetivo é esse, não 
é? É uai. Sei lá o que vai ser, vamos acrescentar. Oh, eu vou dar aula de 
percussão, pode? (Depoimento do Levi, morador em situação de rua. 
Arquivo comum do Núcleo de Audiovisual do Estrela). 

Como militante das Brigadas Populares, em Belo Horizonte e região metropolitana, par-
ticipei da entrada das ocupações Caracol (2006), João de Barro (2007), Camilo Tor-
res (2008), Dandara (2009), Irmã Dorothy (2010), Eliana Silva (2012), Guarani Kaiowá 
(2013). Em nenhuma dessas ocupações a polícia abdicou de pressionar ilegalmente 
pela desocupação imediata do imóvel com o uso da força e prisões arbitrárias, não 
obstante a tomada legítima da posse pelo movimento impor o pronunciamento judicial 
para tal fim. Todas essas ocupações também suscitaram uma reação negativa imediata 
da grande mídia com forte apelo pelo “reestabelecimento da ordem” e consagração da 
propriedade sobre a vida. Exceto as ocupações Caracol e João de Barro, feitas em pré-
dios privados, todas as demais ocupações (organizadas, não espontâneas), realizadas 
em terrenos ociosos, lograram resistir ao despejo até o presente momento. 

Porém, todas ainda se encontram em situação de insegurança da posse, com ações 
judiciais ativas em trâmite e situação fundiária indefinida sem reconhecimento legal 

nos mapas da municipalidade. Na minha trajetória política o Espaço Comum Luiz 
Estrela foi, dessa forma, a primeira ocupação organizada da qual participei que ob-
teve conquista plena, vitória robusta sobre o Estado-capital, digo isso no tocante à 
conquista legal da posse definitiva, devidamente reconhecida pelo poder instituído, 
in casu, por 20 (vinte) anos, prorrogáveis. Isso a custo de muita luta e compromisso 
de preservação e restauro do bem tombado.

Não ignoro as diferenças significativas entre uma ocupação de terra por famílias 
pobres e uma ocupação de cunho cultural, como o Espaço Comum Luiz Estrela, em 
vários aspectos. Seria um simplismo e um equívoco comparar tais processos sem 
levar em conta suas singularidades. Os elementos comuns que dizem respeito à 
organização da resistência são de igual modo importantes: o nível de abertura e 
horizontalidade, a produção de afetos, as táticas de comunicação e usos tecnopolíti-
cos, a cooperação criativa em rede, as formas de expressão estética, a produção de 
subjetividades. Em ambos processos, é a multidão metropolitana que resiste contra 
o Estado-capital, que investe em outras formas de se relacionar, de produzir, de viver, 
no espaço e pelo espaço, outras formas de fazer-com, com autonomia (política e 
financeira) e democracia real. Uma coisa é certa, precisamos olhar mais para as nos-
sas resistências, perceber onde elas acumulam, onde retrocedem, em que situações 
são exitosas, em quais são potentes, quando recuam (ou se transmutam) após forte 
ascensão (Fora Lacerda, Assembleia Popular Horizontal...), quando superam qual-
quer prognóstico (#ResisteIzidora), quando reúne um milhão de pessoas (carnaval 
amor e luta), quando só mobilizam as mesmas pessoas de sempre, todas já con-
vertidas para a luta. Enfim, em Belo Horizonte temos um vasto campo de reflexão a 
partir das singularidades das resistências positivas travadas contra o Estado-capital.
Dentro do escopo da copesquisa cartográfica, o Espaço Comum Luiz Estrela se ex-
pressa enquanto rico experimento imanente de produção multitudinária do comum 
no seio da metrópole biopolítica, cuja dimensão constituinte agora se coloca como 
primordial em vista da superação da dimensão conflitual direta (destituinte) frente 
ao poder instituído graças à conquista da cessão de uso do imóvel. A segurança 
da posse pode permitir que a produção de subjetividade finalmente ganhe primazia 
sobre a resistência direta contra a força bruta do poder instituído.

Não raro nas resistências encampadas pelos movimentos sociais a mobilização fica 
condicionada à dimensão conflitual, as pessoas se juntam na medida em que há 
conflito, ou seja, o risco do despejo se torna um dispositivo de ativação da resistên-
cia: todxs contra o despejo! Superado o risco do desalojamento, poderá a dimensão 
constituinte ser elevada ao primeiro plano da ação política, sem que lhe seja subtra-
ído o indispensável antagonismo frente ao capital e suas formas de expressão (es-
tatal ou não). Em suma, os desafios que envolvem a produção do comum se tornam 
ainda mais instigantes quando o conflito direto com Estado-capital relativo à posse 
do território é superado, pois agora deverão ser inventados outros dispositivos de 
ativação da mobilização, para além da dimensão conflitual destituinte, no infindável 
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horizonte da positividade constituinte, do exercício da democracia real e produção de 
novos modos de vida. Nesse sentido, o Espaço Comum Luiz Estrela assumiu o desafio 
de constituição da Associação Comum, cujas finalidades estão muito além da gestão 
(formal) do Espaço Comum Luiz Estrela.

Art. 2o. A Associação Comum possui como finalidades:
I – Promover a constituição do comum enquanto modalidade de 
convivência humana baseada na solidariedade, na diversidade, 
na horizontalidade, na liberdade e no amor;
II – Desenvolver e difundir ações artísticas, culturais e educativas 
por meio de práticas autogestionadas que visem à emancipação 
política, social e afetiva das pessoas;
III – Facilitar e promover encontros entre pessoas de diversas 
áreas de atuação, culturas, países e realidades para criar espaços 
de compartilhamento, livre produção e circulação de bens mate-
riais e imateriais comuns;
IV – Defender e fomentar os direitos humanos em sua universa-
lidade, com atenção para a proteção dos direitos da população 
em situação de rua, crianças, adolescentes e jovens, mulheres, 
comunidade LGBTT, negros (as), indígenas, idosos (as), porta-
dores (as) de necessidades e capacidades especiais, vítimas do 
sistema penal, manicomial e educacional instituídos;
V – Apoiar as lutas dos movimentos sociais e contribuir para a 
articulação dos movimentos e coletivos com atuação condizente 
com os princípios da Associação Comum;
VI – Atuar pela garantia e efetivação do direito humano à cidade;
VII – Fomentar valores que se contrapõem ao individualismo, 
consumismo, exploração, intolerância, violência e preconceito; 
VIII – Incentivar a economia popular solidária, a geração alter-
nativa de renda, o trabalho associado, cooperado e colaborativo, 
bem como a produção baseada no princípio da permacultura;
IX – Promover espaços de formação e troca de saberes, cursos, 
oficinas, residências e demais atividades educativas em perspec-
tiva crítica;
X – Representar e defender perante as autoridades administrati-
vas e judiciárias, os direitos coletivos, difusos e individuais homo-
gêneos das pessoas contempladas pela atuação da Associação 
Comum, podendo para tanto atuar como substituto e/ou assis-
tente processual;
XI – Lutar pela preservação ambiental, redução e destinação 
adequada do lixo, incentivar práticas de reuso, reciclagem, coleta 
seletiva e consumo responsável;
Parágrafo Único – No desenvolvimento de suas atividades, a As-

sociação Comum não fará qualquer discriminação de classe 
social, sexualidade, gênero, raça, cor, sexo, profissão, naciona-
lidade, ou religião.

(Trecho da minuta da primeira versão do Estatuto da Associa-
ção Comum, produção comum ainda sujeita a aprovação em 
assembleia horizontal e registro junto ao cartório competente)

Atualmente, o Espaço Comum Luiz Estrela se auto organiza em núcleos horizontais 
e assembleia geral. São eles: 1) Núcleo Legal (demandas administrativas, jurídicas, 
editais etc); 2) Núcleo de memória e restauração; 3) Núcleo de Infra (permacultura); 
4) Núcleo de autogestão (Feirinha Estelar); 5) Núcleo de Teatro; 6) Núcleo de Audio-
visual; 7) Núcleo de Música. Todos os núcleos, assembleias, atividades e eventos 
no Espaço Comum são abertos à participação de qualquer pessoa, sendo proibida 
a cobrança de dinheiro para eventos no Espaço. Nenhum agrupamento político ja-
mais intentou hastear sua bandeira no Espaço ou assumir sua representação. Feliz 
o espaço comum que não se confunde com aparelho de partido ou de Estado, que 
não reduz suas múltiplas bandeiras e formas de expressão a uma bandeira do mo-
vimento X, Y ou Z. Trata-se de território autônomo, feminista, aberto, horizontal e 
democrático, cujos princípios decorrem de uma construção processual, imanente, 
relacional, afetiva e dinâmica.

Primeira redação de princípios e objetivos após a ocupação. Síntese das discussões do Encon-
trão Estelar de 15 de dezembro de 2013. Imagem cedida pela Paula Kimo.
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As ações, atividades e resolução de conflitos no Espaço buscam se orientar a partir des-
ses princípios. Nesse sentido, foi produzido colaborativamente pelo Núcleo de memória 
e restauração o projeto de restauração do casarão tombado, recentemente submetido à 
aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio, elaborado “através de um processo de 
formação denominado Laboratório de Patrimônio, possibilitado pela Oficina de História 
desenvolvida no período de abril de 2014 até maio de 2015 e a Oficina de Restauração 
em Arquitetura e Engenharia desenvolvida no período de março de 2014 até maio de 
2015”59, dentro de uma abordagem do patrimônio a partir do protagonismo da socie-
dade:

Transformando-a na prática cotidiana a que denominaram de Labora-
tório de Patrimônio, desenvolveram uma dinâmica de construção co-
letiva, colaborativa e interdisciplinar, com uma orientação processual, 
efetivada no tempo e no espaço, possibilitando a interação entre os 
sujeitos e objetos relacionados. (MUSA et al, 2014)

As primeiras medidas de escoramento e intervenções emergenciais no casarão, con-
forme obrigações assumidas no Termo de Cessão de Uso do imóvel, foram cumpridas 
ainda em 2014 graças à forte campanha colaborativa para arrecadação de recursos 
via plataforma Catarse que ultrapassou a meta inicial e logrou levantar mais de 50 mil 
reais doados por cerca de mil apoiadorxs. Também na esteira da produção do comum, 
no final de outubro de 2014, dentro das comemorações de um ano do Espaço, o Núcleo 
de Teatro do Estrela produziu em parceria com o curso de Teatro da UFMG o ousado 
espetáculo de rua “Estrela ou Escombros da Babilônia”, montagem multitudinária e ri-
zomática com dezenas de atrizes, atores e músicos em cena e texto coletivo inspirado 
na vida de Luiz Estrela.

A justiça, seminua, desce a escada.

VIDIGAL: A justiça é puta, gente!
MANU: Estão olhando o quê? Cês queriam uma justicinha limpi-
nha, branquinha, equilibrando uma balancinha na mão? Pois a ba-
lança virou. De tão pesada virou! Do lado de cá caiu tudo no chão. 
E a porra da justiça, surda, cega, muda... branquinha, limpinha, 
ficou lá, perdida, coitada, amarrada, atada, corrompida, viciada.
CORO: Justiça, justiça!
MANU: Pois agora bem! Fica aí gritando justiça, clamando por 
essa justicinha limpinha de vocês... Eu lavei minhas mãos. De vez 
em quando, se a poluição deixar, olha pro céu, lembra da Estrela, 

lembra das milhares de Estrelas que estão aqui, oh! Escureci-
das, apagadas, mortas. E vejam o que vocês mesmos podem 
fazer, antes de gritar JUSTIÇA! Porque a justiça pra ser justa 
nesse mundo de Estrelas, tem que ser puta, viada, MENDIGA!
JUIZ – Ordem! Ordem! Ajuda eu descer daqui!

(trecho do texto colaborativo do espetáculo “Estrela ou Escom-
bros da Babilônia”. Núcleo de Teatro do Espaço Comum Luiz 
Estrela) 

O Espaço Comum Luiz Estrela é uma composição complexa e dinâmica de narrativas 
polifônicas que jamais tentaria esgotar num rolezim como esse, mesmo porque tal 
feito sequer seria possível. Captar a multiplicidade de olhares e singularidades a 
respeito do Espaço Comum Luiz Estrela demandaria não uma, mas várias rodas de 
conversa demasiado grandes. Aqui, arrisco no máximo uma leitura possível, precá-
ria, que precisa colidir, dialogar e construir com outras leituras, percepções e dese-
jos investidos na constituição do comum. Não são poucos os desafios colocados à 
construção do Estrela, dentre os quais: maior inserção da comunidade do entorno 
nas ações, atividades e discussões; estreitamento com o hospital psiquiátrico vizi-
nho (CEPAI); o cuidado com a rua e suas questões; geração de renda na perspectiva 
do comum; agenciamento das múltiplas lutas da cidade: antimanicomial, movimento 
negro, feminismo, ocupações, mobilidade urbana60, cultura independente, permacul-
tura, disputa do espaço público, democracia real, carnaval etc. E, ainda, fortalecer a 
si mesmo para garantir que o casarão fique de pé e seja restaurado, sem agredir sua 
memória ou abafar as ressonâncias do passado, preservando os sinais de outros 
tempos, os restinhos de coisa humana, mantendo nas paredes a camada de gordura 
das mãos das crianças que por ali passaram e que, creio eu, adorariam ver o casarão 
povoado de alegria (GUIMARÃES, 2014).
Recuperamos o espaço público para o uso comum, depois de anos de descaso e 
abandono, lapso temporal que agora vejo como os anos em que o casarão descan-
sou, a morte estritamente necessária, depois de tanta dor e sofrimento, o tanto sufi-
ciente sem apagar o filete de vida que resistiu, a partir do qual foi possível renascer. 
Quantas camadas mais pode este espaço receber? De hospital militar a hospital 
psiquiátrico infantil, escola pública e agora centro cultural autogestionado. Que ou-
sado investir na construção de um espaço comum no lugar onde outrora colocavam 
crianças no cárcere.
Tendo em vista a imanência e fluidez deste processo, o Espaço Comum Luiz Estrela 
não é, mas sim, está sendo. Expressa-se, portanto, mais como um devir, cujas pos-
sibilidades estão em aberto. Citando o professor César Guimarães a respeito de um 
espaço de cohabitação das imagens que ele denomina “comunidade do cinema”: 

59 Núcleo de Memória e Restauração do Espaço Comum Luiz Estrela, 2015, p.2 60 No projeto de restauro do casarão, foi previsto no pátio do imóvel a reserva do espaço livre já 
utilizado pela Buzona do Tarifa Zero quando precisamos enfeitá-la para o carnaval, por exemplo.
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É nesse gesto que menos funda o comum do que o entrega a uma des-
tinação indeterminada, incerta, em devir, destinação por vir que ela 
reúne sem fechar. De tal modo que a imagem possa abrigar o heterogê-
neo, o estranho, a presença e a ausência, o que se vê e o que não se vê. 
É nisso que ela faz um apelo à comunidade de olhares, cada um no seu 
lugar, vendo algo e sendo visto pelos outros. (...) (GUIMARÃES, 2014).

Numa roda de conversa sobre o comum realizada no Estrela, a amiga Paula Kimo levan-
tou que o comum inscrito no nome do Espaço se tornou uma questão, “virou o peso do 
comum” que, por exemplo, abriu o flanco para que o movimento negro e o movimento 
feminista exigissem em distintos contextos a tomada de postura do Espaço perante a 
situações de racismo e machismo envolvendo pessoas que ali participavam. Concor-
dando com isso, penso que reivindicar a constituição de espaços comuns, explicita-
mente ou não, implica necessariamente a permanente autocrítica quanto à abertura às 
múltiplas singularidades que ai possam se expressar, é “dar a cara para bater”, postura 
bem vinda quando se trata de superar modos ultrapassados de fazer política na pers-
pectiva emancipatória. De toda forma, os desafios de ordem prática são infinitamente 
superiores àqueles de ordem estritamente teórica (“treta de livro”) quando se trata de 
conceber a construção de espaços comuns.

Nesse sentido, o Espaço Comum Luiz Estrela está sendo a nossa casa destelhada, onde 
experimentamos juntxs algo que nenhuma de nós havia experimentado antes. E tanto 
melhor construir o comum num casarão assim, em movimento, com suas rachaduras, 
deslocamentos, riscos e, simultaneamente, fascinante horizonte de possibilidades.

Tanto melhor a casa precária que pode ser aberta aos outros, aberta a 
outrem, uma coisa que é decisiva, uma casa que não seja pensada sob 
a figura do proprietário, que ela seja destelhada, e aqueles que ali mo-
raram e desapareceram não é de todo assim catastrófico, os que desa-
pareceram sempre podem voltar. É preciso que os fantasmas voltem. 
Os mortos podem ser rememorados. O trágico é essa palavra que diz 
o irreparável e repõe para a vida da comunidade. Um trauma pode ser 
elaborado, no lugar onde há escombros é possível que alguma coisa 
surja, uma forma, alguma coisa emedra em meio aos escombros. Isso 
que me parece que é interessante pra imaginar o que é um possível do 
comum de uma comunidade (...) (GUIMARÃES, 2014).

Vida longa ao Espaço Comum Luiz Estrela! Vida longa a todos os espaços comuns!

***

Após escrever o excurso estelar e submetê-lo à apreciação da Paula Kimo, que tam-
bém constrói o Espaço, recebi dela o e-mail transcrito abaixo, o qual ora publico na 
íntegra, mediante sua autorização, em vista da importância das palavras ditas.

querido, aki o email que tava pronto pra te mandar desde 
ontem :)
karina tava comentando da onda dela com o estrela. que 
ela teve muito próxima no início e depois afastou. um dia 
foi lá e viu o casarão escorado, de repente. ela falou que 
deu uma choradinha <3 acho muito legal no estrela essa 
coisa da mudança no espaço físico. como que o casa-
rão e o pátio se transformam, enquanto a gente muda e 
interfere no mundo. intervenção livre e espontânea das 
pessoas no espaço. se nas
ocupas de moradia a cada dia sobe um barraco e ali a 
luta vai ganhando matéria e resistência, no estrela o es-
paço vai ganhando coisas, cores, formas, numa dinâmica 
sem controle, sem ordem (às vezes organizada, os mu-
tirões, o trabalho dos núcleos e tal), uma coisa de flui-
dez e compartilhamento do espaço. gosto dessa palavra 
descontrole. por mais que exista uma organização desde 
o início, essa que a gente chama de aberta, horizontal, 
há uma apropriação que é das singularidades, que nao se 
prende a consensos, à fluxos de assembleia, que encar-
na no espaço e passa a fazer parte. é muito doido como 
as coisas entram e saem dali. a metáfora da caçamba... 
talvez citar o tanto de caçamba que já alugamos pra tirar 
entulho de artista, rs. sempre me pergunto porque o espa-
ço recebe tanta coisa, porque tanta gente quer levar coisa 
pra lá. o que esperam quando acham uma coisa no lixo e 
levam pra lá?.. ali aquela coisa largada pode ganhar um 
uso, uma função.. não só o casarão tem sua função so-
cial “resgatada”, mas um monte de coisa e um monte de 
gente. heheh... eu mesma tava perdida no mundo, minha 
vida deu uma virada com o estrela e todos os amores que 
eu construí a partir de lá. e tbe a metáfora das chave... 
as várias tentativas de ter uma chave, cópias com deter-
minados núcleos, mas a chave se perde, o cadeado se 
rompe, começa tudo de novo. essa coisa que escapa (por-
que a gente tem uma tendência a fechar, tendência que 
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o sistema impõe, sei lá). acho que no estrela tudo escapa, 
tudo foge, tudo rompe. como os meninos que tentavam fugir 
do choque elétrico, como as fissuras da casa que deixam 
expostas as veias.
fiquei pensando tbe nesse processo de esgotamento da as-
sembleia. o momento formal de decidir.. finalmente caímos 
na real que não é esse ritual que agita as coisas por ali. mu-
damos de semanal, pra quinzenal, pra mensal.. nao é atoa 
que as reunioes não dão conta de encaminhar, discute-se 
muito, mas encaminha mesmo é nos facebooks da vida, nos 
zap zaps, na tora com uma galera que pega e faz uma coisa 
ali, outra que pega e faz outra lá. é como se o espaço do 
encontro fosse da vivência, do não resolver, do conversar, 
divergir, concordar, aprender, rir, abraçar. na hora de cair pra 
coisa prática executivo a tecnologia entra, nos vários níveis 
de tecnologia. não sei se tô viajando.
pensei também nas coisas do conflito no estrela. de tem-
pos em tempos estoura um conflito, os BO. as mil tretas. 
tem gente que nao dá conta e sai. depois volta. todo mun-
do volta. tem gente que vai pra dentro do conflito. tem uma 
imanência ou iminência (nao sei bem usar os conceitos) que 
é do conflito no estrela. e é impressionante como lá den-
tro todo mundo se sente empoderado pra colocar opinião, 
muita energia. talvez aquela coisa de em cada corpo uma 
multidão. no estrela a gente fica forte e essa força emana 
pra cidade. lembro de um último BO treta do zion e roberta 
discutindo por conta da doação da grana da festa junina pra 
izidora. no final o zion escreve tipo assim... “mas de boa que 
no final a gente vai se abraçar”.
tá muito lindo seu texto, é noiz demais, acho doido romper a 
escrita acadêmica no rolezinho. emocionada com a escrita 
feminista :) fiquei lendo e marquei umas bobagens de revi-
são ortográfica, se quiser te mando. essas coisas que es-
crevi ai em cima é só um monte de viagem, porque o estrela 
desperta uma vontade de falar, de fazer, de colaborar. uma 
cachaça. 

(Paula Kimo, 5 de agosto de 2015).
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PALAVRIMAGEM, 
TEXTAÇÃO*
Ao ser convocado para organizar Roteiros do Terceyro Mundo tomei conhecimento das 
duas cartas de Glauber para Carlos Augusto Calil com indicações para edição do livro e 
montagem de um programa de exibição de seus filmes. Ambas escritas em Paris, nos 
dias 2 e 28 de dezembro de 1980. Na primeira trata especificamente do livro, sugerindo 
a publicação em um volume dos longametragens ficção – “porque estes 8 filmes são 
referentes ao III Mundo e marcam uma fase de meu trabalho”. Linhas adiante define o 
móvel e a dimensão do projeto: “a edição seria bom para preservar a base literária dos 
filmes – pois estes roteiros podem ser refilmados + televizados + montados em teatro e 
ainda funcionam como romances... ” 

Na segunda o assunto central é o programa de exibição, o arranjo dos filmes em três 
grupos: a) Deus e o Diabo na Terra do Sol / Terra em Transe / O Dragão da Maldade contra 
o Santo Guerreiro / Cabeças Cortadas / A Idade da Terra; b) Barravento / Câncer / O Leão 
de Sete Cabeças / História do Brasil / Claro; e) O Pátio / Amazonas / Maranhão / 1968 / Di 
/ Jorjamado no Cinema. Em seguida: “Este programa-montagem do trabalho deverá ser o 
roteiro para a edição dos Roteiros em 3 tomos sob o título geral de Roteiros do III Mundo”.  

São dois projetos diferentes, duas montagens. O primeiro, em um volume, abrange o 
universo mítico, quatorze horas de cinema transcendental, alegoria dramática vertida 

em oito longos episódios com inteira liberdade teatral / coreográfica/literária/ musical; 
filmes roteirizados, dialogados; impulso que jorra da fantasia para a realidade, do terrei-
ro mágico para o território carnal massacrado pela sanha criminosa dos poderosos da 
Terra, pela cast(r)ação humana. O segundo, apenas mencionado, em 3 tomos, é toda a 
sua indução fílmica, mais de vinte horas de cinema montado, excluindo apenas os vídeos 
de Abertura; os oito títulos não incluídos no primeiro projeto são curtas, médias e longa-
-metragens criados, à exceção de História do Brasil, sem roteiro; são documentário: (na 
medida em que a classificação pode ser empregada sobre a diegese glauberiana) mais 
O Pátio e Câncer (exercícios de invenção, cine-repentes); uma pulsação fragmentada que 
emerge/mergulha do real para o real, para o absurdo que salpica de poucos risos o vale 
de lágrimas, suor e sangue. Dois reflexos no mesmo espelho, Glauber perante o mundo 
e vice-versa. 

Optei pelo primeiro por ter sido mais curtido por Glauber, porque conversamos a respei-
to quando fizemos a pré-edição de O Século do Cinema. E por me parecer que os oito 
longas ficção respondem com mais urgência e picardia o móvel de ambos os projetos 
– preservação do conteúdo literário e reutilização deste conteúdo na multigrafonia de 
futuras manifestações artísticas. Uma técnica que mereceu atenção especial do cineas-
ta/jornalista/novelista/dramaturgo em seus últimos anos:o texto-base PAV, ou Produto 
Áudio Visual, o roteiro polivalente capaz de ser transcodificado em caracteres próprios 
ao palco, à tela, ao rádio, ao vídeo. O PAV, escreveu, “Será produzido pelos ilumin(ados) 
antes e difundidos mydia eletrônica. 

A opção não é excludente. Ao contrário, é uma ação editorial de ponta. que se propõe 
corno início de uma série. Espero que o segundo projeto, edição dos textos de todos os 
filmes, seja materializado em breve e um terceiro seja montado com os argumentos e 
roteiros inéditos. 

Glauber indicou a localização dos textos de Barravento, Deus e o Diabo,  O Dragão, Terra 
em Transe ao Calil. que os recolheu. Na primeira carta há um parêntese relacionado com 
a Idade da Terra - “é preciso tirar este na moviola”. Como eu cabia da existência de pelo 
menos dois textos (o roteiro apresentado no México e muitos laudas que escreveu na 
época da filmagem, algumas em minha casa, que eram guardadas em uma pasta verde) 
deduzi que Glauber havia perdido o material ou achava difícil localizá-lo em suas muitas 
malas espalhadas pelo mundo. Com o auxílio de sua mãe Lúcia e sua irmã Lu, e das dicas 
de seu primo Kim Andrade, produtor do filme, os textos foram encontrados. Quanto a O 
Leão, Cabeças Cortadas e Claro, afirmou ao Calil por telefone que também estes precisa-
vam ser “tirados na moviola”. Nenhuma literatura referente a estes filmes foi encontrada 
no vasto material a que tive acesso. 

Muitas semanas foram dedicadas à ordenação das pastas e folhas soltas que compu-
nham a matéria-prima da edição: números apagados, trechos danificados pela ação do 
tempo e da ferrugem dos grampos de metal, páginas inteiras reescritas a caneta ou 
lápis sobre a datilografia esmaecida, montagens com sequências e cenas deslocadas de 
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vários roteiros. Ordenado e decifrado, o material revelou a necessidade de novas opções 
pois para cada filme Glauber nos enviara, direta ou indiretamente, dois ou mais textos, em 
um total de dez roteiros ou tratamentos completos, um incompleto e quatro fragmentos. 

Escolhi as primeiras versões, sintomaticamente as únicas datadas (exceto Barravento, 
sem data, escrito em 61), deixando de lado os tratamentos intermediários, os roteiros uti-
lizados nas filmagens e o de Deus e o Diabo publicado pela Editora Civilização Brasileira. 
O fato de contar com as primeiras versões de cada estória e com a transcrição dos filmes 
definiu a forma e o espírito do livro –  o roteiro básico e o roteiro fílmico. Ambos atendem 
ao desejo de resgate e reaproveitamento expressado por Glauber. Com relação a quem 
inventava cenas e diálogos no platô, com a câmara rodando, e criava novos textos e dis-
cursos improvisados na sala de montagem, o que se conhece como tratamento final só 
pode ser passado ao papel com a transcrição do filme pronto. 

Escrevendo à mão, Glauber trabalhou sobre quase todos os textos datilografados, cor-
tando e adicionando, sem se preocupar em recompor a numeração das sequências. 
Renumerei-as na ordem natural, única intervenção na edição realizada rigorosamente 
segundo os originais. Quanto à transcrição das filmes, o grau de intervenção é bem 
maior: a publicação apenas dos diálogos e discursos não corresponde, evidentemente, a 
dimensão do tema e da narrativa audiovisuais. Portanto, descrevi com minhas próprias 
palavras cada sequência, incluindo nestas anotações o que me pareceu importante para 
a compreensão geral da trama e da intenção. Esforcei-me por ser o mais esquemático 
possível, buscando uma linha abaixo da multiplicidade de leituras que emana de cada fil-
me, da percepção pessoal que cada espectador tem de um filme. Na primeira parte estão 
os textos originais, na ordem em que foram escritos. Na segunda parte a transcrição dos 
filmes, na ordem em que foram feitos. Assim, o leitor tem à sua disposição duas criaturas 
/sementeiras do mesmo romance em episódios: como foi pensado, como foi filmado. 
Duas viagens em uma só. Ou uma só em dois veículos. 

Ao rever estes filmes revolucionários na moviola, seguindo os personagens que reapare-
cem e se desdobram em todo o itinerário, guiado pelo Cantador que cruza todos os rotei-
ros do Terceiro Mundo, examinando cada detalhe, esmiuçando o movimento na tela e as 
emoções dentro de mim, fortes, emancipadoras, pude sentir a inteira magistral vibração 
do grande arco deste roman / cine. Alumiou-me a unidade astral deste filme de quatorze 
horas, o açoite épico atiçado dos sertões e praias da Bahia a espoucar nos horizontes 
americanos e latinos, no fundo da Africa, no coração do Brasil. Um jato só, de luz/som/
paixão, filme extraordinário relampejando o direito maior do homem - viver, comer, traba-
lhar, amar, ser feliz – o direito à liberdade. 

ORLANDO SENNA 
fev. 85 

* textos iniciais do livro Roteiros do terceyro mundo. Glauber Rocha / Orlando Senna org. Rio de 
Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1985

Paris, 2 de Dezembro de 1980. 

Querido Kalyl! Aí vão os restos do livro. Desculpe a 
demora! O Campello sabe o que fazer! Espero que 
ele me telefone para discutirmos os detalhes. (Tele: 
542-5218 Paris XIVeme - 33, Rue de l’Abbée Garten, 
3eme étage: Fico 2 meses aqui neste endereço). A 
batalha aqui é dura mas vou levando. Como A EM-
BRAFILME e
é distribuidora e depositária dos negativos de Barra 
e Deus – e do lavander de Terra é o Marco Aurélio 
(SUCOM) quem deve autorizar a transferência para 
os laboratórios da Cinemateca. Seria bom que isto 
se fizesse logo pois temo pelos destinos dos filmes. 
Está chegando cópia nova de O Dragão na SUCOM 
(feita aqui). Seria bom que se fizesse um contrati-
po logo, para a Cinemateca, antes que a cópia se 
estrague! Isto porque o negativo pertence à ORTF 
e a Claude Antoine e é difícil transferência para o 
Brazyl. Agradeço-lhe pela fantástica colaboração da 
Cinemateca em receber meu material. Gostaria que 
alguém la se interessasse em preparar os roteiros 
para que fossem editados. Poderiam ser editados 
num só volume, pois cada roteiro não tem mais de 
30 páginas: Barravento – 40 páginas mais ou me-
nos. Deus e o Diabo – 35 +-.  Terra em Transe – 30+-.  
O Dragão – 30+- . O Leão… – 20+-.Cabeças – 20+-. 
Claro – 20+-. A idade da terra – 40+- (é preciso tirar 
este na moviola). Gostaria de publicar estes roteiros 
num só volume  – de umas 300 páginas – sob o tí-
tulo geral de “Roteiros do Terceyro Mundo “ porque 
estes 8 filmes são referentes ao III Mundo e marcam 
uma fase de meu trabalho. Se isto for possível – de-
pois acertaremos por carta ou telefone detalhes da 
edição. A edição seria bom para preservar a base 
literária dos filmes – pois estes roteiros podem ser 
refilmados + televizados + montados em teatro e 
ainda funcionam como romances ou novelas etc. . 
. Não sei quanto tempo fico pela Europa mas quero 
me demorar. Telefonema quando receber esta carta 
para eu saber se este material chegou. 
Abração! Glauber.
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We are dreamers 
Direção : Sara Não Tem Nome, Gabraz Sanna
Performer : Sara Não Tem Nome
Trilha sonora : Tindersticks – We are Dreamers
Produção : Anne Santos, Gabraz Sanna, Pedro Veneroso, Sara Não Tem Nome

Link : https://vimeo.com/139451615

https://vimeo.com/139451615
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1.  
 

Pequenos monumentos erguidos à realidade 
Henrique Marques 
 
Plantação de árvores mortas coletadas em regiões de solo afetado por 
mineradoras + travesseiros coletados dos moradores dessas regiões 
Janeiro / 2015 
 
A cidade de Congonhas, MG, é cercada por empresas mineradoras. 
Durante um mês de residência artistica na cidade, o artista percorreu por 
bairros e distritos localizados em áreas periféricas de Congonhas. Todos 
eles sofrem algum tipo de impacto social e ambiental como a interrup-
ção do abastecimento de água, desertificação do solo e a desapropria-
ção dos moradores sem as devidas medidas compensatórias.  Toda a 
estrutura social é alterada pelas intervenções das empresas.   
 
Nesses períodos de convivência foram realizados alguns trabalhos na 
cidade junto aos líderes comunitários de cada região afetada.  
 
Em “Pequenos monumentos erguidos à realidade” foi realizado um 
trabalho a partir de trocas de travesseiros com os moradores dos locais 
mais afetados. Eles doaram seus travesseiros antigos e receberam tra-
vesseiros novos. Também foram coletadas árvores mortas das regiões 
impactadas. Com as devidas autorizações dos líderes comunitários de 
cada um dos espaços percorridos, os travesseiros e as árvores foram 
plantados juntos, como pequenos monumentos erguidos nas áreas que 
sofriam impacto direto das empresas. Os locais para erguer os monu-
mentos foram escolhidos junto aos líderes comunitários.
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1.  
 

Diário de terra 
Henrique Marques 
 
Livro/objeto Tinta feita com pigmentos co-
letados em diferentes regiões do deserto de 
ferro sobre folhas de diário de campo. 2015  
Durante minhas caminhadas pelo deserto 
de ferro levei comigo um diário para fazer 
anotações sobre a experiência de estar ali. 
Pareceu complexo no momento de transfor-
mar sensação em texto. Então utilizei pedras 
das diversas áreas que percorri para gerar 
pigmentos e fazer tinta. E a partir disso, criar 
uma espécie de diário de sensações sobre 
a experiência na paisagem. Pois tudo o que 
havia ao redor era deserto.
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1.  
 

Deserto de ferro 
Henrique Marques 
 
Caminhada por paisagens atingidas pela mineração. 
Minas Gerais. 
2014 - 2015 
 
O corpo andejo avigora-se de singularidades da geografia e instrui-se  
sobre seu repertório. 
 
 
NOTA: Minas Gerais nunca deixou de ser uma mina de exploração.
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Crime Ambiental  
Samarco/Vale/BHP Billiton 

Rafael Lage 
2015
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226 227 EXPOSIÇÃO “DESCONSTRUÇÃO DO
ESQUECIMENTO: GOLPE, ANISTIA E
JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO”
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Fotos da exposição, Cyro Almeida

A exposição foi concebida pela Universidade 
Federal de Minas Gerais como parte do projeto 
Memorial da Anistia Política do Brasil e foi 
realizada no Centro Cultural da UFMG, entre os 
dias 28 de junho e 31 de agosto de 2017.
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Obras da construção do Memorial da Anistia Política do Brasil,  em 2010. Foto Prefeitura de BH

Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Foto Warko

A exposição se iniciou às vésperas da descomemoração de um ano do Golpe de Estado 
de 2016 e houve tentativa do governo ilegítimo de barrá-la.

A exemplo do Chile, que construiu em Santiago o Museu da Memória e dos Direitos 
Humanos, há anos planeja-se construir o Memorial da Anistia Política do Brasil, em Belo 
Horizonte, no antigo prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no bairro Santo 
Antônio. A inauguração inicialmente planejada para 2010 foi adiada várias vezes e teve 
como última previsão 2018, porém o governo Temer cortou o financiamento da obra e 
consequentemente, adiou o direito de que os brasileiros tenham acesso a verdade sobre 
um período de sua história. 

Texto de apresentação pela coordenação da exposição:

Nos tempos sombrios 
se cantará também? 
Também se cantará 
sobre os tempos sombrios. 
(Murilo Mendes. Poesia do exílio)

A exposição Desconstrução do Esquecimento: Golpe, Anistia e Justiça de Transição 
convida nosso olhar a revisitar um período sombrio da história do Brasil, por meio de uma 
narrativa curatorial que instiga nossa reflexão e percepção sensível, assim como nossos 
sentimentos. Construída por uma colaboração coletiva e integrada de toda a equipe, 
a composição potente e delicada nos guia por fíos que restituem, em nossa memória, 
a lembrança enovelada do golpe de 1964, sua duração e extensão, as aderências e 
resistências, seus feitos e efeitos, seus ardis. E realça as lutas contra o regime de 
exceção, as reivindicações pela anistia, os apelos por justiça, até a desejada reconquista 
da democracia. Esse período, ferido por recessos e excessos, mas também movido por 
uma possante insurgência contra os arrestos da liberdade e dos direitos fundamentais, 
provocou efeitos devastadores, ainda ressonantes na experiência da sempre reinventada 
nação brasileira. As travessias, os movimentos, as perdas, incluindo as humanas, tecem 
os relatos e enredos de um percurso pleno de desilusão e dor, mas também de coragem, 
esperança e vontade. Muitos foram os agentes de todas as esferas que nessa trajetória se 
empenharam, de vários modos, em vários âmbitos e de formas as mais pungentes, pelo 
pleno restabelecimento do regime republicano democrático. 

A história das sociedades é veiculada por inúmeras narrativas e pontos de vista, por 
olhares e ângulos diversos. 

E também é narrada e inscrita pelos atos de memória que nos constituem como sujeitos. 
Não há nas cronologias uma linha linear com fronteiras rígidas e totalmente demarcadas. 
O tempo dos fatos se expande em várias direções, interfere em todo tecido social, afeta 
suas adjacências e contemporaneidades, ressoa e se desdobra para além de qualquer 
marco liminar. A experiência histórica, vislumbrada aqui em lampejos luminosos, matiza 
as teias das intrincadas relações de poder que interagem obliquamente, nas dobras 
mesmas das temporalidades atravessadas. Assim, esta exposição enseja uma visão do 
presente que ilumine o passado, sendo no mesmo arco por ele alumbrado, em películas 
nas quais se vislumbram luzes, mas ainda também sombras. E se torna desejante de um 
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devir dos tempos sombrios superados. 

Por meio desta iniciativa, a Universidade Federal de Minas Gerais reitera seu compromisso 
ético, sua ênfase na formação para a cidadania. Nas dádivas dos 90 anos da UFMG, a 
exposição a nós se oferece como mais uma das muitas ações que evocam a necessidade 
de que, na constituição mesma da memória, os gestos de lembrança que insistem na 
desconstrução dos esquecimentos sejam contínuos e perenes, exigindo lembrar que todo 
e qualquer sujeito, todo e qualquer cidadão, toda a sociedade tem o inalienável direito à 
verdade, à justiça, a liberdade, enfim. 

Nossos agradecimentos aos que tornaram possível esta realização. Aos que sonham e 
sonharam por nós o sonho de justiça dos que livres são, nossa reverência, 

Leda Martins e Silvana Cóser 
Coordenação e Supervisão geral 

Confira mais informações sobre a exposição no catálogo: https://goo.gl/YAgbjf

Veja também o guia “Memórias de resistência -  Lugares de repressão e de luta contra a 
Ditadura Militar de 1964–1985, em Belo Horizonte”: https://goo.gl/nw5KJ1

https://goo.gl/YAgbjf 
https://goo.gl/nw5KJ1
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