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Os textos que fazem parte desta edição especial de Semiosfera 

foram selecionados de um grupo de mestrandos e 

doutorandos orientados pelos professores Mohammed ElHajji 

e João Maia, membros respectivamente dos programas de pós-

graduação da Escola de Comunicação da UFRJ e Faculdade de 

Comunicação da Uerj. 

A coletânea apresenta um breve panorama de complexas 

questões relacionadas ao cotidiano das culturas desenvolvidas 

nas grandes metrópoles, trazendo à cena as representações e o 

simbolismo da percepção do mesmo e do outro, nas diferenças 

que são produzidas dentro e fora dos grupos sociais. 

Nos trânsitos entre as várias questões apresentadas, 

certamente o leitor encontrará importantes caminhos para 

pensar a atualidade que, cada vez mais se torna sinônimo de 

cultura das cidades. 

 

Boa leitura 

Israel Oliveira 
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Periferias de imigrantes, periferias da riqueza: as 
banlieues francesas como fenômenos da globalização 

 

Danubia Andrade1 

 

Primeiras palavras 

 

A segregação de sujeitos estigmatizados em territórios 

específicos faz parte da formação e do crescimento da maior 

parte das grandes cidades do mundo. Desse modo, não 

podemos entender a emergência das banlieues francesas 

dissociada de processos semelhantes que têm alijado grupos 

populacionais marginalizados em favelas brasileiras; em 

ghettos norte-americanos; em poblaciones, no Chile; villas 

miseria, na Argentina, entre outros exemplos.  

O termo banlieue data do século XII e naquele 

momento serviu para designar um espaço jurídico no entorno 

da cidade sobre o qual se exerceu o direito da ban ─ que se 

traduz por “proibição”. Do outro lado das muralhas que 

dividiam a cidade estavam as atividades e os grupos rejeitados. 

                                                 
1 Bolsista CNPq do Programa de Doutorado em Comunicação da UFRJ. 
danubiajfmg@gmail.com  

mailto:danubiajfmg@gmail.com
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O sentido atual do termo, no entanto, surge em meados do 

século XIX, período de industrialização crescente na Europa. 

É válido destacar que banlieue não é sinônimo de 

pobreza na realidade europeia. Patrick Baudry (2004, p.125) 

nos lembra a existência de banlieues riches, ilhas distantes do 

centro que representam uma nova forma de segregação social 

nas cidades contemporâneas, correspondendo aos anseios das 

classes médias e altas de uma convivência em ambientes 

socialmente homogêneos. Realidade próxima a que 

encontramos no Brasil com os condomínios fechados que são 

moradias fisicamente demarcadas, voltadas para o interior 

não para a rua, independentes do entorno e controladas por 

guardas armados e por modernos sistemas de segurança2. 

De fato, ainda que devamos recusar polarizações que 

separaram radicalmente os bairros de ricos e os bairros de 

pobres, os multiculturais e os supostos espaços originalmente 

franceses, tomo, neste artigo, as banlieues como ponto de 

partida para a discussão da inserção do migrante na realidade 

europeia e, especificamente, francesa. A compreensão das 

corporidades destes migrantes na cidade, seus modos de 

marcar os espaços urbanos e negociar valores e sentidos, bem 

                                                 
2  Outras referências sobre os condomínios fechados como “enclaves 
fortificados” podem ser encontrados em Teresa Caldeira (2000; 2009).  
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como o entendimento de suas identidades fragmentadas ajuda 

a pensar as posições deste indivíduo em tempos de 

globalização e xenofobia. 

Historicamente, podemos compreender o 

desenvolvimento das banlieues como um dos mais visíveis 

efeitos da globalização que põe em marcha um fluxo de 

migrantes em busca de melhores oportunidades de vida e, de 

forma concomitante, atira um contingente significativo de 

franceses para o desemprego ou para o sub-emprego 

constituindo o que Loïc Wacquant nomeia por “marginalidade 

avançada”. 

 

Rescaldos da globalização 

 

Para Arjun Appadurai (2004, p.15) o que caracteriza o 

mundo em que vivemos são os movimentos de pessoas, 

subjetividades e identidades. Apesar das migrações de massas 

(voluntárias ou forçadas) não significarem nenhuma novidade 

na história humana, para este autor, estas em conjunto com o 

rápido fluxo de imagens, textos e sensações proporcionado 

pelo avanço dos dispositivos de medias, constituem uma nova 
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ordem global de instabilidade na moderna produção de 

subjetividades. 

Appadurai (2004, p.51) também afirma que a nova 

economia cultural global já não pode mais ser compreendida 

nos termos dos modelos preexistentes de centro-periferia. O 

conceito de etnopaisagem é proposto por este autor para 

definir a paisagem formada por turistas, imigrantes, 

refugiados, exilados, trabalhadores convidados e outros. 

Conforme Appadurai, para além das formas de filiação 

relativamente estáveis como relações de parentesco, amizade, 

trabalho, lazer, nascimento entre outras, nascem relações 

instáveis e desestabilizadoras, fruto deste contexto de 

fragilidades.  

Este cenário de globalização, marcado indelevelmente 

pelas migrações, produz novas formas de desigualdade e 

marginalidade urbanas em sociedades do capitalismo 

avançado ocidental denominadas por Loïc Wacquant (2005, 

p.167) como “marginalidade avançada”. Trata-se de um novo 

regime de marginalidade urbana que vem desenvolvendo-se 

desde as últimas três décadas nas quais se percebe um 

encerramento do estado fordista de produção, caracterizado 

pela vigilância dos corpos para ampliação da produtividade e 

pela decadência do estado de bem-estar social. 
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O desenvolvimento econômico, o aumento exponencial 

do lucro das grandes empresas e o fortalecimento dos países 

por meio de blocos político-econômicos não revertem em 

diminuição das desigualdades, ao contrário, Wacquant 

observa um aprofundamento dos abismos que separam os 

ricos dos pobres e uma centralização destes pobres em 

territórios isolados nas grandes cidades. “Opulência e 

indigência, luxo e penúria, profusão e míngua floresceram lado 

a lado.” (Wacquant, 2005, p.191)  

No topo da pirâmide social, a “nova nobreza”, na base, 

imigrantes pobres, desempregados e sub-empregados. Este 

cenário resulta numa polarização de classes que combinada 

com a segregação racial e étnica está produzindo uma 

dualização da metrópole (Wacquant, 2005, p.29). Este 

processo apresenta três componentes. Em primeira instância, 

o desemprego em massa. Segundo, o exílio de parte 

significativa da população em bairros decadentes com 

escassos recursos públicos. Por fim, a crescente estigmatização 

das periferias pobres na vida cotidiana e no discurso público. 

 

Identidades (dos) migrantes 
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A questão identitária tem ocupado posição de proa nos 

debates das Ciências Humanas e Sociais, tanto por seu valor 

para entendimento deste sujeito fragmentado que se articula 

na pós-modernidade, como para pensar a própria constituição 

do que seria pós-moderno. Conforme Stuart Hall (2003), trata-

se de uma mudança de ordem estrutural que destitui a 

estabilidade (integralidade) da concepção do sujeito moderno 

e gera descentramento e deslocamento do indivíduo, tanto de 

seu lugar no mundo social quanto de si mesmo. A este duplo 

deslocamento chama-se “crise de identidade”. 

Esta “crise de identidade” tem relação estreita como 

uma crescente transnacionalização da vida econômica e 

cultural proporcionada pela globalização. Para Kathryn 

Woodward (2005, p.19), a globalização põe em jogo fatores 

econômicos e culturais, gerando mudanças nos padrões de 

produção e consumo e, desse modo, produzindo identidades 

novas e globalizadas cujos efeitos vão desde a homogeneidade 

cultural, com a emergência de consumidores globais até o 

fortalecimento e a reafirmação de identidades nacionais e 

locais. 

Para Anthony Giddens (2002, p.37), as sociedades da 

“alta modernidade” compartilham uma extrema reflexividade 

que se estende da vida social à configuração do Eu. Em outros 
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termos, “o eu se torna um projeto reflexivo”. Para este autor, 

as transformações da auto-identidade e a globalização, que 

vem a reboque das mudanças nos mecanismos de confiança-

risco e do desencaixe do tempo-espaço geridos na 

modernidade, são centrais para o entendimento do problema 

sociológico que se avizinha no século XXI. Estas identidades 

fragmentadas e descentradas, derivadas de construções de 

cunho pessoal, são constituídas, imaginadas e reinventadas em 

processos constantes de hibridização e transnacionalização. 

Dentre estes, destacamos as migrações como um dos 

operadores desta “crise identitária”.  

A intensificação do fluxo de pessoas além-fronteiras 

têm posto em xeque não apenas identidades pessoais, bem 

como proporcionado o contato intenso entre os discursos 

etnocêntricos das antigas metrópoles coloniais (com suas 

visões pré-moldadas de identidade nacional) com uma gama 

de outras vozes e histórias dissonantes e dissidentes. Para 

Homi Bhabha (2007, p.28) o migrante é resultado de um 

sistema capitalista transnacional e do empobrecimento do 

Terceiro Mundo. As condições desiguais de vida na pobreza 

criam cadeias de circunstâncias que “encarceram” o migrante 

no desejo de ocupar o lugar do Outro. 
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Conforme Woodward (2005, p.21), embora a migração 

não seja um processo novo, ela acelerou-se em muito com a 

globalização. Em convergência com o pensamento de Bhabha, 

esta autora aposta que os impactos da migração estendem-se 

das identidades pessoais fragmentadas dos migrantes para as 

identidades das nações de partida e de chegada. Em outros 

termos, estas novas identidades podem ser desestabilizadas, 

mas também são desestabilizadoras.  

 

Entre termos  

 

Bairros desfavorecidos, sensíveis, quentes, em 

dificuldade ou outras tantas expressões, citadas por Avenel 

(2010, p.14), são usadas para dar conta da questão das 

periferias na França, pensando tanto os mecanismos de 

segregação quanto as lógicas de estigmatização envolvidos. 

Historicamente, Avenel indica que as banlieues são resultado 

de uma mudança nas estratégias de alijamento e organização 

da cidade: 

En effet, on passe d’une ségrégation ‘verticale’ par 
immeubles (les bourgeois dans de vastes 
appartements en bas et les ouvriers dans les petits 
logements et chambres de bonne en haut), à une 
ségrégation ‘horizontale’ entre quartiers riches et 
quartiers pauvres. (AVENEL, 2010, p.37) 
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Uma primeira forma de simplificação do entendimento 

das banlieues seria tomá-las como sinônimos de ghettos 

d'immigrés, resumi-las a “black, blanc, beur 3 ”, ou seja, 

caracterizá-las exclusivamente como territórios pluriétnicos 

nos quais a multiplicidade de nacionalidades de origem se 

acotovela. Além disso, também seria equivocado reduzi-las a 

uma versão europeia dos guetos negros norte-americanos. 

Para Wacquant (2004), mesmo o termo “gueto” é inadequado 

para qualificar as banlieues uma vez que este pressupõe o 

confinamento espacial forçado e o encapsulamento 

institucional.  

O gueto é um meio sócio-organizacional que usa o 
espaço com o fim de conciliar dois objetivos 
antinômicos: maximizar os lucros materiais 
extraídos de um grupo visto como pervertido e 
perversor e minimizar o contato íntimo com seus 
membros, a fim de evitar a ameaça de corrosão 
simbólica e de contágio. (WACQUANT, 2004, p.157) 

 

Neste sentido, os bairros étnicos em grandes cidades 

como Nova Iorque, as favelas brasileiras e inclusive as 

banlieues francesas não são considerados exemplos de guetos, 

pois os verdadeiros guetos trabalham para evitar a 

                                                 
3 “Beur” é uma expressão coloquial que designa franceses descendentes de 
norte-africanos ou imigrantes vindos destes lugares. 
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assimilação enquanto estas estruturas caminham no sentido 

inverso, diluindo os padrões étnicos de origem, atuando no 

esmaecimento das diferenças e na assimilação. Em 

contrapartida, Wacquant sugere que o gueto pode ser melhor 

estudado em analogia aos campos de refugiados e às prisões, 

pois estas estruturas, por sua perversidade no confinamento 

de “despossuídos e desonrados”, assemelham-se cada vez mais 

aos guetos da Europa medieval4. 

Cabe ainda considerar a crítica de Ana Lúcia Maiolino 

(2008, p.120) acerca da banalização dos usos da expressão 

“exclusão social” já que seja nas favelas cariocas ou nas 

periferias europeias, apesar da alta degradação dos 

dispositivos governamentais, a presença do Estado pode ser 

sentida e estes espaços não estão sujeitos absolutamente a 

própria sorte. Para Maiolino, a presença do Estado, ainda que 

de forma insuficiente, implica a inadequação do termo 

“exclusão social”, na medida em que esta expressão pode 

conter uma visão estanque, designando estados de privação 

que não correspondem às realidades das banlieues tampouco 

às favelas cariocas. Mesmo isolados, vivendo nas periferias, os 

                                                 
4 Para melhor compreender de que “guetos da Europa medieval” estamos 
tratando, sugerimos a leitura do livro “Carne e pedra. O corpo e a cidade na 
civilização ocidental”, de Richard Sennett. 
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habitantes destes lugares têm acesso a benefícios ofertados 

pelo Estado.  

Ainda repensando a adequação de determinadas 

palavras em detrimento de outras neste debate, cito a 

distinção proposta por Wacquant (2010, p.31) entre duas 

maneiras de apropriação do ambiente. “Lugares” são arenas 

estáveis, plenas e fixas, enquanto os espaços são potenciais 

vazios, possíveis ameaças, zonas que se deve temer, fugir. O 

que faz um “lugar” se converter a um “espaço” é um processo 

político que se desenrola a partir do enfraquecimento das 

ligações alicerçadas numa comunidade territorial no seio da 

cidade. Isso gera um enfraquecimento das relações 

comunitárias e um reforço da esfera privada, em especial da 

família. A erosão do “lugar” está amplamente relacionada à 

perda de um “pano de fundo”, que podemos traduzir como a 

perda de estruturas de apoio nas quais trabalhadores 

temporariamente rejeitados poderiam refugiar-se. Neste novo 

cenário do capitalismo, o desemprego, que antes era 

momentâneo, passa a ser uma constante e as estruturas de 

apoio entram em decadência.  

 

Somos onde habitamos 
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Conforme nos indica Cyprien Avenel (2010), as 

banlieues começam a receber migrantes a partir da década de 

1970. Em 1980, passam a ser relacionadas à constituição de 

uma “nova pobreza”, como produtos da não-integração dos 

migrantes no mercado de trabalho. Somente a partir de 1990 

que a idéia de segregação ganha espaço e o problema é 

percebido como uma séria questão de ordem pública que 

ultrapassa a perspectiva econômica. Atualmente, as banlieues 

são associadas à exclusão, traduzidas como zones de non-droit 

e recorrentemente caracterizadas por imagens mediáticas de 

pobreza e destruição social.  

A definição das banlieues em processos de 

simplificação, generalização e estigmatização não atinge 

apenas os espaços como também os seus moradores. Em 

outras palavras, a estigmatização territorial estende-se 

necessariamente aos seus habitantes, pois as palavras não são 

neutras, elas dotam a população residente das banlieues de 

uma identidade e de uma significação profundas. Os sujeitos à 

margem não sofrem apenas de rancor racial e de privação 

material. Além destes dois elementos, Wacquant (2005, p.33) 

cita o desprezo público por habitarem espaços amplamente 

percebidos como áreas a serem evitadas (no-go areas), onde 

residiriam apenas membros inferiores da sociedade. Para 
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Azouz Begag (2006, p.41), a questão é ainda mais profunda: as 

mentalidades dos jovens frutos da migração são 

frequentemente reflexos das mentalidades das regiões ou das 

cidades em que habitam; tratamos, então, de sujeitos à mercê 

dos olhares negativos dos Outros. 

Ella Shohat e Robert Stam (2006, p.289) afirmam que a 

reiteração sistemática de estereótipos5 negativos provoca uma 

devastação psíquica nos sujeitos afetados, seja através da 

internalização do estereótipo, seja através dos efeitos 

negativos de sua disseminação. Além disso, estes autores 

frisam que em muitas circunstâncias estas representações 

estereotipadas atuam em processos de controle social.  

Segundo Wacquant, o estigma constrói a realidade e se 

impõe diante dos dados concretos: 

(...) que esses lugares estejam ou não deteriorados, 
sejam ou não perigosos e a sua população seja ou 
não essencialmente composta por pobres, minorias e 
estrangeiros, tem pouca importância, no fim das 
contas: a crença preconceituosa de que assim são 
basta para engendrar consequências socialmente 
nocivas.” (WACQUANT, 2010, p.29) 

 

O estigma territorial imposto a estes párias urbanos 

traz consigo três importantes questões. Primeira, ele alimenta 

                                                 
5 O conceito de “estereótipo” é explicitado no livro de Ruth Amossy e Anne H. 
Pierrot, “Stéréotypes et clichés: langue, discours, société” (1997). 
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um sentimento de indignidade pessoal que colore as relações 

interpessoais e afeta negativamente as oportunidades nos 

círculos sociais, nas escolas e no mercado de trabalho. 

Segundo, estas áreas ganham a percha de serem habitadas por 

anormais, desajustados e pobres e são sistematicamente 

excluídas ou ignoradas por políticos, corretoras, firmas 

comerciais e outras instituições, o que reforça a sensação de 

abandono. Terceiro, a estigmatização territorial gera nos 

moradores estratégias sociófobas de evasão e distanciamento 

mútuos e exacerba processos de diferenciação social interna 

que minam o senso de coletividade, a solidariedade presente 

no sentido de comunidade, derrubando possibilidades de 

ações coletivas.  

Das consequências da estigmatização uma das que 

mais fortemente impõe-se é uma pronunciada diminuição do 

senso de comunidade que costumava caracterizar as classes 

trabalhadoras mais antigas, que pode ser sentido no 

arrefecimento dos propósitos coletivos e das formas de 

reciprocidade entre os habitantes das banlieues.  

Esse enfraquecimento de laços comunais baseados 
no território acarreta, por sua vez, um desvio para a 
esfera do consumo privado e para estratégias de 
distanciamento (“Eu não sou um deles”) que minam 
ainda mais as solidariedades locais e confirmam 
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percepções depreciatórias da vizinhança. 
(WACQUANT, 2005, p.196) 

 

Ana Lúcia Maiolino (2008, p.134) chama atenção para 

aspectos internos do conceito de estigma. De um lado, juízos e 

preconceitos formulados por uma dada sociedade sobre algo 

que dela faz parte, mas que deseja expulsar; de outro lado, a 

identificação do estigmatizado com o olhar do Outro sobre si. 

“Estigmatizado/ outsider/ excluído existindo apenas pela 

coexistência do estigmatizador/ estabelecido/ incluído, que 

precisa excluir o que o constitui e lhe é intolerável.”  

As identidades instáveis e fragmentadas dos sujeitos 

migrantes e das gerações que deles descendem, uma vez 

habitantes de espaços estigmatizados, são sujeitas a estes 

processos complexos e profundos de estigmatização. São 

estrangeiros, migrantes, muitas vezes em situação não-

documentada, vivendo à margem da cidade. Uma vez 

francamente vistos pela sociedade como párias, os migrantes 

pobres vestem este discurso e passam a viver a partir dele. “Le 

racisme est endémique à l’expérience immigré et participe dès 

l’enfance à la formation de l’identité” (Avenel, 2010, p.29) 

Sob outro ponto de vista, cabe assinalar o quanto o 

estigma territorial marca os corpos dos sujeitos que habitam 

áreas periféricas marginalizadas. Para Paola Berenstein 
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Jacques (2008, p.51), somos o lugar onde vivemos: “além de os 

corpos ficarem inscritos e contribuírem para a formação do 

traçado de cidades, as memórias das cidades também ficam 

inscritas e contribuem para a configuração de nossos corpos”.  

Paola Jacques nomeia por “corpografia urbana” a 

percepção da cidade pelo corpo. Definindo “corpografia” como 

a atualização de determinados caminhos, diferentemente da 

“coreografia” que é planejada, premeditada e ensaiada. A 

“corpografia” instaura-se no campo do espontâneo, do desejo. 

No entanto, cabe uma ressalva, se os praticantes da cidade lhe 

dão corpo ao percorrê-la, experimentando os espaços, como 

poderíamos pensar a relação entre a cidade e o migrante não-

documentado, uma vez que sua trajetória é marcada pela 

imobilidade e pela invisibilidade? 

Outra questão a ser levantada diz respeito à 

constituição de laços comunitários nas banlieues. A 

impossibilidade de ver surgir nas banlieues uma comunidade 

una e forte não pode induzir a pensar que não existam laços 

comunitários entre os muitos grupos étnicos que lá residem. O 

fato das multiculturas e minorias não se agruparem num único 

grupo não pode ser entendido como a inexistência de 

quaisquer práticas de comunidade. Para Stuart Hall (2003, 

p.65), as comunidades de minorias étnicas refletem o forte 
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senso de identidade grupal e pertencimento aos países de 

origem de determinados grupos étnicos. São comunidades 

culturais densamente marcadas por seus costumes e práticas 

sociais, sobretudo em universo doméstico e familiar. Tais 

manifestações culturais são instrumentos para a diferenciação 

dos Outros, bem como servem de âncora para identidades 

fragmentadas pelos processos diaspóricos.  

Para Hall (2003, p.67), todavia não cabe imaginar que 

estas comunidades migrantes seguem intactas às influências 

sentidas no curso de suas trajetórias diaspóricas e que 

guardam tradições, costumes, línguas e valores 

hermeticamente fechados. Citando Bhikhu Parekh, Hall 

assinala que grandes modificações têm lugar nas comunidades 

étnicas e cada família passa a vivenciar lutas constantes que 

negociam e redefinem padrões de relacionamento, de acordo 

com valores tradicionais e com aqueles valores do novo país. 

Por fim, outra questão que pode ser levantada nas 

discussões pertinentes aos estigmas vinculados aos residentes 

de banlieues diz respeito ao enquadramento de todos na 

categoria de delinqüentes. Azouz Begag (2006, p.41) aponta 

três tipologias sociais pertinentes aos jovens habitantes de 

periferias na França levando em conta seus níveis de 

integração na ordem sócio-cultural francesa, suas 
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representações sociais e suas relações com as normas vigentes, 

com o território e com os padrões de cidadania. Os grupos são 

nomeados por dérouilleurs, entre-deux e cailleras. 

O grupo que se pode nomear por dérouilleurs 

caracteriza-se pela tentativa constante de assimilação. 

Compõe-se por sujeitos que trabalham, estudam, formam 

famílias estáveis e buscam ascensão social que lhes permita 

deixar a banlieue e se desembaraçar dos estigmas que lhes 

recaem diariamente. Para Begag (2006, p.42), são invisíveis na 

sociedade, não fazem barulho e, portanto, ganham cobertura 

mediática em raras circunstâncias, apenas nos cases de 

sucesso profissional. 

Os cailleras também podem ser conhecidos por 

racailles ou désintégrés. São eles quem ganham espaço nos 

debates públicos e ameaçam a sociedade com mostras de 

violência espetaculares, como os incêndios de veículos ou a 

destruição de imóveis. Sem quaisquer projetos para o futuro, 

embarcam nos mercados ilegais do tráfico de produtos e 

drogas para se inserirem na sociedade de consumo. Organizam 
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a banlieue como um território6 a parte do País e lá se 

estabelecem sem pretensões de assimilação ou integração. 

D’un point de vue géographique, ils utilisent le 
quartier comme base arrière, camp de 
retranchement, et cherchent à en faire un 
territoire hors-la-loi pour en éloigner les 
forces de l’ordre et faire régner leur propre loi. 
(BEGAG, 2006, p.43) 
 

Por fim, o grupo entre-deux caminha entre cailleras e 

dérouilleurs em busca de oportunidades. Por vezes seduzidos 

pelo dinheiro que se consegue no mundo da ilegalidade, em 

outros momentos conectados aos valores tradicionais e 

republicamos e ao sentimento de família. As categorizações 

propostas por Azouz Begag auxiliam a compreensão que 

ultrapassa a estigmatização. Se todos são vítimas do mesmo 

estigma, nem todos correspondem a ele. 

 

Últimas considerações sobre partes e partidas 

 

Pensar as banlieues francesas é pensar as relações 

desiguais de vida que se estabelecem em contextos de 

                                                 
6 “O território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, 

a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 

alteridade: a diferença entre “nós” (o grupo, os membros da coletividade ou 

“comunidade”, os insiders) e os “outros” (os de fora, os estranhos, os outsiders). 

(Souza, 1995, p.86). 
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globalização e migração, resultantes de uma nova ordem 

capitalista que constitui “novos pobres” diante de uma “nova 

nobreza”. Neste contexto, Loïc Wacquant (2005, p.33) observa 

um atrelamento entre os conceitos “cidadania” e “consumo”, 

ou seja, a cidadania como algo que se obtém pela inserção no 

mercado consumidor. A participação ativa na esfera de 

consumo tornou-se condição sine qua non de dignidade social 

especialmente nas periferias de ricos centros urbanos como é 

o caso das banlieues francesas, afinal, o estigma de ser pobre 

no seio de uma sociedade rica pode ser ainda mais cruel. 

As banlieues que num primeiro olhar constituem 

espaços da “diferença” (migrantes étnicos) e do “isolamento” 

podem ser entendidas, então, como lugares habitados por 

sujeitos que imprimem na cidade os mesmos desejos de 

consumo e de visibilidade que os Outros e sujeitos que, de 

maneiras distintas, solucionam suas necessidades de 

estabelecimento de laços comunitários. Constituídas por 

indivíduos estigmatizados pelo local que habitam e muitas 

vezes verdadeiramente excluídos das oportunidades de 

trabalho e educação, as banlieues povoam as cidades e as 

modificam. 
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Por fim, citamos Patrick Baudry e sua reivindicação 

por uma mudança de olhar para o entendimento desta cidade 

multicultural e aparentemente partida: 

Si l’on change le regard, si l’on admet que la ville n’est 
décidément plus le village avec son unité, sa cohérence, 
c’est-à-dire si l’on admet que ni l’unité ni la cohérence 
ne sont les caractéristiques obligatoires di lieu où il 
nous faudrait habiter, alors la banlieue cesse d’être ce 
morceau périphérique, ce monde désolé, cet endroit 
pauvre, fait pour les pauvres. (BAUDRY, 2004, p.124) 

 

Ao empreender um esforço para enxergar a banlieue 

como parte da cidade, reduzimos o impacto negativo de seu 

estigma e podemos, enfim, vê-la para além dos índices de 

violência e desemprego que a caracterizam e compreender os 

seus habitantes, em específico os sujeitos migrantes, de 

primeira ou futuras gerações, como indivíduos que constroem, 

modificam e vivem a cidade. 

 
 
Referências bibliográficas 
 
AMOSSY, Ruth; PIERROT, Anne H., Stéréotypes et clichés. Langue, 
discours, société. 3.ed. Paris: Armand Colin Éditeur, 1997. 
APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização. A 
modernidade sem peias. Lisboa, Portugal : Teorema, 2004. 
AVENEL, Cyprien. Sociologie des quartiers sensibles. 3.ed. Paris: 
Armand Colin, 2010.  
BAUDRY, Pierre. Mouvements urbains. In.: Violences invisibles. Corps, 
monde urbain, singularité. Paris : Passant, 2004, p.109- 134. 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

27 
 

BEGAG, Azouz. L’integration. Paris: Le Cavalier Blue Editions, 2006. 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Enclaves fortificados: erguendo 
muros e criando uma nova ordem privada. In: Cidade de muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34, Edusp: 
2000, p. 257-300. 
______. Marginality, again?! International Journal of Urban and 
Regional Research, 23(3), p.848-853, setembro, 2009. 
 
GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Ed. 
Zahar, 2002. 
HALL, Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: Humanitas, 2003. 
JACQUES, Paola Berenstein. Cenografias e corpografias urbanas: 
espetáculo e experiência na cidade contemporânea. Observatório Itaú 
Cultural, São Paulo, n.5, abr.jun, p.47-57, 2008. 
MAIOLINO, Ana Lúcia Gonçalves. A favela hoje é um gueto? 
Discutindo a exclusão social. In: Espaço urbano, conflitos e 
subjetividade. Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2008, p.109-143. 
SHOHAT, Ella; STAM, Robert; Crítica da imagem eurocêntrica. São 
Paulo: Cosac Naify, 2006. 
SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre espaço e poder, 
autonomia e desenvolvimento. In: Geografia: conceitos e temas. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p.77-116. 
WACQUANT, Loïc. Os condenados da cidade. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Revan; FASE, 2005. 
_____. French working-class banlieue and black american ghetto: from 
conflation to comparison. Qui Parle, Lincon, USA, v.16, n.2, spring, 
p.1-33, 2007. 
_____. A estigmatização territorial na idade da marginalidade 
avançada. Sociologia, Revista do Departamento de Sociologia da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, v.16, p.27-38, 
2010. Disponível em 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4618.pdf Consulta em: 15 
jun 2011.  

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4618.pdf


 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

28 
 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução 
teórica e conceitual. In: Identidade e diferença. A perspectiva dos 
Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2005, p.7-72. 
  



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

29 
 

Comunidade Quilombola: revivendo experiências e 
afirmando sujeitos 

 
Cristóvão Domingos de Almeida7 

Cleusa Albilia de Almeida8 
 
 
Resumo 
Reflete sobre a experiência da vida social dos remanescentes 
de quilombo na reafirmação da sua identidade a partir do 
conceito de comunidade. Compreendida como um espaço 
comum, compartilhado que oferece abrigo e proteção aos 
sujeitos. A comunidade fortalece as interações sociais, os 
valores e os vínculos identitários entre os seus membros 
através do sentimento de pertencimento da cultura local. As 
comunidades quilombolas resistiram a repressão da sua 
cultura, mas ainda hoje, mantêm viva sua história e sua 
memória através do cultivo e manutenção de saberes 
revividos nas suas experiências cotidianas. O elenco das 
práticas, das experiências e da participação da vida 
comunitária, expressos na dança e nos processos 
comunicativos, possibilitam a visibilidade das suas ações e 
valores de solidariedade, respeito e engajamento social, 
fundamentais na afirmação da identidade dos quilombolas. 
 
Palavras-chave: Comunidade; quilombola; pertencimento. 
 
Abstract 

                                                 
7 Professor da UNIPAMPA e Doutorando em Comunicação e 
Informação na UFRGS. 
8 Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. 
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Reflects on the experience of social life of quilombo remnants in 
the reaffirmation of their identity, based on the concept of 
community. Comprehended as a common and shared space, the 
community provides shelter and protection to the individuals, 
while it strengthens social interactions, the values and identity 
bonds among its members, through the sense of belonging in the 
local culture. The quilombolas communities resisted the 
repression of its culture, but still, maintain alive its history and 
memory, manifested in the cultivation and maintenance of 
knowledge that are revived in the everyday experiences of the 
subjects. The set of practices, experiences and participation in 
the community life, expressed in dance and communicative 
processes, provides visibility to their actions and values of 
solidarity, respect and social commitment, fundamental in the 
affirmation of the quilombolas identity. 
Key words: Communities; quilombola; belonging. 

 
1. Introdução 

 

Compreender as principais características que marcam 

o conceito de comunidade é um dos pontos de partida desta 

reflexão. A comunidade pode ser entendida como um espaço a 

ser recriado e ressignificado. Não é um lugar dado e nem pré-

determinado. É sim, um espaço de possibilidades e de 

experiências comunitárias pautadas na realidade dos sujeitos 

e no local onde eles se inserem.  

Busco definir as bases conceituais de comunidade. É 

fundamental essa definição porque os usos e sentidos do 
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termo, em muitos caos, servem mais como uma expressão 

ilustrativa, uma referência a qualquer tipo de vínculo, 

descomprometido, sem impactos e nem consequências nas 

interações sociais. Identifico esses desengajamentos como 

elementos que fragilizam e ameaçam o conceito de 

comunidade. A referência que defendo, neste artigo, é a 

existência de agregação social que valoriza os laços e hábitos  

comunitários (PERUZZO, 2002). Eles contribuem com a 

construção de vínculos sociais duradouros. 

Os vínculos e as interações sociais agregam, dão 

segurança e proteção aos sujeitos. É o caso das comunidades 

quilombolas que tentam manter viva a cultura, a memória e a 

história de um povo oprimido e marginalizado. Na 

comunidade quilombola o território é o centro definidor das 

ações, bem como a manutenção dos laços identitários, a 

solidariedade, a cooperação mútua entre os membros. Os 

remanescentes de quilombo se sentem parte integrante do 

local onde vivem e convivem, participam ativamente do 

espaço comum e atuam em prol do coletivo.  

Nessa perspectiva, Peruzzo (2002, p. 280) tem razão 

quando diz “a comunidade não pode ser tomada como 

qualquer coisa, como um aglomerado, um bairro, grupo social, 

um segmento social”. Reconhecemos que o uso do termo, 
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como sendo qualquer tipo de ajuntamento social é utilizado 

sem rigor conceitual (PERUZZO, 2002). Por isso, elenco 

algumas estratégias que põem em foco experiências 

comunitárias concretas como práticas de solidariedade, 

respeito e engajamento social dos quilombolas. Essas 

experiências locais têm intervenção efetiva dos sujeitos 

protagonistas nos processos. 

 

1.1 Comunidade: usos e sentidos 
 

Comunidade nos apresenta como sendo um termo 

polissêmico, de usos e sentidos amplos e carregado de 

emoções, sentimentos 9  e sensações (BAUMAN, 2003). A 

sensação de segurança, conforto e proteção que uma 

comunidade nos proporciona, também se conecta com o 

sentimento de pertencimento. Pertencer a um espaço comum, 

a um território constituído por pessoas que compartilham de 

objetivos comuns e se interagem numa relação social mais 

longa e duradoura são características de comunidade. 

                                                 
9
 Entendo o sentimento como uma espécie de scanner e se manifesta 

no “palco da alma”. Por sua vez, as emoções se apresentam “no palco 
do nosso corpo”, algumas delas podem ser visíveis e outras invisíveis. 
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Essas características que constituem comunidades 

estão presentes desde a Antiguidade. Guardando às devidas 

diferenças com os dias atuais, mesmo assim é importante 

relembrar que naquele período, a população vivia do cultivo 

da terra, às margens do Mediterrâneo. Entretanto, para se ter 

acesso a terra, os camponeses precisavam pertencer a uma 

comunidade. Ao apropriarem da terra, cada grupo familiar 

trabalhava de modo individualizado em suas propriedades, 

formando aquilo que hoje denominamos de proprietários 

privados da terra. Daí se explica a defesa que eles faziam da 

terra contra os invasores estrangeiros que também almejavam 

desenvolver o cultivo para subsistência. Então, as principais 

características para formação dessas comunidades eram 

basicamente três: ser proprietário de terra, lutar pelo 

fechamento do território onde trabalhavam e a ausência de 

regras hierárquicas. É interessante perceber ainda que, com o 

passar do tempo, os conflitos foram se intensificando, uma das 

razões foi por conta da escassez de terra na comunidade 

(GUARINELLO, 2005). 

Aqui temos possibilidade para diversas interpretações, 

ressalto apenas três aspectos. O primeiro é que nessas 

comunidades às tomadas de decisões eram realizadas em 

público. Pode-se dizer que essa maneira de lidar com as 
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diversas opiniões podem ser consideradas como sendo um dos 

embriões da política, do estado de direito e do debate na 

esfera pública. Outra reflexão que pode ser feita é que a 

comunidade possibilitava que as pessoas apropriassem da sua 

própria identidade. Sobre isso, identifica-se nos escritos de 

Aristóteles 10  que para pertencer a uma comunidade, as 

pessoas deveriam participar da vida cotidiana, desde as festas, 

observando as regras, os costumes, as devoções e também 

manter um ambiente de boa convivência, de interações sociais 

respeitosas e de responsabilidade com o espaço público e com 

o Outro. O terceiro aspecto, refere-se ao fechamento do acesso 

à comunidade aos estrangeiros. Temia-se que o ingresso de 

pessoas estranhas poderia influenciar negativamente o 

ambiente e provocar desconfiança entre os membros da 

comunidade. Sobre a constituição da comunidade dos povos 

antigos podemos dizer que o pertencimento implicava nas 

reivindicações dos direitos; na manutenção das relações 

sociais; na redistribuição dos bens comunitários; na 

construção da identidade própria, sem perder de vista, as 

aspirações pessoais e coletivas. 

                                                 
10

 Ver mais em A política. São Paulo, Atena, 1957. 
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As características tradicionais de comunidade 

continuam tendo validade nos dias atuais, mas elas se 

contrastam com situações próprias do mundo contemporâneo. 

Bauman (2003) identifica a comunidade ética como sendo a 

guardiã dos valores tradicionais da comunidade. Para o autor, 

a comunidade ética representa segurança, proteção, respeito, 

solidariedade, compromisso mútuo, reconhecimento do Outro, 

atenção aos direitos e obrigações. Na comunidade ética, a 

unidade serve para homogeneizar as relações sociais. A 

unidade é percebida a partir dos gestos simples. Por exemplo, 

as pessoas mantêm hábitos cordiais, tais como, apertos de 

mão, abraço, bom dia e outras manifestações que demonstram 

interesse com o bem estar do Outro. Sobre as atitudes 

respeitosas, Morin (2007, p. 105) ressalta que “a cortesia e a 

civilidade não podem ser consideradas como posições 

anódinas, pois são signos de reconhecimento do Outro como 

pessoa”. 

Ao reconhecer o Outro a partir do cuidado e da atenção 

respeitosa, as interações sociais na comunidade se tornam 

bem tecidas (BAUMAN, 2003), pois essas formas de 

sociabilidade podem ocorrer com mais frequência e com 

maior intensidade. Ou seja, os gestos cordiais, preservados no 

cotidiano, fortalecem as relações sociais. Harmonizam a 
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convivência e essa harmonia faz com que as pessoas dediquem 

tempo e energia aos interesses coletivos. Sem 

constrangimento, debatem os assuntos, respeitando as 

diversas opiniões. Participam das decisões relacionadas ao 

local onde vivem. Decidem a respeito das ações prioritárias a 

serem desenvolvidas na comunidade. Ou seja, os princípios da 

comunidade ética (BAUMAN, 2003) podem ser identificados 

na comunidade dos remanescentes de quilombo. Eles 

preservam o hábito de se reunir nos finais de tarde para 

conversar sobre o cotidiano, a realidade em que vivem e 

elaborar planos de trabalho. Vale destacar também que eles 

valorizam, e muito, os laços de solidariedade, a preservação da 

memória, o respeito à sabedoria dos idosos, a cultura, a 

religiosidade, dentre outros. 

Bauman (2003) nos apresenta o conceito de 

comunidade alicerçado em princípios e, também em 

estruturas contraditórias. Se por um lado, as pessoas buscam 

na comunidade um lugar bom para se viver, um ambiente 

aconchegante, confortável e seguro, por outro lado, essa 

dinâmica de vida social coletiva provoca uma tensão com a 

liberdade individual dos membros comunitários. Muito 

embora, o autor adverte que 
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[. . .] Se vier a existir uma comunidade no mundo dos 
indivíduos, só poderá ser uma comunidade tecida 
em conjunto a partir do compartilhamento e do 
cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e 
responsabilidade em relação aos direitos iguais de 
sermos humanos e igual capacidade de agirmos em 
defesa desses direitos [. . .] (Bauman, 2003, p. 134). 

 

2. Comunidade: as ligações possíveis 

 

Schmitz (1995) revisita os escritos clássicos de 

Ferdinand Tönnies sobre comunidade e sociedade. Conceito 

que contribui, e muito, com a comunicação comunitária e os 

processos comunicativos que estamos debatendo neste artigo. 

Para Schmitz (1995) a teoria da comunidade elaborada por 

Tönnies põe ênfase nos grupos sociais. Especialmente nos 

laços familiares, de parentescos, de vizinhança, nas crenças 

comuns e nos afetos. Nessa perspectiva, a família e as relações 

de amizades são fundamentais na comunidade.  

Essas características de pertencimento a uma 

comunidade são observadas no cotidiano dos remanescentes 

de quilombo. A comunidade onde vivem os quilombolas é 

denominada de Chumbo e se localiza no município de Poconé, 

Mato Grosso. Os moradores da comunidade quilombola, a 

maioria tem algum grau de parentesco. Outro fato importante 
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é que eles ainda mantêm as moradias relativamente próximas 

umas das outras. A proximidade se justifica pela possibilidade 

de segurança, apoio mútuo, proteção e cuidado entre as 

famílias. Como todos se conhecem na comunidade, eles não 

medem esforços para se ajudarem. Esses apoios ocorrem nos 

mutirões para limpeza da roça, nos dias que antecedem as 

festas religiosas, no cuidado com as pessoas enfermas. Ou sair 

às pressas para levar as pessoas no hospital, geralmente 

ofendido por animais peçonhentos. Aliás, na ultima visita que 

fiz à comunidade presenciei essa situação. Um adolescente foi 

assistir à novela das 20 horas na casa da avó e ao retornar 

para sua casa uma cobra venenosa o mordeu. Mesmo os pais 

não tendo carro para levar o adolescente ao hospital, 

rapidamente os moradores que tinham condução se 

mobilizaram e prestaram assistência. O cuidado e o respeito 

com o Outro mantêm a unidade interna e “são fatores 

importantes dentro de uma comunidade, pois elas auxiliam a 

mantê-la viva em tempos difíceis, quando se necessita de 

confiança”. (SCHMITZ, 1995, p. 181) 

As relações interpessoais pautadas na boa convivência 

põem em evidencia a prática da solidariedade. A solidariedade 

na comunidade quilombola é condição para a recriação da 

vida. Esse processo de recriar a vida ocorre desde as formas 
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mais simples às mais complexas. Para Morin (2006, p. 132) 

comunidade deve ser compreendida “pelo sentimento vivido 

de solidariedade entre seus membros, estendendo-se até o 

sentimento de pertencer à mesma entidade quase biológica”. A 

prática da solidariedade garante a formação de rede de 

relações sociais na comunidade. Essas redes de ralações, de 

acordo com Schmitz (1995, p. 181), são vitais entre indivíduos, 

pois “cada indivíduo experimenta um sentido de 

partilhamento dos aspectos bons e das dores da vida com os 

demais. 

A partir do pensamento de Tönnies, outra ideia 

fundante sobre comunidade diz respeito aos desencontros, 

conflitos, desuniões, separações, divisão familiar. Mesmo 

assim, na comunidade se permanece unido apesar das ações 

surgem para separá-los. É importante problematizar essas 

questões, pois mesmo nas comunidades tradicionais, formadas 

por membros que se conhecem, eles não estão inumes a esses 

acontecimentos. Deve-se reconhecer que há diferença entre as 

pessoas, pois os sujeitos da comunidade têm diferentes ideais 

e expectativas (SCHMITZ, 1995). Essa dificuldade na 

convivência significa dizer que não se deve ter uma visão 

romântica e endeusada das comunidades. Existem problemas 

sim. E, a retomada da boa convivência, nesses casos, passa a 
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ser missão de todos. Por isso, a prática do dialogo nesses 

espaços é fundamental. 

Nas dificuldades de convivência humana, os membros 

da comunidade devem ter sempre presente às vontades 

comuns, a compreensão da vida em conjunto. Na comunidade 

se partilha a vida em comum. As partilhas acontecem no 

trabalho, nas experiências cotidianas, nos gestos, na linguagem 

corporal, na oralidade, dentre outros momentos. Por exemplo, 

no exercício da oralidade, nas conversas, na comunicação face 

a face é possível fortalecer e ampliar as redes de 

relacionamentos cordiais na comunidade. Pois, um dos 

sentimentos que movem o convívio comunitário são os afetos. 

No caso, específico da comunidade dos remanescentes de 

quilombo, além dos afetos, pode-se acrescentar a fé e a 

devoção como bases da ligação social. Como ressalta Schmitz 

(1995, p. 189) esses valores “enfatizam a continuidade entre o 

presente e o passado e minimiza as mudanças sociais”.  

As mudanças sociais estão desestabilizando a vivência 

comunitária do sujeito e está também fragilizando os laços 

sociais duradouros. O que precisamos compreender bem é que 

a comunidade “é uma área de vida em comum. Tem que haver 

vida em comum com a noção de que se compartilha tanto de 

um modo de vida quanto de terra comum”. (PERUZZO, 2002, p. 
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279) Percebe-se que o conceito de comunidade por essa 

perspectiva não é qualquer tipo de ajuntamento social. A 

comunidade tem a base nas relações de amizade, afeto e 

familiar, mas também em características como participação, 

engajamento, compromisso, e responsabilidade com o bem 

comum (PERUZZO, 2002).  

 

2.1 As ameaças que fragilizam o conceito de 
comunidade 

 

Em muitos ambientes comunitários não vamos 

encontrar todas essas características, mas algumas delas 

certamente compõem os laços sociais comunitários. A 

primeira ameaça que pode fragilizar o conceito de comunidade 

que apresento é a discussão do estar junto. Maffesoli (2006) 

defende essa ideia como sendo experiências dos dias atuais. 

Para o autor, cada vez mais, estamos ligados, conectados, 

juntos, e, “essas formas de estar juntos, não será mais possível 

esvaziá-las ou negá-las” (p. 149). Vale esclarecer que essa 

forma de estar juntos não requer grandes engajamentos, pelo 

contrário, podemos nos mover conforme os interesses 

individuais. O deslocamento entre grupos, comunidades 

podem ser realizados sem nenhum remorso, dor ou 
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ressentimento. O estar junto num agrupamento social atende 

um prazer ou uma necessidade momentânea. Esse estar junto, 

proposto por Maffesoli pode ser identificado nos grupos ou 

nas comunidades de interesse (BAUMAN, 2003; PERUZZO, 

2002). 

Os grupos de interesse utilizam as comunidades 

virtuais para estabelecer as interações sociais. O estar junto 

neste caso não implica a presença física, o importante é estar 

conectado, ligado, o maior tempo possível. Estar on line é estar 

junto. Ou seja, se as pessoas se encontram pessoalmente, ao 

retornar para casa continuam estando junto. Entretanto, 

nesses encontros comunitários, os elos são efêmeros e 

descomprometidos com as condições de vida das pessoas.  

Na comunidade de interesse (BAUMAN, 2003) tem 

proximidade, mas o estar próximo não é garantia de 

interações sociais intensas e duradouras. De acordo com 

Bauman (2003, p. 73), a comunidade de interesse “está 

condenada a se dissolver antes de se reunir”. Justamente 

porque nela não há cimento social, não há possibilidade das 

relações sociais se solidificarem. E, essa proximidade 

desengajada é fragiliza e ameaça à comunidade tradicional. 

Outra ameaça que pode fragilizar o conceito pode ser 

identificada nos princípios da comunidade estética (BAUMAN, 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

43 
 

2003). Ela vem atuando com muita força. Veja o que ocorre na 

comunidade remanescente de quilombo. Com a chegada da 

energia elétrica nas comunidades quilombolas o que chama 

atenção é a grande quantidade de antenas parabólicas. Assim, 

nas casas possuem aparelhos de televisão, DVD, computador, 

celular e, na escola da comunidade, os remanescentes de 

quilombo têm acesso à Internet. O acesso aos conteúdos 

midiáticos altera alguns hábitos como sentar-se na calçada, em 

frente de casa para conversar ou se reunir nos finais de tarde 

para rezar. Esses hábitos comunitários estão sendo 

substituídos pelas produções midiáticas que incita a formação 

de comunidades instantâneas e solitárias. Cada vez mais, as 

celebridades, os ídolos e as vedetes produzidas pela indústria 

cultural atraem e juntam as pessoas, mas sem sedimentar 

laços sociais duradouros. As relações sociais são superficiais, 

transitórias e “tende a se dissolver antes de se solidificar” 

(BAUMAN, 2003, p. 79).  

A discussão sobre as comunidades estéticas se 

aproxima do conceito de sociedade do espetáculo proposto 

por Debord (2008). De acordo com ele “o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (p. 14). Debord vai além, ao 

compreender a imagem como uma abstração do real. Essa 
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realidade tornada abstrata é típica consequência da sociedade 

capitalista, da qual o espetáculo é a forma mais desenvolvida, 

pois o espetáculo “confundiu-se com toda a realidade, ao 

irradiá-la” (p. 173). 

Ou seja, na comunidade estética não existe sujeito 

autônomo, as pessoas são convocadas a contemplar os feitos 

do Outro. A contemplação não instiga as pessoas a participar 

porque o sujeito nessa condição é produto e não protagonista 

do processo. Para Debord (2008, p. 28) isso ocorre por conta 

da  

[. . .] dominação da sociedade por coisas supra-
sensíveis embora sensíveis, se realiza 
completamente no espetáculo, no qual o mundo 
sensível é substituído por uma seleção de imagens 
que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se fez 
reconhecer como o sensível por excelência[. . .]. 

 
Teria condições de elencar outras ameaças que 

fragilizam os laços comunitários como a diferença entre a 

comunidade dos ricos e a comunidade das minorias. 

Certamente o debate prossegue. Porque é importante ressaltar 

que substituir as vivências e convivências reais é reduzir as 

próprias possibilidades de vida e, além disso, a pessoa passa a 

delegar ao Outro suas escolhas e experiências. Por isso, em 

meio a essa problemática contemporânea é pertinente o apelo 
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ao retorno da comunidade proposto por Paiva (2007). Ela diz 

que a comunidade é origem e é também o nosso destino. 

Todos nós nascemos, vivemos e concluímos nossa existência 

pertencendo a uma comunidade. Entretanto, “temos que 

reinterpretar a vida comunitária à luz das novas 

possibilidades” (p. 53).  

 

3. Experiências comunitárias 

 

No município de Poconé, Mato Grosso existe mais de 

oitenta comunidades rurais, dessas, vinte e seis são 

reconhecidas pela Fundação Palmares como comunidades 

remanescentes de quilombo. Neste estudo, trago experiências 

de laços comunitários dos remanescentes de quilombo que se 

localizam à margem da rodovia Adauto Leite. Ao longo da 

extensa BR 453 existem diversas comunidades quilombolas, 

entre elas, Chumbo, Várzea Bonita, Zé Alves, Campina de 

Pedra, Imbé, Figueira e Sete Porcos. 

Essas comunidades foram e estão sendo afetadas pelos 

valores típicos do momento como o apelo ao consumismo, 

tentativa de esvaziamento das lutas sociais, relações 

individualizadas e solitárias. Mesmo assim, ainda observamos 
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marcas expressivas dos laços comunitários e identitários 

dessa população. Nas comunidades quilombolas ainda se 

preserva os valores tradicionais como respeito, cooperação 

mútua, solidariedade, partilha. Também se exercita o afeto. O 

afeto é manifestado na própria saudação, os mais novos são 

ensinados a tomar benção dos adultos. O que mais se ouve 

quando se chega à comunidade é “benção tio” e temos que 

responder “Deus te abençoe”. Isso ocorre no encontro e na 

despedida. A saudação entre os adultos é estender à mão ao 

Outro e dizer “paz de Cristo” e a resposta é: “e com Cristo 

também”.  

Percebe-se a forte influência religiosa na vida desse 

povo. Até as mobilizações sociais que ocorrem na comunidade 

passam necessariamente pela espiritualidade, fé, devoção e 

crença. Vale destacar que em todas as comunidades existem 

uma Igreja Católica, onde tem culto dominical. E, mensalmente 

as lideranças das comunidades se reúnem para definir as 

ações estratégicas, planejamento da visita do padre, catequese 

e grupo de reflexão. As crenças e devoções dos remanescentes 

de quilombo ajudam a manter a cordialidade, a boa 

convivência no local e também o conformismo e a 

homogeneização. 
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A religiosidade traz alegria à comunidade. A partir dela 

se organiza as festas dedicadas aos santos – São Benedito, São 

Sebastião e Divino Espírito Santo. Esses eventos são os 

grandes acontecimentos na comunidade. Todos se envolvem. 

Na limpeza e enfeite do local, preparar os mastros 11 , 

alimentação, receber os festeiros e construir um espaço onde 

as pessoas possam armar suas redes. Sim, muitas famílias não 

têm como retornar para casa, elas passam à noite na casa da 

festa. E, quem mais utiliza esse espaço são as mães com 

criança de colo e as idosas. Enquanto as crianças dormem, elas 

aproveitam para conversar. Outro fato importante é que 

nessas festas se valoriza as tradições culturais dos negros 

especialmente a dança, a reza cantada e as músicas produzidas 

de improviso. 

Na comunidade remanescente de quilombo se valoriza 

também os saberes locais. Não como sendo única forma de 

conhecimento, mas existem muitas formas de saberes. Na 

verdade, a comunidade é sustentada pela pluralidade de 

saberes. Tem pessoas que são conhecedoras das plantas 

medicinais e colocam o seu saber a serviço dos membros da 

                                                 
11

 Durante a festa é erguido um mastro com a bandeira do Santo. O 
ritual de abertura é: reza cantada, procissão dos devotos anunciando 
o início da festa. 
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comunidade. Outros são especialistas em identificar o 

momento certo para o início do plantio. Essa informação é 

importante porque eles vivem da agricultura de subsistência. 

Assim, cada um, a sua maneira, socializa os saberes com o 

coletivo. Esses saberes – conhecimento do senso comum – 

fortalecem as experiências comunitárias, pois interligam com 

a cultura, identidade, memória social, dialogo, resistência e 

relações interpessoais. 

Outra característica de laços comunitários são os 

trabalhos em grupo. Nas comunidades quilombolas ainda se 

pratica mutirão12. O mutirão expressa solidariedade com o 

Outro. Em forma de rodízio, as pessoas se ajudam no plantio, 

na limpeza da terra e também na colheita. A força de trabalho 

é colocada a disposição do Outro, sempre na expectativa de 

que também ele receberá, em algum momento, a contribuição 

dos demais. No dia do mutirão, trabalha-se muito, mas é um 

dia em que as pessoas manifestam sua opinião, exercem a 

liderança. Enquanto trabalham, eles conversam, planejam as 

ações e as estratégias de luta. Além disso, é um trabalho alegre, 

demonstrando que mesmo nas dificuldades é possível 

                                                 

12 Os homens enfrentam os serviços braçais e as mulheres preparam 
as refeições. 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

49 
 

comunicar com o Outro e manter a alegria. Atualmente, nas 

comunidades remanescentes de quilombo foram implantadas 

Associações para beneficiamento da mandioca, banana e cana 

de açúcar. Mesmo nesses espaços permanece a ajuda solidária. 

No entanto, muitas pessoas têm optado pela cobrança do 

serviço, alegando que têm despesas, gastos pessoais e alguns 

investimentos a serem concretizados. Percebo que ainda se 

preserva o costume, porém a manutenção dessa prática 

encontra resistência especialmente da juventude. 

 
3.1 Algumas estratégias comuns 

 

Como demonstramos até aqui, o pertencimento a uma 

comunidade, as interações sociais sólidas, o respeito e o 

compromisso com o espaço comum “ocorre mais 

naturalmente às pessoas que tiveram negado o direito (...). 

Tiveram negado a escolha”. (Bauman, 2003, p. 87) Essas 

pessoas oprimidas historicamente também articulam algumas 

estratégias para tornar visíveis as suas ações. Os 

remanescentes de quilombo têm produzido “experiências 

possíveis porque já existem como emergência”. Boaventura 

(2007, p. 37) 
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Menciono duas estratégias coletivas que estão sendo 

colocadas em prática nas comunidades remanescentes de 

quilombo. A primeira é a dança do siriri. Siriri é uma dança 

que incorpora elementos das culturas afros e indígenas. Ela 

tem sido valorizada dentro da comunidade e bastante 

divulgada para o conjunto da sociedade. É uma forma que os 

negros encontraram para dar visibilidade das suas ações nos 

espaços externos. O uso da linguagem corporal está ligado às 

raízes da população negra e a preservação dessa cultura 

articula também com a memória social do grupo.  

Essa estratégia comunicativa tanto pra dentro quanto 

para fora da comunidade tem surtido bons resultados. O 

reconhecimento à diferença é uma delas. Outro resultado 

animador são as possibilidades de acesso. Lugares onde eram 

considerados inacessível está sendo possível por conta dessa 

manifestação cultural. O grupo do Siriri recebe diversos 

convites para se apresentar em inúmeros eventos 

especialmente aqueles ligados a gestão pública, além das 

atividades nas instituições de ensino. 

A segunda estratégia se refere à instalação de uma 

rádio comunitária numa das comunidades quilombola. 

Comunidade do Chumbo foi a escolhida pela facilidade de 

acesso e pela possibilidade do envolvimento das pessoas. A 
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comunidade é constituída por mais de 400 famílias. Vale dizer, 

que a emissora atinge mais de 60 km. Os coordenadores 

decidiram aumentar a potência da emissora para atender o 

maior numero de pessoas. As notícias de interesse local, 

veiculada na emissora, favorece na reorganização das agendas 

de compromissos, quando anunciam, por exemplo, que a visita 

médica na comunidade foi alterada ou sobre o não 

cancelamento das aulas: “atenção alunos do Chumbo, hoje não 

haverá planejamento”. Essas informações têm sentido e 

respeitam a pessoa, pois evitam os desencontros, as horas de 

espera, os gastos com passagens, alimentação, dentre outros. A 

comunicação, neste caso, está a serviço da solidariedade. Na 

comunidade dos remanescentes de quilombo, a solidariedade 

é condição para recriação da vida, humanização das pessoas, 

desde as formas mais simples até as mais complexas. A 

solidariedade pressupõe reconhecimento. Como ressalta 

Cortina (2005, p. 72) só se “pode exigir que um cidadão 

assuma responsabilidades quando a comunidade demonstra 

claramente que o reconhece como seu membro, como alguém 

pertencente a ela”.  

Por isso, o ponto de partida para as experiências 

comunitárias é o reconhecimento do sujeito na sua plenitude. 

Não é possível falar de participação, engajamento, estratégias 
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de ação sem levar em conta o respeito e a solidariedade num 

lugar marcado pelo desrespeito, injustiças e ausências do 

poder público. Ao compreender essa realidade, compreende-

se a mensagem cuidadosa de agradecimento: “nosso muito 

obrigado às mais de cem pessoas que estiveram ontem na 

reunião. A participação de vocês ajuda a melhor a vida da 

nossa comunidade”. Percebe-se que pertencer a uma 

comunidade é fazer das lutas concretas um potencial 

instrumento de transformação social.  
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Do funk carioca ao baile funk: questões sobre World 
Music 2.0 e Funk Carioca  
  

Gabriela Miranda13 
Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ 

 
Resumo 
Neste artigo pretende-se apontar o processo de formação e 
popularização do gênero musical Funk Carioca, buscando 
entendê-lo a partir estudos culturais e dos recentes termos 
world music 2.0 e global guettotech. Basicamente, estes dois 
conceitos se referem aos diferentes estilos musicais oriundos 
de regiões periféricas que mesclam ritmos locais à música 
eletrônica, e se utilizam das tecnologias digitais como 
ferramentas de produção e distribuição. Começamos como 
uma introdução sobre a prática de categorização da música 
por gênero, entendendo como esse tipo de classificação se 
insere como um dos principais elementos nos processos de 
mediação entre artistas e público. Na segunda parte do 
trabalho, observa-se a transformação do hip hop norte-
americano no Rio de Janeiro com desenvolvimento do Funk 
Carioca, e como este gênero passou a fazer parte do que os 
termos world music 2.0 e global guettotech tentam dar conta. 
Na terceira e última parte são levantadas as principais 
questões e problemas que esses termos nos apresentam. 
 
Palavras-chave: a) Gênero musical. b) World music 2.0. 
c)Funk carioca. d)Baile funk. e)Tecnologias 

                                                 
13 Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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1. Indústria Fonográfica, Gênero Musical e Mediações 

 

O advento da gravação musical levou a cabo profundas 

transformações nas esferas de produção e consumo de música, 

permitindo a consolidação da indústria fonográfica dedicada à sua 

comercialização no início do século XX (FRITH, 1998). Ao tornar 

uma obra musical recuperável ou “atualizável”, e ao mesmo tempo 

dispensar instrumentistas para tocá-la, a música gravada foi 

beneficiada pela possibilidade de ser distribuída massivamente, 

além de consolidar a performance específica de determinada obra 

registrada, através de sua repetição. Na medida em que o acesso a 

esse novo tipo de produção musical tornava-se cada vez mais fácil 

com a venda de reprodutores sonoros como gramofones e, 

posteriormente o rádio, a presença da música no cotidiano dos 

centros urbanos se intensificou de maneira radical, dando início a 

novas formas de fruição da música. Na era da reprodutibilidade 

técnica  (BENJAMIN, 1985), a indústria fonográfica se firmou como 

principal mediadora entre artistas e público, e uma das principais 

estratégias para expandir e diversificar a oferta de produtos e o 

mercado de consumidores foi através da criação de catálogos de 

artistas, organizados em diferentes categorias de estilos, que já há 
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muito tempo conhecemos pela noção de gênero musical. Podemos 

dizer que, a princípio, gênero musical é “(...) um modo de definição 

da música em relação ao mercado, do potencial mercadológico 

presente na música” (FRITH, 1998 pp.76).  Mas ainda que seja 

possível concordar que esta seria a ideia primordial sobre gêneros 

musicais, ficam de fora importantes questões que fazem parte do 

conjunto de práticas do consumo de música que participam 

também desta noção. 

No Brasil, Jeder Janotti, com o intuito de desnaturalizar a 

crença de que a categorização de artistas e bandas por estilos seria 

simplesmente algo dado pela indústria cultural, tem explorado a 

classificação genérica funcionando como principal guia na 

apropriação da música popular massiva. Inspirado pelos 

argumentos de Frith, o pesquisador concorda que a rotulação da 

produção musical não é somente algo que sirva à indústria da 

música,  e conclui que ela é também uma necessidade de seus 

consumidores, como uma espécie de recurso para organização dos 

afetos diante da variada oferta de produtos culturais. Janotti lista 

três campos fundamentais que devemos estar atentos para um 

estudo mais complexo do tema: a) as regras econômicas presentes 

nos âmbitos da produção, circulação e do consumo; b) as regras 

semióticas referentes à produção de sentido a partir de uma 

música; e finalmente, c) as regras técnicas e formais que compõem 
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propriamente a estética de determinado gênero (JANOTTI, 2003). 

Sabemos também que rotular é uma estratégia de poder, 

pois a dinâmica da cultura se dá através de disputas simbólicas, 

econômicas e políticas através das quais se estabelecem sistemas 

de hierarquia (BOURDIEU, 2007). Nesse sentido, devemos estar 

atentos para o papel do crítico cultural presente em revistas, 

cadernos de cultura e blogs especializados em música ou em 

qualquer outra linguagem artística, que detém a voz para analisar, 

valorar, ou depreciar novos artistas e produções musicais. Seu 

texto pode criar referências que aproximam ou distanciam o 

ouvinte, ou consumidor, de determinada obra. Muitas vezes, o 

trabalho da crítica, ou o espaço em que ela aparece, se vale dos 

textos e releases fornecidos pelas próprias gravadoras como 

material de divulgação das novidades musicais, o que expressa 

ligação entre as gravadoras e determinados canais de comunicação. 

Em outros momentos, os aspectos formais da música – o modo 

como é executada, os instrumentos utilizados, ritmo e harmonia – 

servem de referência para um tipo de análise mais descritiva. 

Tomando as considerações postas acima, relembro que não 

foi sem críticas que o rótulo musical world music, criado na década 

de 80 pela indústria fonográfica com o objetivo de incorporar a 

seus catálogos a produção musical fora do eixo da indústria 

cultural dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos e 
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Inglaterra, é recebido. Nomenclatura carregada de ambiguidades 

por se referir desde à produção musical feita na Nigéria, até a 

música cigana da Turquia, manifestações fora do repertório de 

linguagens da música popular massiva, cujo ponto de interseção 

seria algo tido como o folclore de um país distante, e exótico. Assim, 

essas diferentes expressões musicais de lugares tão distantes, que 

porém, não compartilham das mesmas regras econômicas, 

semióticas e estéticas, era classificadas como “música étnica” aos 

ouvidos estrangeiros, ou “regional”, palavra comumente utilizada 

no Brasil para se referir, por exemplo, à música tocada pelas 

bandas de pífano do interior de Pernambuco.  Dentre os debates 

travados para denunciar os perigos em torno do novo tipo de 

categoria de estilo musical inventado, o etnocentrismo foi colocado 

como problema central contido no termo. Em meio às críticas 

encaminhadas, questionava-se as justificativas de um álbum 

lançado pelo artista Paul Simon com parcerias de artistas e 

sonoridades da África do Sul ser considerado pop, e um disco 

desses mesmos artistas ser classificado como world music (?). 

De todo modo, apesar dos debates sobre a world music já 

terem sido experimentados, e até mesmo desta expressão ter caído 

em desuso, recentemente tomei conhecimento de sua atualização 

através do texto jornalístico de Chico Dub, quem dedicou uma 

edição do caderno Fanzine do jornal O Globo à apresentação do que 
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seria a world music 2.0, também chamada de global guettotech. 

Basicamente, estes dois conceitos se referem a diversos estilos 

musicais oriundos de diferentes regiões “periféricas”, que mesclam 

ritmos locais à música eletrônica, e se utilizam das tecnologias 

digitais como ferramentas de produção e também de distribuição. 

Partindo da reciclagem do termo, meu interesse final nesse 

trabalho é o de discutir como o funk carioca pôde recentemente ter 

sido incorporado a esse novo “guarda-chuva”, agora sob o nome de 

baile funk, buscando entender sobre quais aspectos, e/ou 

perspectivas, ele se equivale a manifestações como o reggeaton e a 

cumbia digital do México, e o kuduro de Angola e Portugal. Porém, 

antes de dar continuidade a esta discussão, acredito ser necessário 

apresentar um breve histórico sobre a consolidação do funk 

carioca enquanto gênero musical, descrevendo parte do processo 

de transculturação no qual foi forjado. Partimos assim, do miami 

bass norte-americano ao funk carioca, e em seguida, do funk 

carioca ao baile funk. 

 

2. Do Miami Bass ao Funk Carioca 

“We want the funk, give up the funk 
we need the funk, we gotta have that funk!” 

 Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker), Parliament 
  



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

60 
 

No artigo “Funk Carioca: Musica eletrônica popular 

brasileira?!”, Simone Sá, com a premissa de que o funk carioca 

integra a cena de música eletrônica produzida pelo Brasil, aponta 

três marcos no processo de formação genérica do estilo, os quais 

julgo importante rever, ainda que rapidamente, para o melhor 

entendimento das questões levantadas neste trabalho. 

Primeiramente, se observa a incorporação da música negra norte-

americana como trilha sonora de festas promovidas na cidade do 

Rio de Janeiro. No segundo momento, temos uma descrição sobre 

as práticas culturais relacionadas à transformação do miami bass 

em gênero local, isto é, a consolidação do funk como manifestação 

cultural das zonas periféricas e menos favorecidas do Rio de 

Janeiro. Na terceira parte, aponta-se o sucesso do estilo para além 

do circuito dos bailes funk e para uma parte das mediações 

operadas nesse processo. 

O primeiro contato entre a capital carioca e o funk norte-

americano ocorre no fim dos anos 60 com o sucesso dos “bailes da 

pesada” promovidos na zona sul da cidade, tendo destaque músicas 

de artistas como James Brown e Sly & the Family Stone. Realizados 

posteriormente em diferentes bairros da periferia do Rio e na 

região metropolitana, os bailes se transformaram em eventos 

massivos promovidos por equipes de som, como Soul Grand Prix e 

Furacão 2000, onde se reuniam milhares de dançarinos cada vez 
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mais envolvidos com a música negra tocada nos clubes (ESSINGER, 

2005). Em meados dos anos 80, as faixas de maior êxito nas pistas 

de dança eram do tipo miami bass, ritmo advindo da Flórida com 

graves muito presentes e bastante dançante. Esta vertente do hip 

hop se caracteriza também por deixar de lado os temas politizados 

e pela conotação sexual das letras cantadas. O seminal trabalho de 

Hermano Vianna, O Mundo Funk Carioca, é de fundamental 

importância para a compreensão do início do movimento no Brasil, 

e sua publicação já ultrapassa 20 anos. Na época de sua pesquisa, o 

acesso às obras musicais era difícil e uma rede “alternativa” de 

compra, venda e troca de discos de vinil – principal mídia utilizada 

no período – foi estabelecida, pois pouco era possível encontrar em 

lojas de discos. Basicamente, essa rede tinha como núcleo um 

viajante que se aventurava a ir aos Estados Unidos, para trazer de 

volta a mala cheia de vinis comprados especialmente nas cidades 

de Miami, Nova Iorque e Los Angeles, e os revendia para outros dj’s, 

tal qual fazia Tony Minister. 

A versão carioca constituída a partir das bases do miami 

bass, que convencionalmente acabou sendo chamada de funk, surge 

efetivamente quando os dj´s do Rio de Janeiro não se detém 

somente à manipulação das pick up´s para a reprodução das faixas 

contidas nos vinis, e partem para a experimentação de 

equipamentos com recursos para produção fonográfica e aplicação 
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de técnicas de mixagem – utilizadas em diversos gêneros musicais 

que fazem parte da música eletrônica. Vale destacar o célebre 

encontro entre o antropólogo Hermano Vianna e o dj Malboro, que 

durante a pesquisa etnográfica do novo amigo recebe emprestada 

uma bateria eletrônica. Incidente que por si só não deve ser 

entendido como marco inicial do funk carioca, mas que certamente 

contribui de maneira significativa para o desenvolvimento desse 

movimento estético e deve ser somado às ações de outros agentes 

na época, como donos de equipes, dj’s e “muambeiros” de discos. 

A matéria prima sonora das músicas feitas por esses 

dj’s/produtores continuava sendo estrangeira, isto é, a partir das 

mesmas bases produzia-se montagens e somava-se refrãos 

“traduzidos” do inglês original para o português (VIANNA, 1988 

pp.104). As aspas se justificam, pois, os dançarinos presentes nos 

bailes gritavam algo sonoramente semelhante ao que escutavam no 

original, dispensando o sentido literal do que esperamos deste tipo 

de atividade. Dessa maneira era preenchido o espaço das versões 

instrumentais dos sucessos já conhecidos e começava um longo 

processo de apropriação cultural no qual surge o estilo carioca. 

Nessa lógica, o refrão de You talk to much da banda nova-iorquina, 

Run DMC, passou a ser cantado pelas “galeras” dos bailes como 

Taca tomate. 

Para além dos limites dos bailes, o desenvolvimento do 
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Funk carioca ao longo dos anos 1990 foi amplamente favorecido 

por programas de rádio, sendo destaque na emissora de rádio 

Imprensa, e posteriormente de TV com o programa da equipe de 

som Furacão 2000. Recordo que nos programas apresentados na 

Rádio Tropical por Marlboro eram oferecidos brindes aos ouvintes 

que telefonassem após a execução de uma música cantada em 

inglês, estes devendo sugerir um nome para “batizar” a mesma 

música – que  na sequência se tornava uma “melô” – vencendo 

aquele que melhor associasse o que se escutava em inglês, e o 

expressasse em palavras da língua portuguesa (ESSINGER, 2005). 

Tal prática estava associada diretamente com o relato acima sobre 

os bailes, dando continuidade à transformação do miami bass, e 

insinuando também os primeiros passos a caminho do processo de 

hibridação cultural – próprio ao surgimento de uma nova cultura – 

devido à tentativa de aproximar o “estrangeiro” para o contexto 

local (CANCLINI, 1997; HALL, 1992; ORTIZ, 1994). A dificuldade na 

pronúncia do idioma inglês por vezes provocava certo 

constrangimento no público, porém, esse embaraço fez surgir uma 

espécie de “solução estética” que terminou ajudando aos 

apreciadores do funk a participarem ativamente de seu processo 

de construção genérica. A esse fenômeno pode-se articular as 

noções de desterritorialização e retorrialização trabalhadas por 

Canclini, tomando o funk carioca fruto da absorção de uma 
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expressão artística advinda originalmente fora de seus limites 

territoriais, culturais e simbólicos. O processo de tradução cultural 

que inicialmente dá forma ao estilo, não ocorre de forma literal, 

mas sim, numa espécie de violação do sentido, de incorporação do 

outro para a expressão de si. Ao que tudo indica, o sentido do texto 

das letras era o que menos importava nesse processo (NERCOLINI 

& BORGES; 2003), mas no lugar do original tentava-se respeitar as 

características sonoras das letras e a escuta performativa 

específica – corporificada  na dança – que  esse tipo de música 

implica.  

Até o fim dos ano 90 a matéria prima musical do funk segue 

sendo majoritariamente composta por pedaços de músicas norte-

americanas, mixadas ao non sense de trechos de diálogos de filmes 

de faroeste – como no clássico Jack Matador –, até as letras que 

exaltam a beleza da cidade ou em denúncias de problemas vividos 

pelos moradores das regiões mais pobres, como o Rap da 

Felicidade, cantado pela dupla Cidinho e Doca e o Rap das Armas e 

composto por Junior e Leonardo. Foi somente no início dos anos 

2000, que os dj’s locais começam a somar elementos sonoros da 

cultura musical carioca, como sons de congas, atabaque e berimbau, 

e a batida conhecida como “tamborzão” se torna uma espécie de 

marca sonora de uma nova fase do funk, a do funk carioca. Tal 

movimento se constitui como mais um passo em direção à 
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localização, ou nacionalização, do estilo. De acordo com o 

depoimento do dj e produtor Sany Pitbull, concedido em entrevista 

para pesquisa de mestrado em curso, a incorporação dessas 

sonoridades está relacionada à subida dos bailes funk para as 

quadras de escolas de samba das comunidades, quando estes 

foram proibidos nos clubes após a CPI que investigava denúncias 

de mortes nos bailes. 

Após anos difíceis, atravessados por problemas com a 

violência dos bailes de corredor, que culminam com proibição legal 

dos mesmos no fim da década de 90 e da demonização do estilo já 

iniciada em 1992 com incidente conhecido como “arrastão” 

(HERSCHMANN, 2000), o funk inicia o novo milênio 

experimentando um sucesso sem precedentes e começa, enfim, a 

ultrapassar os limites territoriais e simbólicos que antes o 

contornavam. Surge nesse período a vertente sensual com letras de 

duplo sentido, e ficam conhecidas as figuras de Deise Tigrona, 

Gaiola das Popozudas e Bonde do Tigrão; tal época fica marcada na 

história do Funk como o “ano de ouro” (ESSINGER, 2005; SÁ, 2007).  

Nos anos seguintes o Funk segue com êxito fora do circuito 

de bailes que compõem sua cena com a edição do Tim Festival de 

2003, na qual se apresentaram respectivamente o ilustre dj 

Marlboro, seguido da cantora de electro Peaches e da banda Front 

242. No verão de 2004, Malboro se torna atração nos bailes que 
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antecedem o Carnaval promovidos pela Orquestra Imperial, 

tocando em espaços tradicionais da mpb como Teatro Rival e 

Canecão, além do democrático Circo Voador. Em 2005 o funk 

retorna ao Tim Festival, mas dessa vez representado por artistas 

internacionais, com show da cantora inglesa de origem asiática, 

MIA, acompanhada pelo seu então produtor musical, o dj Diplo, na 

pista denominada Funk Mundial. À frente do selo musical Mad 

Decent, Diplo se apresenta como um importante mediador para o 

estilo carioca, principalmente pelo sucesso da mix tape Favela on 

blast, composta por diversos clássicos do funk, e mais 

recentemente com a produção do filme homônimo em parceira 

com o dj brasileiro, Leandro HBL.  

Outro filme que abre portas para a internacionalização do 

funk é Tropa de Elite. Numa das sequencias chaves do filme, o baile 

funk foi o cenário escolhido para começar a história, onde a versão 

proibida do já citado Rap das Armas serve de trilha sonora. O 

refrão onomatopeico Parapapa fora do Brasil substitui o nome 

original do Rap das Armas na Europa, experimentando sucesso 

meteórico ao ficar por até três semanas nas paradas de sucesso da 

Suécia, sendo mixado por inúmeros dj’s de diferentes países em 

2009, abrindo caminho para a dupla Cidinho e Doca realizarem 

nova turnê internacional e até participarem da série shows no 

Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. 
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Tais eventos marcam mais uma etapa do movimento de 

circularidade cultural do qual o funk se origina e participa, 

aumentando a superfície de contato entre o estilo e diferentes 

artistas fora de sua cena, e nos revelando que há tempos esta 

manifestação da cultura brasileira não está reservada às 

populações pobres do Rio, apesar de todavia sofrer com problemas 

que a colocam na ilegalidade, como recentemente vimos a 

proibição dos bailes em comunidades ocupadas pela polícia, 

instalando as Unidades de Polícia Pacificadora. A seguir veremos 

como essa super projeção do funk o insere em novas redes de 

circulação. 

 

3. Do Funk Carioca ao Baile Funk: Global Guettotech ou 
World Music 2.0 
 

“Da mesma maneira como o termo world music, bastante 
usado nos anos 80 (alguém aí ainda usa?), o rótulo global 
guettotech surgiu para facilitar a absorção de ritmos 
musicais pertencentes a países desconhecidos 
culturalmente por boa parte do mundo. As facilidades de 
acesso à tecnologia e o advento da internet abriram 
novos caminhos de produção e comunicação para os 
povos ditos periféricos. Em todos os cantos do mundo, 
artistas têm produzido música em laptops ou estúdios 
caseiros se utilizando das tecnologias digitais como base. 
Os resultados são diferentes, porém a essência é a mesma: 
cada um desses países se apropriando da cultura pop 
globalizada e costurando a sua própria versão. 
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Dessa forma, o global guettotech é uma versão atualizada, 
urbana, e urgente da world music, na qual o folclore 
musical de inúmeros países se mescla à música eletrônica 
e ao hip hop. Assim como o nosso funk carioca e o 
tecnobrega, e os mais antigos soca (Trinidad & Tobago), 
dancehall (Jamaica) e reggaeton (Porto Rico), ritmos 
como kuduro (Angola), cumbia digital (Argentina), 
kwaito (África do Sul), coupe decale (Costa do Marfim), 
bongo flava (Tanzânia), speed merengue e speed mambo 
(República Dominicana), e o mahgreb (norte da África), 
tem explodido de uns anos para cá. 
Mais importante do que autenticar ou não o global 
guettotech, rótulo polêmico pelo caráter guarda-chuva e 
pela leitura preconceituosa que alguns podem ter, o fato 
é que nunca se prestou tanta atenção nos últimos 20 anos 
à produção musical realizada fora do eixo EUA– Europa.”                                                

             Por Chio Dub, Rio Fanzine 01/05/2009 

 

O texto acima integra a reportagem publicada no caderno 

de cultura alternativa Rio Fanzine do jornal O Globo onde o dj e 

jornalista, Chico Dub, apresenta pela primeira vez no Brasil os 

termos global guettotech e world music 2.0, junto a uma lista de 

estilos musicais que estariam de baixo desse novo “guarda-chuva”. 

De acordo com o criador desses dois conceitos, o etnomusicólogo 

norteamericano Wayne Marshall, recentemente, presenciamos o 

florescimento e a maior visibilidade de manifestações que seriam 

resultado da apropriação de gêneros globais de linguagem 

eletrônica pelas zonas periféricas, ou guetos, dos centro urbanos de 

diferentes lugares do mundo, como Luanda, Rio de Janeiro e 
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Kingston. Em suas palavras “global ghettotech describes the recent 

interest in such genres as funk carioca, kuduro, reggaeton, juke, 

grime, kwaito, etc. — genres identified with the ghettos of the former 

colonies as well as with the ghettos of today's post-colonial 

metropoles.” 

Tendo em vista o sentido potencialmente negativo que 

estas expressões carregam – world music e o estigma contido na 

expressão gueto –, Marshall, cuidadosamente, se refere a elas a 

partir de um novo interesse nos gêneros supracitados, e aponta 

como características comum entre eles a identificação com as 

periferias dos países colonizados, ou das metrópoles pós coloniais. 

Além da origem “marginal”, a fusão de elementos musicais locais, 

ou regionais, com batidas eletrônicas é reconhecida como 

fundamental na estética desses estilos. O interesse do qual fala 

Marshall se manifesta na cena de clubes noturnos de Nova Iorque e 

Los Angeles desde meados de 2005, onde experimentou-se ondas 

de reggeaton, kuduro e baile funk, palavra utilizada lá fora para se 

referir ao nosso funk carioca. 
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Figura 1. Foto de Bruno Natal publicada no portal Urbe 

 

Relembrando a defesa de Janotti sobre as três regras que 

orientam a formação de um gênero musical comentadas na 

primeira parte do trabalho, podemos ver que apesar das diferenças 

entre tais expressões musicais, elas obedecem – ainda que de 

maneira particular – a pelo menos duas delas: as regras 

econômicas e estéticas. Ao que tudo indica,  essas regras 

compartilhadas entre tais gêneros têm como ponto de partida a 

utilização das tecnologias digitais, sintetizadas no complemento 2.0; 

como nos esclareceu Thebergé (1997), fazer música é também, mas 

não somente, consumir tecnologia. Outro conceito profícuo para se 
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pensar sobre as convergências entre as manifestações culturais de 

Angola, Brasil e Porto Rico é a noção de paisagem mediática, 

cunhada por Arjun Appadurai (2001), que tenta sintetizar a 

disseminação das tecnologias, mecânicas e informacionais, 

atualmente aplicadas tanto na produção musical das indústrias 

fonográficas estabelecidas em escala global, quanto na produção de 

grupos autônomos e regionais, como no caso do funk carioca e dos 

outros gêneros apontados. 

Fora do contexto da música popular massiva mediada pela 

indústria fonográfica, para esses gêneros as tecnologias digitais são 

fundamentais nos seguintes âmbitos: 

 

• Produção/estético: uso de programas de produção musical 

como Fruity Loops, Acid, Sound Forge e Pro Tools, que 

funcionam em computadores caseiros; 

•  Comunicação: permite o contato entre diferentes artistas, 

djs, rádios, selos de música, contratação de shows, via essas 

plataformas 

• Distribuição: bastante diversificada, desde cópias “piratas” 

de cd´s (como no tecnobrega e funk), plataformas e sites de 

redes sociais, YouTube, MySpace, Orkut, Facebook, blogs, 

etc. 
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Se a world music foi inserida nas prateleiras das lojas de discos 

(em atual processo de extinção) como proposta da indústria 

fonográfica para vender a música de lugares distantes, o acesso a 

global guettotech se dá de maneira bastante diferente por conta do 

fluxo de trocas de conteúdo em redes de troca tipo p-2-p, dos blogs 

especializados em música, sites de compartilhamento de samples, 

plataformas como YouTube e MySpace. Além disso, para a 

diferenciação entre a velha proposta e sua versão 2.0 devemos ter 

em conta as noções de desintermediação e remediação cunhados 

por Bolter e Grusin (2000), pois se por um lado vimos nos últimos 

anos a problemática diminuição do papel da indústria enquanto 

protagonista na mediação entre a produção musical de artistas e 

sua fruição com o público, por outro, percebemos que nunca foi tão 

fácil consumir a música gravada. Documentários, como por 

exemplo, RIP: A remix manifesto e Good Copy Bad Copy, vêm 

trazendo a tona discussões sobre a importância que a apropriação 

das tecnologias digitais tem para o desenvolvimento da cena 

musical da música eletrônica com a estética do remix, e também 

para o estabelecimento de novos modelos produtivos fora 

indústria do entretenimento oficial, como no Brasil temos o  

Tecnobrega e o Forro Eletrônico, por exemplo, estudados 

respectivamente por Castro e Lemos (2008), e Trotta (2010). 
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4. Considerações Finais 

"A primeira coisa é saudar essa apropriação 
extraordinária que o povo vem fazendo, as 
comunidades dos lugares mais improváveis do ponto 
de vista da inclusão digital (...). Porque a tecnologia 
propicia isso, é uma tecnologia que veio para o mundo 
da horizontalidade, ela veio para que as pessoas, 
indiferentemente de lugares, de situações, de 
contextos econômicos, de contextos sociais etc. se 
apropriem disso. Além do mais, ela propicia que os 
bolsões de criatividade, os locais onde a criatividade 
está reprimida, está represada, ela se manifeste. É 
exatamente o caso das favelas, das periferias. (...) 
Enfim, são verdadeiros vulcões de possibilidades, de 
expressão, de expressividade, de criatividade, que 
estão reprimidos (...) esperando a oportunidade para 
se manifestar." 
 
Gilberto Gil, em depoimento no documentário Favela 
on Blast 

 

“Although my own coinage, ‘global ghettotech’ as a 
term seems to identify a certain sphere of circulation 
and a certain (in this case, actually ironic) celebration 
of the ghetto therein. The irony in the celebration is not 
a distanced form of appreciation, but a product of the 
glaring (material) contradictions between those who 
are celebrating and those who are celebrated. (…) The 
coexistence of this celebration and embrace of 
difference against a social reality in which, for all the 
signifiers of cosmopolitanism around us (esp in, say, 
Brooklyn, or London), the forward march of 
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gentrification continues apace, makes for a vexing 
paradox: in other words, our post-colonial neighbors 
are cool enough to download at a distance, but we don’t 
really want to live together (or do other things 
together).”    

Wayne Marshall, wayneandwax.com/?p=202#comments 

 

Apesar de uma certa celebração romântica do exótico, que pode 

ainda manter o outro enquanto estranho, como crítica Wayne Marshall, o 

reconhecimento destas manifestações culturais sob o guarda-chuva global 

guetotech, e a utilização das redes de comunicação digitais do tipo todos-

todos, permitem que agentes como produtores, dj’s, jornalistas envolvidos 

possam se articular de forma positiva, criando seus próprios modelos de 

expressão, produção, circulação e consumo, como saúda Gilberto Gil. 

Neste artigo, buscou-se privilegiar autores e conceitos teóricos 

que vêm pensando a América Latina a partir de suas próprias dinâmicas 

culturais, devido à crença de que esta perspectiva seja a mais produtiva 

para pensar o objeto em questão e os fenômenos que o acompanham. O 

objetivo primordial foi verificar os principais acontecimentos que deram 

origem ao funk carioca, como ele se constitui enquanto gênero musical e 

produto cultural da cidade do Rio de Janeiro, e apontar para sua recente 

chegada ao exterior, que o coloca em paralelo a outras manifestações 

culturais de lugares distintos, como Luanda e cidade do México. Acredito 

que as outras manifestações apontadas devam ter histórias distintas e 

específicas, a serem estudadas a partir de seus contextos locais, a fim de 

se evitar a visão terceiromundista que coloca no mesmo saco os 
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problemas históricos-sócio-econômicos de países como Colômbia, Índia e 

Turquia, e igualmente, sua produção cultural de música. 
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Reflexões sobre o processo de migração do povo 
mapuche para Santiago de Chile 

 

Sebastián Antonio Soto Coll 

 

 Somos hijos de los hijos de los hijos 
 Somos los nietos de Lautaro tomando la micro 

 Para servirle a los ricos 
 Somos parientes del sol y del trueno 
 Lloviendo sobre la tierra apuñalada 

 
      David Aniñir 

Guilitraro. Poeta mapuche. 
Resumo 
O artigo apresenta reflexões sobre o processo de migração 
mapuche para as cidades, entendendo ele como produto de 
diferentes condicionantes históricas, engendradas nos 
mecanismo de subordinação e de desintegração sobre o povo 
mapuche, por parte da sociedade chilena. Na atualidade as 
demandas pelos direitos como povo é uma tema que 
sensibiliza não simplesmente aos mapuche, senão que adquire 
solidariedade na sociedade. Os processos migratórios, 
representam uma nova dimensão para os mapuche, devendo 
mudar em parte seus costumes e tradições ancestrais, 
reestruturando suas formas de vida, num constante processo 
de afirmação e re-significação sócio-cultural como povo. 
 
Palavras chave: a) mapuche. b) migração. c)processos 
culturais. 

 
Abstract 
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This article presents some reflections about the mapuche 
migration process to the cities, understanding it like a result of 
different historical conditions, generated in subordination-
segregation mechanisms over the mapuche people, by the 
chilean society. Nowadays, demands for rights for mapuche 
people touches not only them, but the solidarity of an entire 
society. Migratory process represents a re-dimension for the 
mapuche, changing parts of their customs and ancient 
traditions. Restructuring they way of life, in a permanent socio-
cultural significance reaffirmation as people. 
Key words: a) Mapuche. b) migration. c) cultural process 

    

Introdução 

 

 O objetivo general do texto que apresento como 

trabalho final da disciplina faz parte do tema central de minha 

pesquisa do mestrado, sobre os novos processos de 

organização sociocultural do povo mapuche, dentro do atual 

contexto da sociedade chilena e os processos de globalização 

na América Latina.  

 O povo mapuche é o maior povo indígena no Chile, 

contando com aproximadamente um milhão de mapuche. Na 

atualidade eles afrontam um complexo “conflito” com o Estado 

chileno e os grandes grupos de poder que existem no país. As 

comunidades indígenas possuem diversas estratégias de 

resistência e diferentes formas de expressão e organização, a 
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luta dos mapuche se desenvolve tanto nos espaços onde eles 

moram (principalmente na região da Araucanía , na região do 

Biobío, e na região Metropolitana de Chile) como nas outras 

regiões do país. Mas sua luta também tem caráter 

internacional, onde diferentes organizações têm manifestado 

solidariedade com eles e sua procura pela liberdade, 

autonomia e autodeterminação como povo. 

 O trabalho propõe algumas aproximações sobre o 

processo de migração do povo mapuche para a capital do Chile 

e seu atual estado de organização na nova realidade de vida 

que representa para eles morar na cidade. Assim procuro 

dialogar com algumas ideias propostas nas referências 

bibliográficas do curso, sobre o processo de reestruturação 

das cidades e os processos migratórios. No analises incorporo 

alguns antecedentes de pesquisas geradas sobre o tema da 

migração mapuche e suas novas formas de organização nas 

cidades. 

 

Contexto do chamado “conflito” mapuche 

 

Apresentarei de forma breve alguns elementos que 

constituem a principal problemática que enfrenta o povo 
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mapuche com o Estado chileno. Partindo da questão 

demográfica, segundo dados do historiador mapuche Paulo 

Marimán14, o “WallMapu”15 no o começo do processo de 

conquista do império espanhol (1536), se estendia 

aproximadamente por 31.000.000 de hectares abarcando 

desde espocas ancestrais o território que atualmente faz parte 

do Estado chileno e argentino. No Chile, especificamente eles 

tem morando entre a região de Atacama no norte até a região 

dos Lagos no sul, na atualidade estima-se que os mapuche 

possuem só um 5 % de seu território ancestral.  

Com o fim da Guerra de Arauco que enfrentou aos 

mapuche contra o império espanhol, se estabeleceram pactos 

e fronteiras que respeitavam as autonomia e autogovernação 

territorial do povo mapuche, acordos validos até o final da 

coroa espanhola.  

Depois da independência e nascimento do Estado 

chileno, a luta dos mapuche foi contra a nova sociedade 

chilena. No ano 1862 se da inicio por parte do governo a 

conquista militar dos mapuche, numa operação dirigida pelo 

                                                 
14. Entrevista concebida no documentário “Íœxüf Xipay: El despojo”. 
Dirigido por Dauno Tótoro.  
15. Wallmapu significa nação mapuche em mapuzungún, a língua 
mapuche. 
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coronel Cornelio Saavedra. Produzindo-se uma inflexão 

histórica na condição do povo mapuche, se começa uma etapa 

de empobrecimento da sua população, de persecução, 

atropelos e extermínio, mediante a aplicação das chamadas 

“reduções indígenas” (1884-1930). 

A ocupação militar e as “reduções indígenas”, 

provocaram no povo mapuche um severo empobrecimento da 

sua vida, assim como a perdida de sua autonomia o que 

provocou a incorporação do território mapuche dentro da 

jurisdição chilena, perdendo sua capacidade de governar seus 

espaços. Para o povo mapuche o território representa uma 

relação integral entre  quem mora nela e a vida que nela existe, 

uma relação de respeito e de um uso equilibrado. 

Para Bengoa o que sucedeu no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX, foi uma política maquiavélica, 

na lógica de “dividir para reinar”: 

Fue una verdadera intervención explosiva la que hizo 
el Estado chileno en la sociedad mapuche. No sólo  les 
quitó las tierras, sino que los agrupó en forma 
arbitraria y, así, los obligó a convivir de un modo por 
completo artificial. Es por ello que se rompió 
profundamente la sociedad mapuche en sus sistemas 
institucionales más fundamentales. El Estado chileno 
actuó de manera tal que partió en pedazos las 
solidaridades y propugnó la división al interior de las 
familias mapuches (2007, p. 80-81). 
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Na atualidade, especificamente no ano 1993, o Estado 

chileno reconheceu aos mapuche como descendentes 

originários de território nacional, mediante a chamada “lei 

indígena”. Lei que tinha como objetivo ampliar benefícios 

públicos e sociais, os que tinham sido reduzidos ao mínimo 

durante a ditadura de Augusto Pinochet, quando as terras 

comunitárias dos mapuche foram privatizadas e colocadas na 

lógica do mercado capitalista desde finais da década dos '70. 

Embora a as boas intenções da “lei indígena", ela nunca tem 

reconhecido na pratica a existência de um verdadeiro sujeito 

indígena, como afirma o historiador chileno José Bengoa 

(2010). 

Se bem o Estado chileno ratificou o convênio 169 da 

OIT no ano 2009, a situação dos mapuche não tem melhorado 

durante os últimos governos onde se tem consolidado o 

modelo neoliberal imposto durante a ditadura de Pinochet. 

Assim o território mapuche ficou aberto para a entrada dos 

grandes capitais nacionais e estrangeiros que começaram a 

invadir o “Wallmapu”, grandes empresas florestais que 

acabam com os bosques nativos da região para produzir 

celulose, sobre todo com as Araucárias, arvore sagrado para a 

tradição mapuche. Assim como a construção de polêmicas 
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centrais hidroelétricas que inundam grandes extensões de 

terra que historicamente pertenceram aos mapuche. 

A essa situação deve-se incorporar a questão do 

aumento da “militarização” dos territórios mapuche, sendo 

promovido abertamente pelas mídias de comunicação, 

principalmente através do jornal chileno “El Mercúrio”, ligado 

a família Edwards que tem significativos interesses 

econômicos nas terras mapuche. Todo amparado 

implicitamente pelo braço do Estado: 

El terrorismo del sur fue repetido sin pensar por los 
canales de televisión que construyeron de modo 
irresponsable la imagen de ingobernabilidad. Los 
Gobiernos de la Concertación, siempre temerosos de 
lo que les dijera el Diario El Mercurio, asumieron en 
la práctica que se trataba de terrorismo y aplicaron 
la famosa y maldita ley (Bengoa, 2010). 

 
 A lei que faz referência o historiador chileno é a 

chamada lei antiterrorista que foi aprovada no Chile no ano 

1984 durante a ditadura militar de Pinochet. A lei 18.314 vem 

sendo utilizada quase exclusivamente sobre os membros das 

comunidades mapuche durante os últimos governos, e no 

atual governo a lei se encontra em “processo” de modificação, 

isto a causa da forte resistência de 34 presos mapuche que 

ficaram por mais de 80 dias em greve de fome nas prisões do 

país. Eles exigiam o fim da aplicação da lei antiterrorista nas 
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causas que estão sendo imputados, assim como também, o fim 

da militarização nos territórios indígenas. Na atualidade no 

Chile existem quase 60 presos condenados ou processados 

pela lei antiterrorista, sendo eles imputados por delitos como 

incêndios, golpes físicos, ameaças e associações ilícitas, 

conforme a lei todos esses delitos são reconhecidos como tipo 

“terroristas”.  

Esses são alguns dos elementos que configuram o atual 

estado da relação entre os e a sociedade chilena, existindo 

ainda uma divida histórica onde o povo mapuche tem pagado 

as consequências da falta de vontade política, para dar uma 

solução efetiva ao conflito que parecesse não contar com 

possibilidades de mudar no futuro próximo. Transformando-

se assim, essa realidade numa das principais causas que 

forçam o processo de migração mapuche, para a cidade na 

procura de melhores oportunidades. 

 

O processo de migração dos mapuche para a capital 
do país 
 

Dentro do processo histórico do relacionamento entre 

a sociedade chilena e mapuche, se reconhece um importante 

processo de migração do povo mapuche as cidades do país, 
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destacando principalmente o movimento de uma importante 

quantidade de mapuche para a capital. Aqui gostaria refletir 

sobre o atual período do processo de migração dos mapuche, 

especificamente para Santiago, refletindo sobre a questão do 

mapuche urbano e sua relação dentro do movimento mapuche 

geral, mas também com a sociedade chilena. 

Para refletir sobre a questão da migração incorporou 

algumas ideias propostas nas referências da bibliografia do 

curso, entre elas as ideias do sociólogo Abdelmalek Sayad, no 

texto “A imigração”, onde autor discute o caráter 

epistemológico da imigração, ele propõe compreender ela 

como uma totalidade, tomando em consideração tanto as 

causas que motivam a emigração, assim como as diferentes 

formas de integração do imigrante. 

 Ele reconhece na questão da imigração duas faces, isto 

é que a “imigração implica necessariamente uma emigração”. 

Para ele a imigração constitui um processo como tal, sendo um 

“fato social completo”, ele afirma que é possível reconhecer 

que todo o itinerário do imigrante é epistemológico, “um 

itinerário que se dá, de certa forma, no cruzamento das 

ciências sociais, como um ponto de encontro das inúmeras 

disciplinas” (Sayad, 1998, p.15). 
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 Nessa lógica pode-se reconhecer como as causas que 

tem provocado o processo de migração dos mapuche para 

Santiago, o processo de conquista pelos espanhóis, e depois 

esta o processo histórico conhecido como a “ocupação da 

Araucanía” quando os mapuche perdem seus territórios 

ancestrais modificando por completo suas vidas. Esses 

antecedentes históricos desembocaram em um importante 

processo migração rural-urbano na primeira metade do século 

XX, principalmente por não possuir territórios para poder 

subsistir. Essa situação somada ao fato que a população 

mapuche foi fortemente abatida pelo Estado chileno no fim do 

século XIX, provocando baixos níveis de crescimento 

demográfico no inicio do século XX, onde só durante as 

décadas de 1940 e 1950 começam a aumentar os índices de 

população mapuche. “Allí comienzan las migraciones a las 

ciudades, dado que ‘la tierra no alcanza para todos’” (Bengoa, 

2007. p. 89).  

 A migração do mapuche para a cidade representa o 

inicio de uma nova realidade de vida para o mapuche, 

conforme os dados do ultimo Censo do Chile realizado no ano 

2002, na região metropolitana, principalmente Santiago, 

concentra a segunda maior quantidade de mapuche, com 

182.963 pessoas representando o 30% da população total da 
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etnia. Tendo uma mínima diferença com a região ancestral do 

povo a Araucanía que concentra a 203.221 mapuche, sendo o 

34% do total nacional.  

 Existem importantes críticas ao modelo que tem usado 

o Estado chileno para levar as estadísticas sobre os mapuche16, 

conforme a economista Francisca Quilaqueo (2008) entre os 

Censos do ano 1992 e 2002, se percebe uma redução de 

aproximadamente 300.000 mapuche. Embora, conforme a 

“Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional”(Casen) 

dependente do Ministério de Planificação, durante o ano 1996 

e o ano 2006 os mapuche urbanos passaram de 231.328 

pessoas para 619.384. Pode se perceber a existência de 

profundas incongruências nos dados que a sociedade chilena 

usa para levar conta da demografia mapuche no país17. E 

também se entende como um desejo de invisibilizar e dividir 

desde usos linguísticos ao povo mapuche. 

Existem diversas formas de inserção que os imigrantes 

mapuche tem na usado para se desenvolver na cidade, 

representando o outro lado do processo total da imigração, na 

lógica de Sayad. Para discutir a questão proponho algumas 

                                                 
16.  Ver Bengoa (2006) e Aravena (2000). 
17. Para aprofundar sobre a questão ver capitulo 4 do livro do 
Bengoa (2007). 
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aproximações a essas novas realidades surgidas por esse 

processo imigratório do mapuche, procurando colocar atenção 

na sua adaptação a vida nas cidades, sua organização e a 

posição que assumem dentro do movimento mapuche em 

geral. 

 Uma das consequências dos processos de adaptação 

dos mapuche para as cidades é que ele representa um quebre 

no sentido mesmo do ser mapuche, o que esta diretamente 

relacionada com o território onde ele mora, assim com o 

assentamento dos mapuche na cidade, eles se vêm levados a 

desenvolver-se dentro da lógica urbana, isto é existindo sem 

essa relação básica com o território, porém perdendo um dos 

elementos principais de sua tradição. Mas é necessário 

reconhecer a importância de ter um olhar da totalidade do 

mapuche, reconhecendo os novos processos de re-significação 

da  identidade cultural indígena que surgem na vida urbana. 

 Existe uma tendência que é principalmente 

reproduzida pelas mídias de comunicação que procura 

estabelecer uma divisão dentro das comunidades indígenas, 

uma fratura dentro dos mapuche, fazendo ênfases entre a 

distinção dos mapuche que moram principalmente na capital 

do país, categorizando eles como os “mapuche urbanos” e os 

que moram nas comunidades indígenas do sul do país, sendo 
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estes últimos representados como os “problemáticos” e os 

principais “dês-adaptados” ao sistema. Fomenta-se o ser 

mapuche sem terra, na cidade, incluído na sociedade, o que 

pode se entender como uma justificativa dos organismos do 

Estado para continuar com o saqueio dos territórios das 

comunidades indígenas. Uma forte critica a esta questão foi 

realizada pelo membro principal da uma organização 

santiaguina chamada “Consejería Indígena Urbana”, segundo o 

conselheiro mapuche José Llancapán: 

Los indígenas urbanos no estamos en competencia 
com nuestros hermanos de las comunidades rurales. 
El Estado nos ha puesto a pelear  entre nosotros, pero 
no hemos caído en la trampa y no queremos migajas, 
sino una efectiva reparación a favor de todos. Los 
indígenas urbanos somos consecuencia de las 
políticas de despojo en contra de nuestros 
antepasados y hermanos de las comunidades, que al 
perder las tierras buscan la subsistencia en las 
ciudades. La reparación debe llegar a todos (Antileo, 
2007, p.11-12). 

 

 Apesar da existência de um discurso que valida à 

integração dos mapuche na vida urbana do país, em termos 

gerais as políticas publicas não dão cabida aos povos indígenas 

e sua problemática principal, como escreve a antropóloga 

Andrea Aravena: 
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Los problemas de los indígenas migrantes y citadinos 
permanecen como un problema general de pobreza. 
El indígena no es considerado como tal, o habría 
dejado de serlo, fuera de su comunidad de origen. En 
consecuencia la persistencia identitaria indígena 
parece ser opuesta a la incorporación de los 
indígenas a los medios urbanos y a los lugares 
reservados solamente a la modernidad. (1999, p.169) 

 

Na atualidade em Santiago existem diversas 

organizações formadas por migrantes mapuche que são as 

formas atuais de diversas coordenações que surgiram 

principalmente durante a ditadura militar. Sem a intenção de 

generalizar a questão da adaptação e organização dos 

mapuche em Santiago, se não que com a única intenção de 

contribuir a reflexão do movimento mapuche na atualidade. 

Gostaria falar brevemente sobre algumas das principais 

demandas das organizações mapuche urbanas, exigências 

expressadas principalmente mediante estratégias de 

organização a nível local.  

 Existem interessantes antecedentes sobre a questão 

das organizações mapuche em Santiago, desde a posição dos 

próprios mapuche que tem desenvolvido estudos sobre as 

configurações e as implicações destas organizações dentro do 

movimento mapuche. Segundo o antropólogo Enrique Antileo 

(2007) em Santiago as organizações mapuche adquiriram uma 
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conotação ativa durante os anos finais da ditadura (1973-

1990), principalmente a organização chamada “Ad-Mapu 

Metropolitano”. Durante a década dos noventa esta 

organização se fragmentou, mas mantive diferentes princípios 

em comum para coordenar-se, entre as principais questões 

que possibilitaram a organização entre as organizações 

mapuche, foi a proximidade do V centenário da conquista do 

império espanhol (1992). 

 Esse momento propiciou um re-significação da 

consciência indígena dos mapuche em Santiago, reforçando-se 

sua necessidade de resistir frente à usurpação do seu 

território histórico, a luta pelo seu direito à autodeterminação, 

à autonomia, e ao território. 

Reconhecem-se dois eixos na hora de refletir sobre as 

demandas e os fins das organizações mapuche urbanas, isto é, 

por um lado a questão cultural-religiosa como se percebe na 

cerimônia do ngillatun18.  

                                                 
18. O ngillatún, é uma palavra que na língua mapuzungum, 
representa uma cerimônia religiosa mapuche, o historiador José 
Bengoa a descreve como uma cerimônia de ritmo “cadensioso, 
monótono, repetitivo hasta el extremo de posibilitar el trance de la 
machi, el éxtasis total, el traspaso hacia otro mundo, el encuentro con 
los antepasados y las noticias que les traen a sus descendientes” 
(Bengoa, 2007. p. 22). A esta cerimônia Bengoa dedica o primeiro 
capitulo de seu livro, falando precisamente sobre essa cerimônia 
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Outro importante elemento de articulação, é a 

dimensão política, desde essas organizações tem surgido 

múltiplas discussões para refletir e definir a situação da 

urbanidade mapuche, alguns das idéias que se discutem são a 

chamada “diáspora mapuche”, o “exílio forçado”, o “êxodo” e o 

“retorno”.   

Assim, conforme Antileo (2007) na atualidade dentro 

das praticas das organizações mapuche urbanas, reconhece 

que há um manifesto processo de resgate da memória cultural 

e de revitalização das praticas religiosas, um exemplo de essa 

resistência cultural-religiosa, é a frequente realização em 

Santiago da cerimônia do ngillatún, o que para o antropólogo 

significa um processo de re-etnificação do povo mapuche.  

Fenômeno que também pode ser entendido como um 

processo de reterritorialização segundo as ideias do professor 

Elhajji no texto “O Saara”: 

É a partir da sua apreensão do espaço (seja pela 
delimitação de territórios existenciais ou pela 
ordenação de determinadas instâncias espaciais de 
enunciação), que o grupo formula seu desejo 
diferencial, estabelece as regras e estratégias de 
preservação da sua identidade e (re) produz 

                                                                                                    
mapuche que se realiza constantemente em diferentes lugares de 
Santiago. 
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práticas e ritos originais suscetíveis de potencializar 
seu esforço de reterritorialização (2008, p. 3). 

 

 A questão da realização das cerimônias mapuche na 

cidade como um ato de resistência cultural-religiosa em 

espaços totalmente diferentes ao seu espaço tradicional, pode 

se relacionar com as reflexões de Sayad (1998) sobre como 

nos espaços de deslocamentos dos imigrantes, se reconhece a 

existência de uma multiplicidade de sentidos, sendo espaços 

carregados de novos significados. A essa mesma questão se 

refere à hipótese principal do artigo da antropóloga Andrea 

Aravena sobre o processo de migração do mapuche, ela afirma 

que: 

La identidad étnica mapuche no desaparece en el 
proceso migratorio hacia los centros urbanos, sino 
que se transforma y se redefine en un proceso de 
permanente construcción, de recomposición y de 
adaptación a los imperativos de la sociedad moderna, 
a partir de nuevas situaciones de interacción social 
(1999. p. 171). 

 
Na análise que faz Canclini (2002) sobre os 

imaginários culturais da cidade, ele fala como produto dos 

novos processos comunicacionais, e a fragmentação na hora 

de pensar as cidades, se experimenta uma perdida do sentido 

de pertencia a um território. Os múltiplos fluxos que 
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atravessam as cidades também atingem aos mapuche urbanos, 

provocando neles uma reestruturação de muitos elementos de 

sua forma de vida. 

Segundo o antropólogo social Nicolas Gissi, que tem 

estudados os processos de identidade e demandas dos 

mapuche urbanos. Ele escreve que, na capital se tem formado 

diversas redes informais de organização que sustentam a 

adaptação ao novo território e seu processo de re-significação: 

 
No hay, por ende, propiamente desterritorialización 
al migrar. Hay desplazamiento y, por esto, el deseo de 
forjar, quizá, una nueva identidad territorial, un 
lugar en el espacio metropolitano, construyéndolo, 
re/significándolo, controlándolo. Sin perder, claro, los 
lazos históricos y espaciales con los miembros de las 
otras identidades territoriales presentes en el sur 
(2004, p.9).  

 

Na atualidade outro dos elementos que se tem 

integrado a discussão que fazem hoje as organizações 

mapuche, esta ligada em torno à problemática da urbanidade, 

onde a modernidade não provoca um quebre completo com as 

suas formas originarias de vida, já que como reconhece Antileo 

(2007), apesar do constante processo de reformulação e re-

elaboração de suas praticas culturais, eles nunca perdem sua 

historicidade como povo.  
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A essas conceptualizações se deve incorporar um tema 

que tem sido discutido desde a perspectiva mapuche, isto é a 

questão do “retorno”, como lembra o Antileo (2007), dentro 

das demandas duma  ativa organização, como é a organização 

mapuche urbana “Meli Wixan Mapu”. Postulam-se as 

condições para um retorno futuro, basada na luta para criar 

essas condições de forma aberta e democrática, mas sem 

esquecer o sentido histórico e cultural da luta mapuche. 

Queremos apostar al fortalecimiento del trabajo de 
base mapuche en la ciudad, a generar iniciativas y 
propuestas que contribuyan a entregar elementos y 
conocimientos propios a los hermanos/as mapuche 
que han quedado en el olvido y la exclusión, que sólo 
cargan con un apellido y un pasado más o menos 
difuso de su familia. Nuestra alternativa en la ciudad 
es la construcción social mapuche desde abajo 
(Antileo, 2006, p. 28-29). 

 
 Assim a idéia do retorno implica a necessidade de uma 

construção desde a luta política do mapuche na cidade, para 

gerar elementos que provocariam um retorno efetivo, mas não 

utópico, dos mapuhe a seus territórios originais. A organização 

afirma que, “lo importante es sentirnos parte de una 

comunidad de destino, de un pueblo y lograr generar 

conciencia de que tenemos derechos colectivos que reivindicar, 
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de que tenemos derecho a decidir por nosotros lo que 

queremos hacer en el futuro (Meli Wixan Mapu 2005, p.6). 

 

Considerações finais 

 

 Neste texto a ideia principal era colocar a questão do 

processo migratório mapuche e de sua organização urbana 

dentro do contexto atual do “conflito” entre a sociedade 

chilena e o povo mapuche. Assim com os antecedentes 

revisados surgem algumas questões importantes entre elas 

estão que o processo migratório dos mapuche para as cidades 

atinge diferentes praticas sejam elas de resgate e resistência 

cultural-religiosa, e a organização e luta política dentro das 

cidades.  

  O território é sem duvida uma questão muito 

importante para o povo mapuche, ao refletir sobre o processo 

migratório para as cidades, a questão adquire maior 

importância já que leva aos mapuche a estabelecer novas 

formas de ressignificação em sua relação com a terra. Segundo 

Enrique Antileo a questão da territorialidade representa um 

fator determinante para a participação urbana, como também 

para a consolidação de redes sócias.  
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 A organização urbana começa a ser considerada como 

um tema significativo dentro da problemática mapuche. Como 

reconhece Antileo, embora estas organizações indígenas 

representam uma experiência marginal para a questão urbana 

em geral, a noção da territorialidade vem adquirindo muita 

importância na discussão da urbanidade mapuche, isto porque 

“Se interpone la noción de un espacio geográfico para la 

colectividad, con las connotaciones religiosas y espirituales que 

unos y otros quieren darle, en pugna con las situaciones 

particulares de tierra que vive una u otra reducción” (Antileo, 

2006, p.31). Assim, a urbanidade tem adquirido uma relevante 

importância dentro do movimento mapuche, sobre todo 

tomando em consideração a importante porcentagem da etnia 

que mora nas cidades e que dia a dia re-interpreta sua forma 

de vida.  

Dentro do contexto geral das demandas das 

organizações urbanas elas giram em torno à autodeterminação, 

a luta pela autonomia e pelo território. Dentro das 

perspectivas que percebe Antileo para o futuro das 

organizações e a consolidação de suas demandas é a 

necessidade de uma articulação ativa das bases sociais dos 

mapuche residentes em Santiago, e que elas atuem em 

conjunto a processos políticos do mesmo tipo nos territórios 
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ancestrais do povo. Entendendo que a problemática do povo 

mapuche como uma totalidade, onde a resistência e 

organização devem ser tanto nas comunidades como na vida 

urbana. 

Assim torna-se necessário compreender a questão 

mapuche desde os múltiplos fenômenos que ela atinge, sendo 

muito importante a dimensão política de suas demandas, 

precisando de uma maior participação para a construção de 

um projeto comum entre os diferentes atores do povo 

mapuche, mas também a necessidade de incorporar a questão 

urbana dentro da construção desse projeto como povo. 

Como escreve a antropóloga Aravena, a redes sociais 

que estabelecem os mapuche dentro de seu relacionamento 

urbano, representa tanto uma estratégia de organização social 

e política frente a questão da integração à vida urbana. Mas 

também, ela atua como uma atualização da memória coletiva 

mapuche, “la asociatividad mapuche constituye tanto uma 

estratégia de adaptación a la ciudad como un lugar de 

recomposición identitaria” (Aravena, 1999, p.179). 

Outra questão importante que surgem da questão de 

migração mapuche nas cidades é o tema da integração do 

mapuche na sociedade e a resistência cultural do povo que não 

acha mecanismos validos e efetivos para a integração. Como 
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fala Bengoa ao se referir a essa complexa relação entre os a 

sociedade chilena e a sociedade mapuche, que se pode 

exemplificar na silenciosa cerimônia do ngillatun em Santiago, 

onde se expressa essa “identidade rota, compleja, no asimilada 

de esta sociedad” (Bengoa, 2007. p. 25). 

Miguel Angel Antipan se refere sobre à problemática 

da situação mapuche e sobre o processo histórico de migração 

urbana e de integração na sociedade chilena, desde o sentido e 

perspectiva do mapuche: 

Yo no entendía el temor de esos peñis y parientes 
que habían dejado la Comunidad siendo muy 
jóvenes y que no deseaban hablar mapudungun. 
Pero después comprendí que las burlas, el 
rechazo, la marginación a la cual nos sometieron 
los chilenos amigos habían herido 
profundamente nuestro 'iñche' mapuche. [...] 
Estas inquietudes contribuyeron a revivir mi 
identidad repitiendo cada día: 'Inche petu nien 
mapuche mollfüñ' (¡Yo todavía tengo sangre 
mapuche!). Entonces comprendí que jamás 
podría ser un renegado y pensar como los 
chilenos. Inicié la búsqueda de mi rakiduam o 
pensamiento. Me acerqué a los peñis panaderos, 
a las lamngen empleadas, a mis wenüy o amigos, 
a mis padres. Dialogué con todos ellos (Antipan, 
1997 citado em Gissi, 2004, p.10). 
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As demandas que hoje tem os mapuche e suas formas 

de integração e resistência cultural produzem no atual período 

da questão indígena um constante processo de re-significação 

de seu sentido como povo, o que não significa que eles perdem 

sua identidade como etnia, se não que ela aponta as novas 

formas de representar-se e de entender-se, na complexidade 

que o dialogo interétnico com a sociedade chilena provoca.  

Para concluir este texto levantarei algumas 

interrogantes que surgiram na hora de refletir sobre o tema 

tratado e que serão algumas linhas que pretendo desenvolver 

nos capítulos de minha dissertação final do curso. Como 

reconhece hoje a sociedade chilena ao povo mapuche? Ou 

como é que a sociedade chilena assume a questão indígena e 

especificamente a questão mapuche? A autonomia do povo 

mapuche cabe dentro da lógica de integração que propõe o 

Estado? Em que medida a dispersão atual do povo mapuche 

limita as formas de organização do movimento mapuche em 

geral? 
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Identidade, cultura e cidadania: o uso das TIC’s como 
alternativa de comunicação por jovens em situação 
de vulnerabilidade social 

 

Márcia Bernardes19 

Resumo 
O presente trabalho busca estabelecer relações entre 
identidade, cultura e cidadania a partir do uso das tecnologias 
da informação e da comunicação por jovens em situação de 
vulnerabilidade social em um projeto de comunicação. Opta-se 
por analisar os usos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s), especialmente a Internet, como 
alternativa de comunicação por jovens participantes do 
projeto Juventude comunicando a comunidade, desenvolvido na 
cidade de Novo Hamburgo (RS). 
Palavras-chave: a) Identidade. b) Cidadania. c)Cultura. d) 
Comunicação. e) Tecnologias 
 
ABSTRACT 
The present study try to establish relationships between identity, 
culture and citizenship through the use of information technology and 
communication by young people in social vulnerability in a social 
communication project. The analysis think about the uses of 
Information and Communication Technologies, especially the Internet, 
how an alternative communication by young participants of the 
project Juventude comunicando a comunidade, developed in Novo 
Hamburgo (RS). 

 

                                                 
19 Jornalista. Especialista em História, Comunicação e Memória do 
Brasil Contemporâneo. Mestranda em Comunicação Social na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (RS). 
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Introdução 

O presente trabalho busca estabelecer relações entre 

identidade, cultura e cidadania a partir do uso das tecnologias 

da informação e da comunicação por jovens em situação de 

vulnerabilidade social em um projeto de comunicação. Esse 

projeto específico, chamado Juventude comunicando a 

comunidade, é desenvolvido na cidade de Novo Hamburgo 

(RS), por adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

que participam da oficina de comunicação do Centro de 

Vivência Redentora (CVR)20 voltado para a comunidade onde o 

Centro está inserido. 

É importante ressaltar que o projeto reinicia no 

segundo semestre de 2010 e que, além disso, a inserção no 

campo de trabalho ainda não ocorreu. Em decorrência disso, 

ainda não há dados para análise e nem uma apresentação de 

resultados. Sendo assim, o que se propõe é a apresentação dos 

                                                 
20 O Centro de Vivência Redentora é um espaço de atendimento 
socioeducativo que atende cerca de 250 crianças e adolescentes no 
turno inverso ao da escola. Oferece atividades de dança, artes, 
literatura, informática, comunicação, entre outras, visando ao 
desenvolvimento social e pessoal dessas crianças e adolescentes. Os 
projetos desenvolvidos pelo CVR também pretendem manter os 
atendidos afastados das questões de violência e drogadição, muito 
frequentes na área de atendimento da instituição. O CVR foi criado e 
é mantido pela Fundação Semear, de Novo Hamburgo. Fonte: 
www.fundacaosemear.org.br. 
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temas e uma pesquisa bibliográfica, buscando analisar e 

discutir essas informações. 

O projeto Juventude comunicando a comunidade foi 

desenvolvido pelo Centro de Vivência Redentora (CVR) a 

partir da constatação de que os índices de violência e 

criminalidade entre os jovens de baixa renda têm crescido 

cada vez mais no município de Novo Hamburgo (RS). Aliado a 

isso, há uma deficiência de projetos voltados para a juventude 

e essa situação coloca os jovens expostos à extrema 

vulnerabilidade. 

Na tentativa de manter os jovens afastados de 

situações de risco e com o objetivo de oportunizar momentos 

de reflexão sobre o mundo juvenil e o incentivar o 

desenvolvimento do potencial criador e mobilizador dos 

jovens, o Centro de Vivência Redentora criou o já citado 

projeto de comunicação. Segundo a instituição, o Juventude 

comunicando a comunidade “aposta no jovem como sujeito de 

iniciativas sociopolíticas, buscando possibilitar 

desenvolvimento social, pessoal e cultural a partir do acesso 

ao conhecimento tecnológico e à informação, sob uma 

perspectiva crítica e criativa dos meios de comunicação” (CVR, 

2009, s/p). Para isso, o projeto desenvolve ações de 
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comunicação como jornal impresso, ‘rádio poste’ na 

instituição, blog e jornal mural. 

Buscando delimitar o caso a ser estudado, opta-se por 

analisar os usos das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s), especialmente a Internet, como alternativa de 

comunicação por jovens em situação de vulnerabilidade social 

e as relações de identidade, cultura e cidadania que aí se 

estabelecem.  

Entende-se que as tecnologias da informação e da 

comunicação trouxeram um espaço que possibilita dinamizar 

os conhecimentos e as trocas e que contribui para que a 

comunicação desenvolva seu papel social e comunitário. Mais 

do que isso, percebe-se que essas tecnologias contribuem para 

o fortalecimento da relação entre comunicação e cidadania, 

uma vez que a comunicação é o lugar onde eu posso fazer 

emergir as questões do cidadão, conforme Mata (2005).  

Além disso, é necessário atentar para o fato de que as 

tecnologias da informação e comunicação são um terreno fértil 

para transformações dos modelos e dos modos da 

comunicação, como afirma Martín-Barbero (2004). Elas 

carregam em si a possibilidade de alterações na forma de se 

enxergar e conhecer o mundo, nas identidades, na linguagem e 

nas representações sociais.  
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Dentro dessa perspectiva, é importante pensar 

questões como o exercício da comunicação por jovens em 

situação de vulnerabilidade social, que vivem em uma 

sociedade globalizada, onde o local e o global se cruzam a todo 

instante e onde a identidade passa por deslocamentos e 

mudanças. Aliado a isso, em uma comunidade fortemente 

marcada por questões de exclusão, os indivíduos passam por 

processos de busca de aquisição de novas identidades, como 

uma forma de delimitar seu lugar no mundo e se fazer 

reconhecer como diferente (ou semelhante) entre tantos 

outros.  

 

Identidade, comunidade e as TIC’s 

 

A possibilidade de ser reconhecido por meio de uma 

ou várias identidades permite que se adquira uma significação 

social, uma representação de si em um cenário onde as 

organizações estão desestruturadas e as instituições estão 

deslegitimadas e onde percebe-se o enfraquecimento de uma 

série de questões relacionadas ao Estado, às lutas sociais e 

políticas e ao exercício da cidadania. 
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Essas alterações atingem profundamente o indivíduo 

no final do século XX. Hall (2006) denomina esse contexto 

como uma “crise de identidade”, que contempla uma ampla 

gama de mudanças e deslocamentos estruturais, bem como 

alterações nos processos centrais das sociedades modernas. 

Isso ocorre porque todo esse cenário converge para o abalo 

dos quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social. 

Essa idéia de estabilidade muitas vezes está 

relacionada com a idéia de comunidade, percebida 

inicialmente pelo projeto Juventude comunicando a 

comunidade como o ‘local’ ou a ‘entidade’ onde as vivências 

comunitárias têm por princípio a comunhão e a partilha entre 

os indivíduos. 

O conceito de comunidade é abordado por Downing, para 

quem o termo tem sido usado com uma incrível abrangência, 

pois é utilizado no sentido de localidade (esta comunidade); na 

retórica da política mundial (comunidade internacional); no 

sentido profissional (a comunidade científica); em um sentido 

nostálgico que remete a uma suposta era de harmonia 

(resgatar o sentido de comunidade); como forma de 

homogeneizar opinião de grupos (a comunidade negra) e é 

usado também de maneira populista como referência às 
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classes sociais subordinadas. Além disso, completa: “é 

excepcionalmente difícil dar ao termo comunidade um 

significado lúdico e preciso” (DOWNING, 2002, p. 74). 

É possível observar que pensar (ou repensar) a 

comunidade na atualidade é um desafio. Entendê-la como 

unidade social, como espaço, como conjunto de 

comportamentos ou retrato da identidade coletiva são alguns 

caminhos.  

Alguns autores, como Palácios (1990), aproximam-se 

da idéia apresentada no projeto Juventude comunicando a 

comunidade, pois entendem que comunidade não é 

meramente um lugar no mapa. É uma forma de relação 

caracterizada por situações de vida, objetivos, problemas e 

interesses em comum de um grupo de pessoas. E essa 

experiência de comunidade independe da proximidade 

geográfica.  

Enxergar comunidade como uma relação parte do 

princípio de que as subjetividades se misturam e se alteram. 

Com isso, temos o que Esposito chama de “cadeia de alterações 

que não se fixa nunca em uma identidade” (ESPOSITO, 2007, p. 

18). Para o autor, a comunidade não é uma relação que modela 

o ser, mas o próprio ser como relação. 
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Bauman, ao escrever sobre comunidade, ressalta o 
romantismo da expressão idealizada. O autor cita que 

 
Comunidade’ é um lugar cálido, um lugar 
confortável e aconchegante [...]. Numa comunidade, 
todos nos entendemos bem, podemos confiar no que 
ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo 
[...]. Podemos discutir [...] sempre haverá alguém 
para nos dar a mão em momentos de tristeza. [...] 
Nosso dever, pura e simplesmente, é ajudar uns aos 
outros e, assim, temos pura e simplesmente o 
direito de esperar obter a ajuda que precisamos. [...] 
Em suma ‘comunidade’ é o tipo de mundo que não 
está, lamentavelmente, a nosso alcance – mas no 
qual gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir 
(BAUMAN, 2003, p. 9, grifo do autor). 

 
Segundo o autor citado, o conteúdo da comunidade é de 

entendimento mútuo e natural e não sobrevive à 

autoconsciência, pois é fiel a sua natureza e homogeneidade. 

Por isso, o uso da tecnologia alterou profundamente a 

comunidade, pois o que era homogêneo (no sentido de ser 

comum) passa a ter influências externas com a velocidade da 

informação e a unidade outrora constituída naturalmente na 

comunidade, começa a passar por um processo de 

seleção/exclusão dentro de uma grande massa heterogênea 

(BAUMAN, 2003, p. 7, 18 e 19). 

Por outro lado, é possível destacar também, que a comunidade 

sempre esteve relacionada ao propósito de construção do 
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mundo como algo real, porém construído pelo imaginário do 

grupo. Esse é o sentido de comunidade encontrado em 

Benedict Anderson (1993), que afirma que toda comunidade é 

imaginada e que os indivíduos comungam em instâncias 

discursivas. O grupo, por sua vez, possui práticas identitárias 

próprias, outrora fundamentadas no espaço territorial.  

Ocorre que, a partir do desenvolvimento das tecnologias da 

informação, a virtualidade dos sistemas informacionais 

interfere de modo fundamental na constituição desse espaço 

territorial: 

Os dispositivos informacionais transformam os pré-
requisitos de contigüidade e distância em variáveis 
de importância cada vez menor, fazendo com que as 
relações humanas prescindam do espaço [...]. E se na 
comunidade a identificação se pauta principalmente 
por afetividade e proximidade, uma sociedade, 
quanto mais inserida na produção abstrata das 
relações e das intermediações com o real, cria 
recursos maiores e mais eficientes para substituir os 
ingredientes tradicionais de identificação (PAIVA, 
1998, p. 76). 

Com isso, a possibilidade de construir estruturas comunitárias 

independentes do fator espacial é ampliada pelo 

desenvolvimento da mobilidade da comunicação e dos 

avanços tecnológicos. Para Paiva (1998), isso significa que o 

homem torna-se livre para solidarizar-se, cooperar e realizar 
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escolhas por fatores como afinidade de interesses, valores ou 

vantagens de cooperação, tornando as comunidades marcadas, 

sobretudo, pelo aspecto psicológico da identificação.  

Com tantas alterações, o indivíduo sai à procura de pessoas 

com as quais possa compartilhar interesses em comum, ação 

que se repete, uma vez que é da natureza humana se 

relacionar socialmente. Tal prática tem se intensificado com a 

presença das redes mundiais de computadores, que 

aproximam os indivíduos e possibilitam o surgimento de 

novas formas de relações sociais ou, como no caso dos jovens, 

a possibilidade de reelaborar seu lugar e suas idéias em um 

mundo tão diverso. Como afirma Elhajji “a particularidade da 

época contemporânea reside na rearticulação das relações 

sociais e de produção em torno das Novas Tecnologias de 

Comunicação” (s/d, p. 7). 

Essas relações sociais são marcadas pela necessidade 

de pertencimento e identificação que, segundo Paiva, “significa 

também o seu enraizamento no quotidiano do outro, bem 

como o reconhecimento de sua própria existência [...] 

compartilhar o espaço, existir com o outro funda a essência do 

ser, sendo possível perceber-se na medida em que se descobre 

pelo olhar do outro” (PAIVA, 1998, p. 93 e 94). 
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Para Elhajji, “as manifestações identitárias se 

tornaram um verdadeiro pólo aglutinador das subjetividades e 

base de organização comunitária de segmentos cada vez mais 

importantes da sociedade humana” (ELHAJJI, s/d, p. 6). 

Outros autores abordam a questão da identidade. 

Cuche (1999) destaca que a identidade social de um indivíduo 

se caracteriza pelo conjunto de suas vinculações em um 

sistema social: a uma classe sexual, a uma classe de idade, a 

uma classe social, a uma nação. Além disso, o autor destaca 

que a identidade permite que o indivíduo se localize em um 

sistema social e seja localizado socialmente, sendo ao mesmo 

tempo inclusão e exclusão: identifica o grupo e distingue dos 

outros.  

Esse é um fator claro na intenção do projeto 

analisado onde se percebe a relação dialética entre identidade 

e alteridade, uma vez que a identificação acompanha a 

diferenciação. 

Lopes destaca que identidade é um conceito que se 

afasta das idéias de homogeneidade, perenidade ou 

estabilidade permanente e que compreende muito mais do 

que papéis sociais: “enquanto estes organizam funções, 

identidade é organização de significado” (LOPES, 2007, p. 

138). 
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Cuche (1999) atenta que o fenômeno da identidade 

deve ser entendido por meio das relações entre os grupos 

sociais, pois é no interior dos contextos que ela é construída. 

Além disso, são os contextos que orientam as escolhas.  

Entende-se, assim, que a identidade não está ligada a 

ser, mas a estar, a representar. Sendo a identidade uma 

construção social, e não um dado herdado biologicamente, ela 

se dá no âmbito da representação: a identidade representa a 

forma como os indivíduos se enxergam e enxergam uns aos 

outros no mundo. Como interpretação, a representação social 

da identidade não pode ser tomada como algo definido. 

Portanto, não é possível falar em um modo de ser senão em 

modos de ser. Nesse sentido, identidade social seria a posição 

da pessoa em relação à posição dos demais dentro da 

sociedade.  

Ao afirmar o caráter dinâmico da identidade, uma vez 

que esta se constrói na dinâmica de identificação e 

diferenciação, Cuche (1999) afirma sua preferência pelo 

conceito de identificação de Galissot, em detrimento do 

conceito de identidade. Entende-se, então, que identidade é 

sempre resultante de um processo de identificação. Também é 

relativa, porque pode mudar. 
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Hall (2006) alinha-se com essa idéia, pois afirma que 

a identidade é algo formado ao longo do tempo e está sempre 

“em processo”, sempre “sendo formada”. Assim, em lugar de 

falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar 

de identificação e vê-la como um processo em andamento. 

Bauman (2005) afirma que as afiliações sociais que 

são tradicionalmente atribuídas aos indivíduos como definição 

de identidade (raça, gênero, local de nascimento, família, 

classe social) se tornam menos importantes e alteradas no 

contexto atual da sociedade. Ao mesmo tempo, há a ânsia e as 

tentativas de encontrar ou criar novos grupos com os quais se 

vivencie o pertencimento e que facilitem a construção da 

identidade.  

Sobre identidade, Gutiérez afirma que 

La identidad parece ser esse universo armónico que 
sus oráculos pregonan y los fieles asumimos. Muy 
por el contrario, tras su invocación resuenan ecos de 
conflicto, de discriminación, de duda, de dolor y 
violência. La identidad, entonces, tal vez no sea esse 
publicitado paraíso universal sino, más bien, um 
espacio de sufrimiento para quienes no son 
considerados suficientemente leales, ya sean 
críticos o forasteros. [...] La identidad es un 
complicado texto que leemos siendo completamente 
analfabetos (GUTIÉREZ, 2009, p. 8). 
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Sendo assim, é possível compreender identidade 

como no sentido bourdieano, como um lugar de conflito, um 

lugar de disputa. Isso também pode ser encontrado na 

abordagem de Cuche (1999), que afirma que alguns autores 

utilizam o conceito de estratégia de identidade, já que a 

identidade é vista como um meio para atingir um objetivo (sua 

relação com representação). Sendo assim, o ator social possui 

certa “margem de manobra”, como esconder uma identidade 

para escapar de discriminação, em uma estratégia não 

necessariamente consciente.  

 

Cultura, cidadania e comunicação 

 

Ao abordar o conceito de cidadania, Canclini (1995) 

faz uma relação entre cidadania e consumo e aponta cinco 

modificações culturais em um processo que inicia com a perda 

de força do público para o mercado e passa pela reformulação 

dos espaços públicos e pela reelaboração de si a partir dos 

meios e mensagens de uma cultura e uma economia 

globalizada. A partir daí há uma redefinição da identidade e do 

sentido de pertencimento e a passagem do cidadão político 

para o cidadão consumidor. 
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Com relação às mudanças culturais, é importante 

observar a abordagem de Hopenhayn, que afirma que a 

cultura se relaciona com a política a partir da combinação da 

globalização, da sociedade da informação e da valorização da 

democracia. Para ele,  

La cultura se politiza em la medida que la producción 
de sentido, las imágenes, los símbolos, iconos, 
conocimientos, unidades informativas, modas y 
sensibilidades, tienden a imponerse según cuáles sean 
los actores hegemônicos en los médios que difunden 
todos estos elementos (HOPENHAYN, 2005, p. 72) 

A partir de uma perspectiva dos estudos culturais 

latino-americanos, a cultura e seus atores são parte de um 

campo de disputa de sentidos. “Se sustenta principalmente em 

los actores sociales que forman parte de lo que denomina 

‘grupos subordinados’” (HOPENHAYN, 2005, p. 73). Trata-se 

da apropriação, produção e distribuição mais justa dos bens 

materiais e simbólicos, desenvolvendo programas que 

busquem reduzir as desigualdades de acesso à cultura e que 

garantam a participação efetiva dos cidadãos. 

Hopenhayn destaca que isso significa dar voz aos que 

não tem voz a partir da politização da cultura, criando uma 

cidadania alterada. Para isso, o desafio é entender como é 
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possível reconhecer-se na diferença, ter distribuição justa de 

recursos e acesso à cultura e à comunicação. 

Um dos sentidos percebidos no projeto Juventude 

comunicando a comunidade é justamente o de dar voz para 

quem não tem. Aliado a isso, parte-se da compreensão de que 

o jovem é um sujeito de ação que, por meio das tecnologias da 

informação, pode criar outros espaços para a prática da 

comunicação. Entende-se, assim, que a comunicação é um 

processo expansivo, conectado profundamente com os 

elementos e as possibilidades tecnológicas que compõem o 

mundo atual.  

Conforme Mata (2006), a comunicação é uma das 

instâncias onde eu posso fazer emergir as questões do 

cidadão, pois é por ela que passa a informação. Vermeren 

(2001) também afirma que a comunicação é uma dimensão 

constitutiva dos processos de cidadania. 

As possibilidades de comunicação nas sociedades 

foram alteradas significativamente a partir do surgimento de 

uma sociedade informatizada, com o uso da internet. Por um 

lado, o novo contexto oferece oportunidades para superar os 

desafios sociais, encurta distâncias, altera as relações de 

tempo e de espaço e possibilita a inclusão, a liberdade de 

expressão e a participação de milhares de pessoas; por outro, 
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exclui aqueles que não têm acesso, pode servir 

ideologicamente aos que detêm mais poder e mais informação. 

Mata (2009) afirma que as tecnologias da informação 

desempenham um papel central e ambivalente: 

Por um lado, favoreciendo – o impediendo –el aceso 
de la ciudadania a la información que resulta 
indispensable para el ejercicio de derechos em 
distintos campos (social, econômico, político y 
cultural). Por outro, favoreciendo – o impediendo – el 
reconocimiento de la pluralidad de formas de vida, 
derechos y demandas que los ciudadanos y 
ciudadanas expresan en el espacio público (MATA, 
2009, p. 3) 

Segundo Kymlicka e Norman, na democracia 

moderna, o exercício da cidadania passa a ser um fator 

fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Para 

eles, questões como a responsabilidade civil, capacidade de 

trabalhar em conjunto, participação em processos políticos e 

sentimento de pertencimento são qualidades necessárias para 

sociedades democráticas. Nesse sentido, Kymlicka e Norman 

citam que não é surpreendente que a questão identitária seja 

vinculada a cidadania: “La ciudadania [...] es también una 

identidad, la expresión de la pertenencia a uma comunidad 

política” (KYMLICKA e NORMAN, 1997, p. 17-18). 
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Percebe-se que, com as múltiplas possibilidades de 

identificação, que os grupos como minorias étnicas, 

homossexuais, população em situação de vulnerabilidade 

social, sentem-se excluídos desse processo de cidadania por 

sua identidade sociocultural diferenciada, assim como por sua 

condição socioeconômica, afirmam os autores.  

Sendo assim, percebe-se a importância de observar 

as diferenças culturais existentes no espaço ocupado pelo 

projeto Juventude comunicando a comunidade, no intuito de 

agregar e acolher essa diversidade. Conforme mencionado no 

início do texto, a inserção no campo ainda não foi realizada, 

tendo acontecido somente uma primeira aproximação e uma 

primária análise21. Em um primeiro olhar, a realidade dos 

jovens parece envolvida pela centralidade do cultural, uma vez 

que apresenta em seu discurso marcas do multiculturalismo 

que 

Fundamenta seu discurso na necessidade de 
proporcionar a todos os grupos e comunidades de 
ordem étnica, cultural e/ou religiosa as mesmas 

                                                 
21 Foi realizado um ‘micro’ exercício de ida ao campo na disciplina de 
Teorias e Metodologias em Recepção Midiática, ministrada pela Dra. 
Denise Cogo, cursada no primeiro semestre de 2010 no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS. 
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chances e oportunidades de manter a memória 
“original” viva, cultivar sua identidade, desenvolver 
seus próprios quadros de representação simbólica, 
prosperar socialmente e se expressar politicamente; 
pondo, assim, seus particularismos, suas crenças e 
suas características coletivas em oposição, disputa 
ou negociação contínua com os cânones e discursos 
hegemônicos da maioria da população ou do poder 
central (ELHAJI e ZANFORLIN, 2009, p. 8) 

Acredita-se, no caso do projeto estudado, haver um 

certo engessamento do que é “cultura do bairro”, “dança do 

bairro” ou “da comunidade” e uma certa rigidez no sentido de 

pertencimento, aspectos do multiculturalismo. 

Para superar essa questão, Elhaji e Zanforlin (2009) 

apontam as noções de interculturalidade e transculturalidade 

e citam Canclini (2005, p. 17): “a multiculturalidade supõe 

aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os 

diferentes são o que são, em relações de negociação, conflito e 

empréstimos recíprocos”. 

Nesse sentido, o intercultural pode contribuir para o 

desenvolvimento do projeto com os jovens, ao levar a lógica da 

centralidade do cultural a partir de condições plenas do 

exercício da cidadania, como acesso e direito à comunicação. 

Vê-se aqui o desafio de não apenas incluir aqueles que estão 

em situação de vulnerabilidade social - a margem de uma série 
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de questões sociais, políticas e econômicas – mas também de 

que esse processo de inclusão e acesso carregue consigo “o 

direito de manifestação à diferença num contexto de 

globalização, transnacionalidade e transculturalidade 22 ” 

(ELHAJI e ZANFORLIN, 2009, p. 11). 

Diante do exposto, as questões que se apresentam no 

estudo proposto são perpassadas pela identidade, cultura e 

cidadania em suas múltiplas dimensões. Alguns apontamentos 

que surgem para reflexão, como: o uso das tecnologias da 

informação oportuniza mais amplitude de representação de 

comunidade/grupos vinculadas(os) a essa iniciativa de 

comunicação constituindo parte da identidade desses grupos? 

o uso da internet como alternativa de comunicação estimula a 

participação de grupos que não tem representação em mídias 

“convencionais? O projeto consegue utilizar a comunicação 

como ferramenta para o desenvolvimento da cidadania dos 

jovens envolvidos no projeto? os atores sociais envolvidos 

tornam-se protagonistas de uma alteração social a partir da 

participação e do acesso ao projeto? Assim como, é importante 

                                                 
22 Transculturalidade, segundo Elhaji e Zanforlin, deve ser entendida 
como um conjunto de processos simbólicos que possibilitam o 
compartilhamento de produtos e espaços culturais globais e neles 
fixarem seus referenciais identitários e mapas subjetivos provisórios 
ou permanentes. Ver: ELHAJI e ZANFORLIN, 2009, p. 11. 
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refletir se essas práticas não apenas reproduzem modelos 

hegemônicos e estabelecidos, distanciando-se de uma 

comunicação alternativa e/ou comunitária. 

Reconhecer as variadas lógicas do mundo atual e pensar nas 

possibilidades de transformação social existentes nesse 

contexto é um desafio. Mais do isso, refletir sobre a dimensão 

cidadã de espaços como o Centro de Vivência Redentora e de 

iniciativas como o Juventude comunicando a comunidade e sua 

relação com questões de identidade e cultura com os públicos 

envolvidos é fundamental para o cumprimento do papel do 

comunicador social.  
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O ativismo global mediado como busca de 
identificações mundializadas no marco da 
transculturalidade 

 
Lara Nasi23 

 

Resumo 
O objetivo deste artigo é abordar a busca por identificações 
mundializadas a partir do ativismo global, no cenário da 
globalização e da necessidade de mobilizar-se para pautas que 
transcendem o espaço do estado-nação. A partir do caso da 
rede Avaaz.org, a proposta é analisar como se dão as relações 
entre os indivíduos de diferentes culturas e territorialidades 
em um contexto eminentemente mediático. O ativismo é 
percebido como uma possibilidade de afiliações identitárias, 
em um contexto global em que diferentes discursos coexistem, 
contemplando múltiplas identificações possíveis. 
Palavras-chave: a) Comunicação. b) Globalização. 
c)Identidade. d) Ativismo global 
 
Abstract 
The purpose of the paper is to approach the search for world-wide 
identifications, in the context of the global activism, globalization and 
the need of the social actors to mobilize themselves around agendas 
that transcend the nation-state space. From the case of Avaaz.org, 
the objective is to analyze how the relations between individuals 
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from different cultures and territorialities are built, in an internet-
mediated space. Activism itself is perceived as a possibility of 
identity affiliations in a global context in which different discourses 
coexist, contemplating multiple possible identifications. 
Keywords: a) Communication. b) Globalization. c)Identity. d) Global 
activism. 
 
 

Os movimentos de ativismo global, que passaram a se 

organizar em diferentes partes a partir dos anos 1990, 

constituem o objeto sobre o qual lançamos o olhar neste artigo, 

na busca por apreender significados identitários, culturais e 

espaciais que explicam sua atuação. Em um contexto de 

globalização hegemônica e também de mundialização da 

cultura, as referências identitárias dos indivíduos não são 

apenas aquelas relacionadas ao local; presencia-se também 

uma busca crescente por referências culturais e de 

pertencimento mundializadas, transnacionais, num cenário 

paradoxal, em que as redes que permitem as trocas culturais 

para além das fronteiras, são as mesmas que aprofundam 

processos de exclusão. 

Neste trabalho pretende-se discutir o contexto em 

que surgem os movimentos de ativismo global e como é 

possível conceber a pretensa unidade de um grupo formado a 

partir de referências territoriais e culturais tão diversas, 

muitas vezes sem outro contato que não o midiático. Outras 
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questões emergem, como por exemplo, os limites do mediático 

para sustentar um movimento político, e a coexistência das 

múltiplas identificações que conformam estes movimentos. O 

ponto de partida é discutir as implicações e reordenamentos 

que tomam forma com o processo de globalização. 

 

Globalização, imaginação e identificações 

 

Quando vista sob o ponto de vista econômico, a 

globalização é um processo marcado pela especulação, 

concentração de riqueza, desaparecimento de controles 

políticos e ratificação velhas desigualdades e exclusões. 

(TAIBO, 2007). Porém, as mudanças consideráveis na política, 

na economia e na reorganização entre os países, facilitadas 

pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação, que 

permitiram uma vertiginosa aceleração nos fluxos de 

informação transnacional, traz desdobramentos importantes 

para outros âmbitos. Não é a toa que desde o início dos anos 

1990, globalização passou a ser um termo recorrente nos 

debates sobre economia, política e cultura (TAIBO, 2007). Para 

Elhajji, trata-se a globalização de uma viragem história 
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marcada pelos contínuos e velozes fluxos e deslocamentos, 

“materiais, subjetivos, imaginários e simbólicos” (2010, 12). 

Conforme Appadurai (1996), quando se observa este 

processo do ponto de vista do estado-nação, estamos diante de 

uma ordem global caracterizada pelo surgimento de um 

grande número de forças que limitam, corroem ou violam o 

funcionamento da soberania nacional no campo da economia, 

do direito e do pertencimento político. Isso não significa, para 

o autor, que tenha acabado a época dos estados-nação, mas 

implica no fim do período em que o sistema de estados-nação 

era o único elemento em jogo no que concerne ao governo 

internacional e à política transnacional (1996). Talvez os 

estados mantenham-se porque a globalização, de acordo com 

Stuart Hall (2005) não é um fenômeno recente para a 

humanidade. Apoiado em autores como Antony Giddens e 

David Held e Wallerstein, Hall afirma que os estados-nação 

nunca foram tão soberanos ou autônomos quanto pretendiam, 

pois o capitalismo foi desde o início um elemento não dos 

estados, mas sim de caráter mundial. Isso significa que 

estariam enraizadas na modernidade tanto a tendência à 

globalização quanto a tendência à autonomia dos estados. 

(HALL, 2005).  
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Mas se os estados-nação se mantêm, ainda que com 

perda de sua soberania ou autonomia, há outras modificações 

concretas nas sociedades, e portanto nos estados, a partir dos 

anos 70 do século passado, quando o alcance e o ritmo da 

integração global aumentaram enormemente, “acelerando os 

fluxos e os laços entre as nações” (HALL, 2005, p. 69). As novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) têm neste 

processo um papel fundamental. Elhajji explica que a estrutura 

técnica e organizacional que sustenta o processo de 

globalização caracteriza-se “pela reformulação e rearticulação 

das instâncias de produção de sentido da contemporaneidade 

em torno dos meios de produção controle e distribuição da 

informação” (2010, 12). A comunicação e as TICs passam, 

portanto, a assumir um papel central nessa nova ordem sócio-

tecnológica, criando uma nova base material para o 

desenvolvimento das atividades humanas que acabou 

“impondo a sua própria lógica à maioria dos processos sociais 

e condicionando, de maneira fundamental e inédita, todos os 

níveis da sociedade contemporânea”. (op. cit, p. 12). 

Assim, para Elhajji, a globalização não deve ser 

entendida apenas em sua perspectiva espacial. Ela possibilita, 

ou tem como principal efeito, a superação dos planos 

territoriais espaciais, o que permite o surgimento de novas 
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modalidades culturais e referenciais identitários, com 

extensões transnacionais. Neste contexto, para Appadurai, a 

imaginação24 tem um papel fundamental. O autor destaca que 

a partir de uma compreensão do funcionamento global dos 

meios de comunicação, a imaginação torna-se uma parte 

crítica da vida coletiva social e cotidiana. Com as mudanças 

introduzidas pela globalização, as comunidades em todo o 

mundo criaram novos recursos para o funcionamento da 

imaginação em todos os níveis da ordem social. É através dela 

que os indivíduos se disciplinam aos controles do estado, mas 

ao mesmo tempo, é a imaginação também o que permite que 

se configurem novas formas de oposição ao poder hegemônico 

e novas idéias para a vida coletiva.  

Ainda para Appadurai, é especialmente quando a 

imaginação, enquanto força social, funciona para além das 

fronteiras nacionais que que inicia-se o desenvolvimento das 

formas sociais sensíveis à mobilidade depredadora do capital. 

A nomeação de “sociedade civil internacional”, conforme 

                                                 
24 Para Appadurai, imaginação é uma faculdade que intervém na vida 
cotidiana das pessoas normais de várias maneiras: que permite que a 
emigração seja considerada remédio para a violência de Estado, ou o 
que faz com que se busquem compensações sociais e o desenho 
novas formas de associações cívicas e colaborações, para além das 
fronteiras nacionais. 
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Appadurai, não dá conta da mobilidade e maleabilidade das 

formas criativas de vida social. O autor destaca as migrações 

massivas e a mediação eletrônica neste movimento, como 

criadores de um novo campo de força para as relações sociais 

em um contexto global. Pensamos que o ativismo em rede 

também atua neste sentido, tendo na imaginação um papel 

fundamental para sua consolidação.  

Pensar em imaginação, para além da compreensão de 

Appadurai, remete-nos também a pensar em representação, 

processo no qual, segundo Hall, a identidade está 

profundamente envolvida. “A moldagem e a remoldagem de 

relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação têm efeitos profundos sobre a forma como as 

identidades são localizadas e representadas” (2005, p. 71). 

Num contexto em que os estados nacionais perdem autonomia 

e soberania, em que há, portanto, superação dos planos 

territoriais espaciais, as identidades certamente passam a ser 

localizadas e representadas a partir de novos elementos. 

“Ainda que não seja regra absoluta, no contexto global, as 

composições identitárias tendem a se reformular e se afirmar 

numa perspectiva propriamente transnacional”, explica Elhajji 

(2010, p. 14).  
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Esse quadro traz diferentes perspectivas para que 

possamos pensar também nos movimentos de cidadania. Se as 

composições identitárias se reformulam em uma perspectiva 

transnacional, esse processo repercute na ação de coletivos e 

movimentos políticos, preocupados com questões como 

direitos humanos, distribuição de renda, ambiente, entre 

outros. Estes problemas nunca foram restritos a um único 

estado, mas havia – e ainda há - políticas locais/estatais para 

estas questões. Porém, os fóruns que deliberam sobre estes 

temas em escala global são instituições como Organização das 

Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, Fundo 

Monetário Internacional, Grupo dos 8 países mais ricos etc. 

sobre as quais não há definições jurídicas claras. 

Um dos desafios dos novos movimentos, que atuam 

desde uma perspectiva transnacional, é, portanto, estabelecer 

um novo local de enunciação, que dialogue em uma 

perspectiva mundializada, para reivindicações diferentes 

daquelas dos movimentos sociais tradicionais, mais voltados 

para o estado e para o conjunto da sociedade no contexto do 

estado nação. 

 
Os movimentos globais e a rede Avaaz 
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Se a globalização permite novas possibilidades de 

composições identitárias (ELHAJJI, 2010), agora reformuladas 

numa perspectiva transnacional, e possibilita também que a 

imaginação, enquanto força social, passe a atuar para além das 

fronteiras nacionais, para organizar, inclusive, resistência aos 

poderes instituídos (APPADURAI, 1996), não se pode esquecer 

que o mesmo movimento que permite essas novas 

possibilidades para os indivíduos, é o movimento que acelera a 

concentração de renda no mundo, ignora os direitos de 

minorias e acirra as exclusões. Um movimento, portanto,  que 

ao mesmo tempo em que institui uma reorganização na 

economia, política, cultura e comunicação globais, possibilita 

que se organizem novas formas de resistência ao poder. A 

proposta aqui é discutir a atuação dos movimentos de 

ativismo global, que lançam mão das TIC como tática para 

organizar a resistência ao poder global. 

Se os processos que tornaram mais visíveis a 

integração entre os países e as comunidades aconteceram a 

partir da década de 1970, foi nos anos 90 que se 

intensificaram e passaram a estar presente nos debates sobre 

economia, política e cultura. E também a partir desse período, 

pôde-se ver a atuação dos movimentos de ativismo global. As 

manifestações contra a reunião da Organização Mundial do 
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Comércio (OMC) em Seattle, em 1999, trouxeram à tona, pela 

primeira vez com grande visibilidade, a atuação do movimento 

antiglobalização. Desde então, muitas redes se organizam em 

todo o mundo, tendo como propósito fazer frente à 

globalização econômica. Na pauta dos movimentos, passa a 

estar presente também a reivindicação por direitos das 

minorias e a recusa ao crescimento bélico, o que, para Taibo 

(2007), diferencia estes novos movimentos da esquerda 

tradicional. Além disso, conforme relata o autor, os 

movimentos passam a preocupar-se em recuperar a 

capacidade crítica relacionada com o termo globalização, 

somando a ele os adjetivos capitalista ou neoliberal25.  

Outra característica destes novos movimentos é a 

aposta na comunicação, tanto para demonstrar sua existência 

e suas ações, como para mobilizar ativistas para novas 

campanhas. A internet, pelas suas características, passa a ser 

uma grande aliada, capaz de permitir a organização para ações 

em escala global, e hoje é uma das ferramentas fundamentais 

                                                 
25 O uso dos adjetivos insere-se no contexto de explicitar o tipo de 
relações implicadas pela globalização. Taibo narra que em 1999 a 
universidade de Maryland publicou uma pesquisa que revelava que a 
maioria dos estadunidenses entendia a globalização, de forma 
ingênua e generosa, como o crescimento interconectado do mundo, 
uma causa a ser promovida pelo governo. 
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para os movimentos antiglobalização que se organizam em 

rede. Exemplo disso é o uso feito por organizações como a Via 

Campesina ou o Attac (Ação pela Taxação das Transações 

financeiras em Apoio aos Cidadãos). Estes são apenas alguns 

dos inúmeros movimentos que se enquadram na definição 

“antiglobalização”, e que mobilizam milhares de pessoas em 

ações nos países em que têm atuação. Porém, percebe-se nos 

anos recentes uma modalidade diferente de ativismo global. 

Um tipo de movimento que parece prescindir de outros tipos 

de espaço de atuação que não o mediático. Refiro-me a 

movimentos como a rede Avaaz, que têm na internet não 

apenas um meio para mobilizar cidadãos a aderirem a 

campanhas, mas para o qual a internet é o próprio meio que 

explica sua existência.  

A atuação da rede Avaaz é eminentemente mediática. 

Criada no início de 2007, com “organizadores de campanha” 

em diferentes partes do mundo, em pouco mais de três anos, a 

rede passou a somar mais de quatro milhões de ativistas em 

todo o mundo.  
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A Avaaz não se intitula uma organização 

antiglobalização26, mas é possível  perceber que sua atuação é 

marcada nitidamente em oposição à globalização capitalista. 

No site, na seção “quem somos”, a missão da Avaaz é definida 

como “acabar com a brecha entre o mundo que temos, e o 

mundo que queremos”.  E este mundo desejado é descrito logo 

a seguir: “A maioria das pessoas do mundo querem proteções 

mais fortes para o meio–ambiente, um respeito maior pelos 

direitos humanos, esforços concretos para acabar com a 

pobreza, corrupção e Guerra”. A Avaaz pondera que a 

globalização enfrenta um “déficit democrático”, porque as 

decisões internacionais são tomadas pelas elites políticas e 

pelas empresas privadas, desconsiderando as visões e valores 

das maiorias nacionais. Entendem que a Internet tem suprido 

esse déficit, criando uma nova cidadania a partir da rede: 

A tecnologia e a Internet permitiram que os 
cidadãos se conectem e se mobilizem como 
nunca visto antes. A ascensão de um novo modelo 
de democracia participativa, guiado pela sociedade 
civil através da Internet está mudando países da 
Austrália às Filipinas aos Estados Unidos. Avaaz 

                                                 
26 Em resposta a este questionamento por e-mail, Graziela Tanaka, a 
organizadora de campanhas no Brasil afirmou que acredita que o 
termo anti-globalização está ultrapassado e é pouco usado pelas 
ONGs porque tira o foco de outros temas que são prioritários para a 
rede, como direitos humanos e mudanças climáticas. 
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trouxe essa tendência para a escala global, 
conectando pessoas além das fronteiras e 
trazendo uma nova voz para a política 
internacional que antes era inacessível para a 
população. (www.avaaz.org) 

 

As ações consistem no envio de alertas por e-mail 

para os ativistas cadastrados, relacionadas a alguma questão 

social, de âmbito global ou local. Neste e-mail, o ativista é 

convidado a assinar uma petição, no site da rede. Após assiná-

la, tem a opção de enviar o alerta para os contatos de seu e-

mail. As campanhas geralmente têm um objetivo numérico a 

ser atingido; quando alcançado o número mínimo de 

assinaturas, as petições são entregues a governos, 

organizações supranacionais, enfim, as autoridades 

competentes para solucionar a reivindicação em questão. 

Além da Avaaz, outras redes têm atuação parecida, como a 

MoveOn27, nos Estados Unidos, e a Getup28 na Austália. Em 

entrevista ao site da revista Galileu29, a organizadora de 

campanhas da Avaaz no Brasil, Graziela Tanaka afirmou que a 

                                                 
27 www.moveon.org 

28 www.getup.org.au 

http://www.avaaz.org/
http://www.moveon.org/
http://www.getup.org.au/
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rede surgiu no molde das redes estaduninense e australiana 

citadas. Mas pontua que aquelas são redes nacionais enquanto 

a Avaaz se propõe como uma rede de ativismo mundial.  

O que diferencia a Avaaz de outras redes, também de 

acordo com Graziela30, é a flexibilidade para mudar de assunto. 

Para ela, as pessoas que se interessam por causas sociais não 

se interessam por uma só. Assim, os principais temas para os 

quais a rede organiza campanhas são clima, direitos humanos, 

guerra e paz e mais recentemente corrupção no Brasil e 

também na Itália e na Índia. As campanhas são rápidas, em 

geral há uma renovação a cada dez dias, para estar em 

sincronia com a publicação de notícia sobre os assuntos que 

possam preocupar e mobilizar os ativistas. Embora Graziela 

reconheça que o ativismo através do “clique” na petição seja 

apenas uma porta de entrada na militância, afirma que a rede 

pretende continuar com atuação exclusivamente on-line.  

                                                                                                    
29  Matéria publicada em junho de 2010, disponível em: 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150363-
17770,00-SAIBA+COMO+SER+UM+CIBERATIVISTA.html 
30 As informações resultam de entrevista com Graziela para um 
microestudo de recepção desenvolvido na disciplina de Teorias e 
Metodologias em Recepção Midiática, ministrada pela profa. Dra. 
Denise Cogo, no primeiro semestre de 2010, no Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos – RS). 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150363-17770,00-SAIBA+COMO+SER+UM+CIBERATIVISTA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150363-17770,00-SAIBA+COMO+SER+UM+CIBERATIVISTA.html
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Eu posso mobilizar 500 mil pessoas on-
line, e só eu organizando. Já se fosse pra ir 
pra rua, quantas eu conseguiria levar? A 
idéia é otimizar a participação social. A 
Avaaz surgiu refletindo sobre isso. Os 
movimentos sociais estão conseguindo se 
mobilizar? Se dá pra levar 20 pessoas para 
a rua, a Avaaz consegue mobilizar 5 
milhões de pessoas (Graziela) 

 

As afirmações da responsável pela rede no Brasil dão 

conta que estamos diante de um movimento que busca 

diferenciar-se da atuação de movimentos sociais ou mesmo de 

movimentos antiglobalização. E é a partir de uma atuação 

midiática que se propõe essa nova “concepção” de participação. 

Mas o que podemos questionar é que tipo de identificações há 

entre os ativistas que atuam de forma tão isolada, com um 

clique, enviando e-mails para outros contatos, com fóruns 

restritos de discussão (tanto on-line como off-line). Para 

Graziela, o ciberativismo é uma maneira fácil de o indivíduo se 

ver atuando e que pode aproximar as pessoas, dentro de 

certos limites. 

Os limites, contudo, parecem ainda bastante 

significativos. Em entrevista com um ativista da rede na região 
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metropolitana de Porto Alegre31, este relatou que participa das 

ações da Avaaz porque tem um senso de humanidade que 

desconsidera as diferenças e distâncias geográficas para com 

seus semelhantes. Justamente por isso, se engaja com outros 

movimentos e dirige uma ONG, que tem como principal ação a 

participação em uma campanha de arrecadação de fundos da 

rede Mc Donald’s. Considerando o significado atribuído à rede 

de fast foods para a esquerda tradicional e os movimentos 

antiglobalização, a posição do ativista parece contraditória. 

Em observação de chat promovido pela rede Avaaz, pôde-se 

observar posturas políticas reacionárias, propondo como uma 

possível nova campanha da rede a redução da maioridade 

penal. Talvez entre os quatro milhões de ativistas, há mais 

diferenças do que se supunha e o interesse pelas questões 

sociais possa ter diferentes objetivos e sentidos. 

                                                 
31 A entrevista foi realizada também para o micro estudo de recepção 
midiática. A estratégia metodológica adotada para compreender o 
ponto de vista dos ativistas foi observação do site da rede Avaaz e do 
blog, para localizar os indivíduos. Porém, na ausência de espaços de 
interação, partiu-se para a busca em redes sociais, com vinculação à 
Avaaz. A prioridade foi a localização de indivíduos situados na região 
metropolitana de Porto Alegre, para a realização de entrevistas 
interpessoais, em detrimento das possibilidades mediadas, por 
compreendermos que o meio nunca é transparente (ARDEVOL et. al., 
2003).  
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Mas a questão das identificações parece ser uma 

preocupação para a Avaaz. Ao explicar que a rede organiza 

ações não apenas globais, mas também muitas campanhas 

nacionais e locais, para questões específicas de alguns países 

ou localidades, Graziela explicita o objetivo das campanhas 

realizadas no Brasil.  

A maioria das campanhas que são divulgadas no 
Brasil ainda são globais, para que a pessoa brasileira 
possa se identificar com alguém de qualquer outro 
local (Graziela). 
 

Desta forma, podemos inferir que a rede contribui 

para a construção de referenciais identitários transnacionais, 

porém, em um contexto em que a atuação do movimento que 

propõe parece limitada ao apostar eminentemente na internet 

e no mediático. Com este formato, não há criação de vínculos 

fortes entre os ativistas. Ao permitir tantas identificações 

possíveis, abarca posições contraditórias, e que, em alguns 

casos, podem caminhar contra os próprios objetivos da 

própria rede, de “globalizar a solidariedade e não só a 

economia”. 

 

Os novos contornos culturais como resposta 
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Entender esse leque amplo de identificações 

demanda retomar as considerações de Hall sobre a crise 

identitária do sujeito pós-moderno. Com uma identidade que 

se torna cada vez mais fragmentada, o indivíduo “não se 

constitui de uma única, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não-resolvidas” (2005, P.12). É 

pensando nesses termos que podemos tentar compreender as 

contradições do indivíduo que participa de campanhas da rede 

Mc Donald’s e considera-se, ao mesmo tempo, um ativista de 

uma rede global contrária à globalização econômica. Ou então 

como pessoas que defendem redução da maioridade penal se 

engajam com uma rede que tem como uma de suas principais 

consígnias os direitos humanos. 

É certo que o ativismo global mediado contempla 

múltiplas identificações possíveis. Mas, dentre tantas posições, 

uma afigura-se como central, e talvez é este o elemento que 

consiga ter mais unidade em torno de uma rede que move 

pessoas tão distintas, de locais tão diferentes: um novo ideário 

de cidadania global, uma busca por uma identidade 

transnacional. E ela só se dá em um contexto em que a cultura, 

central na sociedade contemporânea, é entendida como o 

“conjunto de processos simbólicos que possibilitam o 

compartilhamento de produtos e espaços culturais e globais” 
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(ELHAJJI; ZANFORLIN, 2009, p. 11), nos quais possam ser 

fixados os referenciais identitários e mapas subjetivos 

provisórios ou permanentes. Trata-se da transculturalidade, 

termo proposto como superação da visão multiculturalista, 

embutida de um anti-individualismo que impõe o coletivo e a 

totalidade como ordem, restringindo a liberdade do sujeito em 

escolher suas filiações sociais e afetivas. 

Num contexto em que a identidade não é mais fixa, 

sem a garantia de políticas identitárias por parte do estado, ela 

passa a ser considerada como uma rede, de fios entrelaçados. 

Nesta rede, a identidade é o nó entre as diversas filiações e 

afiliações dos sujeitos. À medida que as filiações se deterioram, 

há a busca por afiliações, que constituem uma identidade 

horizontal para compensar a ausência da identidade vertical. A 

busca por redes de ativismo está no contexto das afiliações. 

Além da busca por identidades, este processo pode 

contribuir para a criação de práticas de comunicação cidadã. 

Para Cogo (2010), as experimentações das tecnologias como 

espaço relevantes de construção e circulação de imaginários e 

de agendas relativas às disputas da cidadania está relacionado 

com o processo de mudança social (p. 83). Estas 

experimentações, de diferentes características, a partir da 

apropriação das tecnologias pelos sujeitos sociais, favorece, de 
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acordo com a autora, a ascensão de micropolíticas de 

empoderamento dos sujeitos para além do âmbito dos 

estados-nação, em processos difusos, descentralizados, 

efêmeros e multidimensionais (op. cit.).  

Assim, o ativismo só pode ser compreendido neste 

modo de organização de grupos sociais e comunidades, que, 

como explica Elhajji, inseridos em mais de um quadro social, 

ou estatal, têm referências culturais, territoriais e linguísticas 

plurais, conectados através de redes sociais transnacionais 

que garantem algum grau de identificações além das fronteiras 

de seus países ou regiões. Esta seria uma situação “pós-estado-

nacional”, de acordo com o autor, no contexto de 

transculturalidade. Elhajji e Zanforlin (2009) referem-se às 

identificações transnacionais de migrantes, mas podemos 

pensar também em atores sociais que pretendem atuar 

politicamente de maneira transnacional por ter não mais o 

estatal como (única) referência espacial, política e cultural. O 

trasnculturalismo, para os autores, figura como um traço 

constitutivo da realidade global, interligando diferentes 

espaços culturais no mundo e favorecendo a “multiplicação de 

fluxos e refluxos de grupos e indivíduos marcados por 

múltipla, identificações”, e por isso parece ser um elemento 
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central quando se lança o olhar para a atuação dos ativistas 

globais.  
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O cinema e as representações da favela: o filme 
Tropa de Elite e o caso da retomada do Complexo do 
Alemão, na cidade do Rio de Janeiro 

 
Kátia Pires Gonçalves32 

  
 
 
RESUMO 
O presente estudo insere-se em uma pesquisa maior sobre 
mídia, representações sociais e violência urbana na Cidade do 
Rio de Janeiro. O pano de fundo deste estudo é o filme Tropa 
de Elite (1) e seu locus principal: as favelas cariocas. Pretende-
se discorrer acerca de processos comunicacionais que se 
observam ao longo da trama, fixando-se, inicial e 
especialmente, em três fenômenos: a) a apresentação do 
BOPE 33 34  como “melhor tropa urbana do mundo”; b) a 
configuração do traficante da favela em inimigo público 
número 1; c) a legitimação da ação violenta praticada pelas 
forças oficiais nas comunidades dominadas pelo tráfico. Essas 
considerações serão articuladas com a análise de um caso 
concreto: a ocupação do Complexo do Alemão pelas forças 
oficiais em novembro de 2010. 
Palavras-chave: 1) Mídia. 2) Representações. 3) Violência 

                                                 
32 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Graduada em 
Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Graduada em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas e Pós-
Graduanda em Direito Processual Civil pela PUC/RJ. 
 
34

 BOPE – Batalhão de Operacões Especiais da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro. 
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ABSTRACT 
This study is part of a larger research on media, social 
representations and urban violence in Rio de Janeiro City. The 
background of this study is the film Tropa de Elite (1) and the main 
locus: the slums of Rio. Our intention is to discuss communication 
processes, observed along the plot, setting especially in three 
different points: a) the presentation of the BOPE [1] as "the world's 
best urban troop", b) the configuration of the dealer's slum as a 
public enemy, c) the legitimacy of the violence practiced by the 
official in communities dominated by traffic. These considerations 
are articulated with the analysis of a special case: the occupation of 
the "Complexo do Alemão" by police officers in November 2010. 

Keywords: Media. 2) Representations. 3) Violence 

 
 
 
Cidade partida 
 

Há sem dúvida duas cidades no Rio 
A misteriosa é a que mais me encanta. 

Eu gosto de vê-la e senti-la na luta contra 
a outra – a cidade 

que todos têm muito prazer em conhecer... 
(Orestes Barbosa, A favela.)35 

 
 Remonta, provavelmente, ao século XVI “a 

transformação de fato urbano em conceito de cidade” (Certeau, 

2009, p. 160), mas, na história da humanidade, a idéia de 

                                                 
35 DIDIER, Carlos. Orestes Barbosa: repórter, cronista, poeta. Rio de 
Janeiro: Agir, 2005, p. 199.  
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domar os espaços, de moldá-los e adaptá-los é constante. 

“Planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar a própria 

pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento no 

plural: é saber e poder articular.” 36   Nesta articulação, 

entretanto, nem sempre a dimensão positivista consegue se 

impor como parâmetro de urbanização, e ocorrem desvios.  

 No Rio de Janeiro, é estreita a proximidade entre 

diferentes realidades: classes média e alta das zonas nobres da 

cidade (no asfalto) forçosamente convivem com comunidades 

de despossuídos (nos morros). Como limite, apenas a 

geografia carioca, que não é capaz de “impedir” a “indesejada” 

proximidade dos ricos com os pobres. A partir da década de 

1980 as favelas cariocas passaram a configurar o principal 

espaço para as atividades do tráfico de entorpecentes, e, para a 

população, a noção de violência vinculou-se à de favela e favela 

passou a representar perigo, insegurança, medo. O que antes 

eram apenas borrões a enfeiar a linda imagem do cartão postal, 

passou a representar ameaça. E com ameaça não se pode 

conviver. O anseio por extinção das favelas tornou-se mais 

forte no imaginário de considerável parcela dos moradores do 

Rio de Janeiro. 

                                                 
36 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 16ª. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 160. 
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Não se contava, porém, com dois fatores a 

obstacularizar o processo de despejo: o crescimento 

exponencial destas comunidades e a resistência de seus 

moradores contra as políticas de remoção. Em um século de 

história, a favela demonstrou ter capacidade de luta e de 

organização contra medidas desalojatórias e com a cobertura 

da mídia, esses movimentos ganharam força e projeção.  

Neste contexto, em 1990 foi editada a Lei Orgânica do 

Município do Rio de Janeiro que, em seu artigo 42937, proibe a 

remoção, permitindo, apenas, a urbanização e o 

reassentamento, na hipótese de risco de permanência no local. 

Na mesma esteira, em 2001 foi promulgado o Estatuto da 

Cidade38 que ratificou o paradigma da função social da cidade 

                                                 
37 Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. “Art. 429 - A política 
de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos: (...) VI 
- urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas 
e de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as 
condições físicas da área ocupada imponham risco de vida aos seus 
habitantes, hipótese em que serão seguidas as seguintes regras: (...)” 
38   Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) 
“Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 
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e da propriedade. Constitui-se, assim, o arcabouço jurídico 

impeditivo de remoções. 

Porém, indaga-se: decreto político põe fim a 

preconceito? É capaz de alterar representações, eliminar 

estigmas e demolir barreiras simbólicas? O tempo provou que 

não. A sensibilidade social não obedece à mesma lógica 

jurídica e pode dar, à relação vivida com a alteridade, as cores 

da desrazão (Jodelet, 2005, p.33). Na construção da identidade 

social oficial, favelado não foi integrado. A tensão permanece e 

a rejeição também.   

O mundo mudou, a esfera pública também. Mas há um 

descompasso entre essa mudança e o imaginário social. O 

discurso hegemônico foi substituído por uma pluralidade de 

vozes, que, entretanto, não redundam em sinfonia. O que se 

ouve são ruídos, que incomodam e desestabilizam. 

 
Tropa de Elite 

                                                                                                    
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
(...) 
IV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais;” 
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 Publicado em 2006, o livro “Elite da Tropa”39 tem como 

autores Luiz Eduardo Soares, André Batista e Rodrigo 

Pimentel40. A obra apresenta um desolador panorama da 

segurança pública no Rio de Janeiro, denunciando, em especial, 

a questão da corrupção na Polícia Militar carioca:  

Qual o antídoto para a corrupção? Na história do 
BOPE, a resposta foi uma só: orgulho. Orgulho 
pessoal e profissional. Respeito ao uniforme negro. 
Antes a morte que a desonra. O processo de seleção 
era tão difícil e doloroso, o ritual de passagem era 
tão dramático, que o pertencimento passou a ser o 
bem mais precioso. Ser membro do BOPE, partilhar 
dessa identidade, converteu-se no patrimônio mais 
valioso. Auto-estima não tem preço. Portanto, não se 
negocia. (Soares, Batista e Pimentel, 2006, p. 7) 

 
 O livro foi sucesso de público e crítica, levando ao 

lançamento do filme no ano seguinte. A transposição da trama 

para as telas, com as possibilidades que a nova mídia oferece 

(som e imagem), ampliou o contexto comunicacional, 

complementado pela trilha sonora, que vai do Rap ao Rock.   

O filme, em estilo documental, passa-se no ano de 1997 

em um momento especial: os meses que antecederam a visita 

do Papa ao Rio de Janeiro, cidade conhecida por seus altos 

                                                 
39 SOARES, Luiz Eduardo; PIMENTEL; Rodrigo; BATISTA, Andre. Elite 
da Tropa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p. 45. 
40 Ex-integrante do BOPE. 
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índices de violência. O Pontífice ficaria hospedado na casa do 

Arcebispo, localizada no que, com os anos, se tornou a favela 

do Morro do Turano. Esta área estava em guerra, com 

traficantes disputando o território. Por determinação do 

Governador, a cidade precisava “ser pacificada”, pois o mundo 

concentraria aqui seus olhares e lentes.  

Nenhum episódio capaz de obscurecer a magia e 

encanto que a visita significava para os milhares de católicos, 

para a cidade, para o Brasil, poderia ocorrer. Cabia ao BOPE 

promover ações ofensivas nos morros cariocas a fim de 

neutralizar os traficantes, desarmando-os, reduzindo ao 

máximo seu poder ofensivo antes que Sua Santidade chegasse. 

O filme tem como fio condutor a narrativa, em off, do 

comandante de uma das equipes do Bope, o Capitão 

Nascimento, figura respeitada e reverenciada por seus pares. 

O oficial em questão encontrava-se em fase significativa de sua 

vida: seu primeiro filho estava por nascer e ele, depois de anos 

combatendo, queria deixar sua função, dedicar-se à sua família, 

precisando, para isso, fazer um sucessor que pudesse 

comandar sua tropa. A missão do Papa deveria ser a última.  

Após tantos anos em combate, o discurso do oficial 

deixa transparecer sua intimidade com um de seus principais 

campos de atuação: a favela. Reflete, outrossim, certo cansaço 
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e pessimismo em relação à atividade que lá desenvolvia, 

reconhecendo que os resultados não correspondiam ao que se 

esperaria, uma vez que a omissão de sucessivos governos, 

permitiu que o tráfico de entorpecentes se expandisse 

consideravelmente nas últimas décadas, nada indicando que, 

no futuro, seria diferente: “Eu já tava [sic] naquela guerra faz 

[sic] tempo e tava começando a ficar cansado dela.” 

 
 
Da construção da imagem do BOPE 
 

Desde os primeiros minutos do filme observa-se uma 

grande preocupação do narrador: diferenciar os membros do 

BOPE da Polícia Militar (PM) carioca. Os policiais militares em 

geral são apresentados como omissos, covardes, corruptos, 

bandidos, imiscuídos em atividades que vão do rufianismo à 

associacão com o tráfico, desrespeitados tanto por quem mora 

nas favelas quanto fora delas.  

Os “caveiras”41, assim designados os policiais do BOPE, 

no filme são qualificados de honestos, incorruptíveis, 

corajosos, comprometidos com a lei e a ordem, temidos e 

respeitados no morro e no asfalto. Seu lema, “faca na caveira, 

                                                 
41 O símbolo do BOPE é uma caveira entrecruzada por duas pistolas e 
com uma faca cravada no crâneo. 
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nada na carteira”, demonstra a letalidade da tropa e o 

desprezo pela propina, servindo para reforçar o auto-conceito 

de lisura de seus membros.  

A narrativa desenvolve-se mostrando cenas em que 

oficiais e praças da PM exploram casas de prostituição, clínica 

de aborto, participam da indústria da multa, de reboques, 

recebem “arrego”42 do jogo do bicho, do tráfico, dos que 

exploram ilegalmente o espaço público, dentre outras 

ilicitudes. O BOPE, diversamente, é apresentado como uma 

tropa totalmente desvinculada dos (maus) valores da Polícia 

Militar carioca. Abominando essa instituição, os membros do 

BOPE preocupam-se em afastam qualquer possibilidade de 

serem com ela identificados, mesmo que como tropa de elite 

desta força policial. No canto de guerra da tropa, isso é 

expressamente registrado e introjectado no imaginário dos 

“caveiras”:  

 
(...) sangue frio em minhas veias, congelou meu 
coração, nós não temos sentimentos, nem tampouco 
compaixão, nós amamos os cursados e odiamos pés-
de-cão.43 

                                                 
42 Gíria usada para denominar valores recebidos pela PM para deixar 
que atividades ilícitas ocorram. 
43 Cursados são os membros do BOPE; pés-de-cão são os policiais 
militares convencional. 
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Seus membros demonstram horror à farda azul da 

corporação, usada pelos policiais militares “convencionais” e 
recusam-se a vesti-la. Tem fardamento próprio, distinto: 
uniforme de combate, de cor preta ou camuflado, boina e 
coturnos pretos. No braço, o símbolo da caveira. A fala do 
personagem principal do filme, logo nos primeiros minutos, 
não deixa dúvidas sobre a diferença que se pretende 
estabelecer entre os elementos das duas forças:  

 
Se o Rio dependesse só da polícia convencional os 
traficantes já tinham tomado a cidade faz tempo. É 
por isso que existe o BOPE, tropa de elite da Polícia 
Militar. Na teoria, o BOPE faz parte da Polícia Militar. 
Na prática, é uma polícia completamente diferente. 
O símbolo do BOPE deixa claro o que acontece 
quando a gente entra na favela e a nossa farda não é 
azul, é preta. O BOPE foi criado para intervir quando 
a polícia convencional não consegue dar jeito. E no 
Rio de Janeiro, isso acontece o tempo todo. 

 
O rigoroso processo de seleção dos futuros 

componentes da tropa de elite é mostrado como um 

verdadeiro divisor de águas, um ritual de passagem, já que 

objetiva romper definitivamente com o passado do candidato 

como policial militar, transformando-o em “caveira”. 

Nascimento esclarece: 

 
Eu reconheço que, para quem não é iniciado, o BOPE 
parece uma seita. Mas é assim mesmo que o BOPE 
tem que ser. Nossos homens são formados na base 
da porrada. Para entrar aqui o cara tem que provar 
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que aguenta a pressão. De cada 100 PMs que tentam 
fazer o curso do BOPE, cinco chegam ao fim. Nem o 
exército de Israel tem os soldados como a gente. 
Para lutar na guerra contra o tráfico tem que ser 
capaz de aguentar tudo. 

 
A transmudação de PM em membro da tropa de elite é 

personificada na figura de dois amigos de infância que se 

tornam policiais militares e se destacam pela honestidade e 

honra com que desempenham suas funções na corrupta 

corporação. Indignados, resolvem ir para o BOPE, e depois do 

curso, passam a integrar a equipe do Capitão Nascimento. Um 

deles acaba por sucedê-lo. 

 A trilha sonora do filme é importante elemento no 

processo de construção da imagem do BOPE. Trata-se de uma 

coletânea de músicas de autores como Titãs, Tihuana, O Rappa, 

Pedro Bomfman e MCs reconhecidos pelo público jovem 

brasileiro, facilitando, com isso, a identificação deste segmento 

com as mensagens veiculadas.  Destacam-se o Rap das Armas, 

Tropa de Elite e o Rap da Felicidade. Os seguintes trechos da 

principal canção, que tem o mesmo título do filme - Tropa de 

Elite, são emblemáticos: 

 
Agora o bicho vai pegar. (...) Não dá bobeira não, cê 
[sic] tá [sic] na minha mão. (...) Chegou a Tropa de 
Elite, osso duro de roer, pega um, pega geral e 
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também vai pegar você. (...) Muro de concreto, vou 
te derrubar (...) Tropa de Elite osso duro de roer, 
pega um pega geral, também vai pegar você. 

 
A canção reforça o processo de fixação de uma aura 

mítica em torno do BOPE, com reflexos também na questão 

identitária de seus membros. Ao ressaltar que “também vai 

pegar você”, registra a inevitabilidade da ação contundente da 

corporação diante do cometimento do crime: delinqüiu, vai ser 

pego, é só questão de tempo. Reforça a noção de fatalidade da 

sucumbência diante da ação dessa tropa. Na expressao “muro 

de concreto, vou te derrubar”, a alusão à invencibilidade da 

tropa, que não pode ser detida. 

 

A demonização do inimigo 
 

Paralelamente a esse processo de construção e 

consolidação de imagem do BOPE, verifica-se outro, não 

menos importante: o de desconstrução da imagem do 

delinqüente44  enquanto cidadão e de posterior construção de 

sua imagem como inimigo a ser combatido – estigmatização. 

 Esse processo permite que o infrator deixe de ser 

sujeito de direitos e passe a objeto da ação coercitiva estatal. 

                                                 
44 No filme, o traficante da favela. 
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Concomitantemente, vê-se o desenrolar do processo de 

legitimação, junto à sociedade, do endurecimento da postura 

repressiva do poder público. Para isso, observa-se a utilização 

dos seguintes mecanismos, visando à exclusão social do 

traficante: 

 
 a distinção entre cidadão e infrator 
 o etiquetamento do infrator como inimigo 
 a desumanização do inimigo 
 a demonização do inimigo 
 

No filme, as cenas de favela não deixam dúvidas quanto 

ao fato de que as denominadas "políticas de segurança” não 

prescindem das ações violentas nas favelas, pelo contrário: a 

violência policial apresenta-se como padrão de atuação no 

combate à criminalidade.  

 Através da apresentação dos personagens 

confrontantes, a saber, os combatentes do BOPE versus os 

traficantes da favela45, e por força da trama que apresenta, o 

filme desenrola-se no sentido de justificar as ações violentas 

como necessárias ao cumprimento da missão dos policiais.  

                                                 
45 Registre-se que os traficantes do asfalto, personificados nas figuras 
de alguns estudantes da PUC, não sofrem os efeitos do processo de 
exclusão social a permitir excessos na ação estatal. São preservados.  
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A fim de localizar o “dono do morro”, o BOPE invade 

casas, tortura a mulher do traficante e olheiros, mata 

“soldados” do tráfico, abandona os corpos na favela. E, para 

todas essas ações não escolhe hora: tudo ocorre de dia ou de 

noite, dentro de barracos ou a céu aberto, na frente de quem 

for (ou de quem tiver coragem de presenciar). 

A mensagem do filme é clara: traficante não é cidadão, 

é um cancro, um câncer na sociedade e como tal, tem que ser 

eliminado. Além disso, possuem um verdadeiro arsenal, 

inclusive com armas de guerra e ostentam esse poder em 

desafio às forças oficiais. Uma vez que ocupam indevidamente 

partes do território nacional, excluindo a ação do Estado 

nestes mesmos territórios com o uso de armas de guerra, não 

podem ser classificados como simples infratores, mas como 

inimigos. Se é uma guerra e há inimigos, as regras tem que ser 

outras. Ou podem simplesmente não existir regras. Para 

acabar com o inimigo, vale tudo: os fins justificam os meios. E 

o que a sociedade carioca almeja é o fim da violência na Cidade 

do Rio de Janeiro. O problema é que no imaginário carioca, a 

cartografia da violência já está consolidada e tem uma única 

fonte: as favelas.  

Mas, no filme, o processo de desconstrução de 

cidadania do traficante continua: para evitar qualquer 
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resquício de remorso que por ventura ainda possa vir a existir 

nos corações dos que clamam pela paz (leia-se: fim do tráfico), 

o traficante, no filme, é apresentado como alguém destituído 

de qualquer humanidade. Não demonstra empatia por quem 

quer que seja, e não hesita em eliminar, com requintes de 

crueldade, qualquer um que contrarie seus interesses. É um 

sociopata. 

Uma das mais marcantes cenas do filme registra 

verdadeira atrocidade: estudante de Direito da PUC do Rio de 

Janeiro, responsavel por uma ONG que presta serviço social na 

favela, é queimado vivo no “micro-ondas”46, após ver sua 

namorada, também estudante, ser executada com um tiro na 

cabeça. Desumaniza-se, assim, o traficante. Demoniza-o, 

levando a sociedade a exigir que seja “exorcizado”. E práticas 

de exorcismo podem não ser ortodoxas.  

Observa-se, assim, o processo de construção da adesão 

da sociedade às práticas violentas e às condutas repressivas 

abusivas, que passam a ser percebidas como pertinentes e 

legítimas. 

                                                 
46  Vários pneus são colocados em volta do corpo da pessoa 
“condenada” pelo “tribunal” do tráfico, como se fossem sucessivos 
anéis a cobri-la dos pés à cabeça. Joga-se ali dentro algum 
combustível e ateia-se fogo, queimando-a viva. 
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O processo de adesão popular às praticas violentas 
oficiosas 
  

A importância do estudo desse processo encontra-se 

nas conseqüências político-sociais que daí podem advir. Em 

um primeiro momento, observa-se a separação da sociedade 

em esferas distintas, adversas e incomunicáveis, em que o 

cidadão encontra-se protegido pelos institutos legais e o 

delinqüente é desapossado de sua condição social. Constrói-se, 

assim, uma determinada imagem da identidade social, 

mediante a definição dos autores de ilícitos como o outro, não 

integrados nessa identidade oficial. 

 Ocorre que a noção de nós e o outro, uma vez 

introjetada no imaginário social, ganha vida própria, torna-se 

incontrolável e imprevisível. Diferentes estímulos podem 

desencadear processos psicológicos que conduzam a um 

estágio subseqüente, o de nós contra o outro, em que o 

equilíbrio social, antes apenas instável, desaparece, 

instaurando-se a crise, o racha social, de profundos efeitos.  

 No Rio de Janeiro, esse fenômeno consubstancia na 

fissura da própria cidade, e célebres dicotomias, construídas 

de forma relacional, bem registram a ruptura: asfalto/morro, 

brancos/pretos, avanço/atraso, ricos/pobres, 
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civilizados/bárbaros, centro/periferia, cidadãos/favelados, 

sintetizados no conceito de cidade partida, metáfora de 

representação espacial da cidade. 

 Todo esse fenômeno é consequência de processos 

comunicacionais, envolvendo estruturas ideológicas 

individuais e coletivas que desencadeiam mecanismos 

dinâmicos e constantes de construção / desconstrução / 

reconstrução de representações sociais. 

 
As representações sociais são construídas e 
transformadas nas trocas humanas [...]. Elas formam 
paradigmas que são replicados e se automatizam 
nas ações. São mais do que meras opiniões 
específicas e passageiras sobre determinados 
assuntos. [...] São teorias sobre a realidade. São 
justificativas para as opiniões ou tomadas de 
posição. [...] Possuem uma função construtiva da 
realidade. [...] dependem de conhecimentos 
anteriores. É uma forma de conhecimento por meio 
da qual aquele que conhece se substitui no que ele 
conhece. O objeto da representação se impõe ao 
sujeito. [...] provoca modificações em 
representações antigas. São redes de significações. 
Entretanto, não são estáticas. Elas se transformam. 
E o processo dessa transformação se dá através da 
troca, da comunicação.  (Frade, 2008,  p. 84) 

 
 Os meios de comunicação de massa constituem-se em 

instrumentos aptos para desencadear processos psicossociais 

coletivos, influenciando na estrutura cognitiva. Sua 
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capilaridade permite que atinjam, ao mesmo tempo, um sem 

número de receptores com informações, símbolos, mensagens, 

reforçando processos cognitivos anteriores, criando novos, 

incorporando conceitos, reafirmando pré-conceitos. Neste 

diapasão, os mass media, como fator capaz de 

construir/desconstruir ideários, imagens, mitos, 

representações, influem na forma como o indivíduo se 

comunica com o todo, alterando, constantemente, suas 

referências, crenças e valores.  

 É nesse contexto comunicacional que se observa, por 

exemplo, o processo de introjeção do medo no imaginário 

social. O medo caracteriza-se como elemento apto a ser 

introduzido, difundido, reverberado na sociedade, através de 

mensagens de conteúdo explicito ou subliminar, em ambos os 

casos, entretanto, capazes de gerar efeitos na esfera 

comportamental individual ou coletiva. Em decorrência da 

violência urbana crescente nas últimas décadas, a sociedade 

carioca tem medo e quer se livrar dele. De alguma forma. De 

qualquer forma, “o BOPE tem guerreiros, que matam 
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guerrilheiros (..) Mata / esfola / usando sempre o seu / fuzil ! 

O BOPE tem guerreiros que acreditam no Brasil”.47 

 
 O uso de palavras como “guerreiros”, “guerrilheiros”, 

“fuzil” remetem à noção de guerra – situação extrema a 

permitir a adoção de medidas também extremas. Da mesma 

forma, a alusão à “crença no Brasil” reforça a idéia de 

nacionalismo, de pertencimento, de construção de identidade 

nacional, da qual, o traficante está excluído. Promove-se um 

verdadeiro racha,  nós contra os outros, estes últimos, os 

inimigos a serem combatidos a qualquer preço, a fim de se 

garantir a segurança e sobrevivência da sociedade que 

pretendem destruir. Na estrofe abaixo, a contradição a ser 

superada: violência x legalidade / legitimidade:  

 
Homem de preto, qual é sua missão? É invadir favela 
e deixar corpo no chão. Você sabe quem eu sou? Sou 
o maldito cão de guerra. Sou treinado para matar. 
Mesmo que custe minha vida, a missão será 
cumprida, seja ela onde for, espalhando a violência, 
a morte e o terror. (...) Vou me infiltrar numa favela, 
com meu fuzil na mão, vou combater o inimigo, 
provocar destruição. Se me perguntas de onde 
venho e qual é minha missão: trago a morte e o 

                                                 
47 Canto de guerra utilizado nos treinamentos diários da tropa e 
apresentado no filme. 
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desespero e a total destruição. (...) Eu sou herói da 
nação!48 

  
 Como falar em nação, missão, heroísmo e, ao mesmo 

tempo, conjugar esses conceitos com terror, desespero, 

violência, morte e destruição? Em que contexto tal equação 

seria possível? Somente em um cenário de guerra. Não por 

outro motivo o filme sistematicamente remete a esta noção: 

guerra. O BOPE é caracterizado como a melhor tropa de 

combate urbana do mundo, o Rio de Janeiro é uma cidade em 

guerra, o Morro do Turano está em guerra, os traficantes têm 

armas de guerra, na guerra contra o tráfico tem que ser capaz 

de aguentar tudo. Na abertura do filme, o discurso do narrador 

descreve o cenário em que combatem, não deixando dúvidas 

de que tipo de conflito se trata: 

 
O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas, quase 
todas dominadas por traficantes armados até os 
dentes. É só nego de AR 15, HK, UZI, e por aí vai. No 
resto do mundo, essas armas são usadas para fazer 
guerra. No Rio, são as armas do crime. Um tiro de 
762 atravessa um carro como se fosse papel.  

  
 Poderes constitucionalmente atribuídos são apenas 

poderes. Bons para situações de conflito comuns, não para 

                                                 
48 Canto de Guerra entoado nos treinamentos do BOPE. 
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guerra. Superinimigos precisam ser enfrentados por 

supercombatentes, com superpoderes. Quais? Qualquer um. É 

favela, o céu é o limite.  

Normas, regras, regulamentos, não fazem sentido em 

um universo que não faz sentido: as favelas. Vielas apertadas, 

escuras, superlotadas, sujas, com casas que se equilibram onde 

não há equilíbrio algum, que se escoram umas nas outras, com 

gente que não se sabe como consegue ali viver. Becos e ruelas 

que se emaranham, se chocam, se sobrepõem e que acabam de 

repente. Não é um lugar, mas um labirinto. E labirintos não são 

racionais, não são cogniscíveis, não são passiveis de apreensão 

ou leitura com os códigos que se conhece. Não têm lógica, já 

que não levam a lugar nenhum. Regras e normas são para 

contextos racionais. Não para favelas.  

A exaltação ao heroísmo, ao poder e à noção de 

pertencimento desta tropa oficial atingem, em especial, os 

jovens, ainda estruturalmente imaturos, mais vulneráveis a 

apelos de ordem emocional. Diferentemente da forma como se 

portam diante de livros e jornais, os jovens identificam-se com 

mídias alternativas como cinema, CD e Internet49, sendo 

                                                 
49 Em pesquisa realizada em 03.10.2011 no site de busca Google, 
para o verbete “Tropa de Elite”, encontram-se, como resultado, 
“aproximadamente 8.570.000 (oito milhões e quinhentos e setenta 
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receptores perfeitos para as mensagens ali veiculadas. Além 

disso, o fato de o filme simular um documentário lhe confere 

ares de verdade real, aumentando o impacto sobre o público. 

Neste diapasão, o filme Tropa de Elite não pode deixar 

de ser caracterizado como meio apto a atingir a categoria 

jovem e, como consequência, de contribuir com a formação de 

uma nova geração de cidadãos que se mostre mais tolerante 

com os excessos praticados pelo poder repressivo estatal 

(tradução: preço a pagar pela segurança). Também se constitui 

em instrumento capaz de concorrer com processo de 

distanciamento entre morro e asfalto, ao fixar o estereótipo do 

delinqüente: alguém pobre, negro, analfabeto, rude e favelado. 

E desse contexto, não estão excluídos os expectadores das 

demais faixas etárias, que também são afetados pelas mesmas 

mensagens. 

                                                                                                    
mil) inserções”. No You Tube, o clipe oficial do filme Tropa de Elite (1) 
registra 1.392.836 (um milhão trezentos e noventa e seis mil 
oitocentos e trinta e seis) exibições. O clip Rap das Armas do Tropa 
de Elite foi visitado por 15.279.807 (quinze milhões duzentos e 
setenta e nove mil oitocentos e sete) internautas. Trata-se de 
verdadeiro replicamento de mídias, fenômeno especialmente 
observado na internet, em que, a partir de conteúdos de um meio 
original, outros conteúdos se formam em meios secundários, em um 
processo veloz e incontrolável. 
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 O certo é que o filme foi assistido por milhares de 

pessoas, no cinema ou nas cópias piratas que já estavam 

disponíveis mesmo antes do lançamento da fita oficial, e que, 

apesar disso, não impediu que as salas de exibição lotassem. 

Pouco se sabia a respeito do BOPE antes de outubro de 2007, 

época da estréia, e muito do que se aprendeu a respeito desta 

instituição veio do filme.  

O BOPE, para um considerável número de pessoas 

passou a ser visto sob a mesma perspectiva do Capitão 

Nascimento: uma tropa letal, formada por homens corajosos, 

honestos, comprometidos com o bem comum, que arriscam 

suas vidas diariamente e que só não resolvem de vez a questão 

da violência urbana do Estado porque a segurança pública, no 

Rio de Janeiro, sempre esteve nas mãos de políticos corruptos 

e de uma Polícia Militar podre.  Mas que estão prontos para 

isso, estão. É só mandar. 

 Para esse estudo importa ressaltar que traficante é 

jovem e assiste filme e os que viram Tropa de Elite 

dificilmente ficaram imunes às mensagens que ali foram 

transmitidas. 

  
 
Influência do filme no sucesso das operações 
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As representações sociais, enquanto “teorias” 
socialmente criadas e operantes, se relacionam com 
a construção da realidade cotidiana, com as 
condutas e comunicações que ali se desenvolvem, e 
também com a visão e a expressão dos grupos no 
seio dos quais elas são elaboradas.  (JODELET, 2005, 
p. 40) 

 
  A história do Rio de Janeiro registra algumas 

operações militares históricas como a RIO-92, em que a cidade 

foi momentaneamente “pacificada” para a realização do 

grande evento ecológico. Outros momentos se somam a esse, 

como em maio de 2007, em que até Força Nacional de 

Segurança Pública foi convocada pelo recém empossado 

Governador Sérgio Cabral para fazer o cerco ao Complexo do 

Alemão, operação que durou mais de 40 dias.50 Passada a 

                                                 
50 Emblemática a declaração de autoridade carioca, divulgada no 
portal Terra, em 09 de junho de 2007, às 22:23hs. Discorrendo sobre 
reclamações dos moradores da favela ocupada, que queriam o 
restabelecimento das aulas nas escolas, a volta do fornecimento de 
luz e distribuição de gás, que estavam suspensos em função dos 
confrontos, ele diz que a população tem que “escolher” entre a “lei”e 
a “ordem”: “Ex-subsecretário de Inteligência da Secretaria de 
Segurança, o coronel Romeu Ferreira.  diz que a polícia enfrenta um 
dilema: ordem ou lei. ‘Se quiserem ordem, as escolas vão funcionar, 
não vai ter tiroteio, não vai ter Caveirão, não vai ter bala perdida e o 
tráfico vai continuar trabalhando, como acontecia há muito tempo. 
Se a população quiser lei, a polícia vai precisar caçar os bandidos 
onde quer que eles estejam”, afirma.” (Consulta realizada em 09 de 
dezembro de 2010.  http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1678322-
EI5030,00.html) 
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ocasião, entretanto, o território voltou ao domínio do tráfico e 

o Estado distanciou-se dali. 

 Tomar favela não é tarefa simples. Há milhares de 

pessoas que lá vivem e que precisam ser preservadas. Além 

disso, tornou-se quase senso comum a noção de que, certos 

morros, em função do poderio bélico dos traficantes, eram 

praticamente impossíveis de serem tomados pelas forças 

oficiais. Matérias divulgadas pelos meios de comunicação ao 

longo das últimas décadas colaboraram para a construção 

desse entendimento.  

Outras representações se consolidaram: o confronto 

entre a polícia e os traficantes faria muitas baixas de civis. E 

que não se contasse com a possibilidade de que o embate não 

iria existir: os traficantes, armados até os dentes, não iriam 

recuar. A batalha seria inevitável e sangrenta. Iria repercurtir 

na favela e no asfalto. A mídia iria registrar as baixas civis e 

crucificar a polícia. Logo, não dava para tomar a favela. O jeito 

era ir desarmando o tráfico (mesmo sabendo que em seguida 

se arma de novo) e ver no que iria dar. 

 Esse era o quadro até 2007, ano de lançamento do 

filme Tropa de Elite.  

 O que mudou de lá para cá?  

Tudo. Ou, pelo menos, quase tudo. 
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Mitos caíram, prognósticos falharam, apostas foram 

perdidas. O que era, deixou de ser. O que não seria possível, 

tornou-se realidade. O que pode ter acontecido? Não se sabe 

ao certo, mas a conjunção de alguns fatores pode ser a 

resposta.  

Em 2008, o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

desenvolveu um projeto destinado a pacificar as favelas da 

cidade. Mirava na candidatura do Brasil para sediar a Copa do 

Mundo em 2014 e do Rio, para ser a sede das Olimpíadas de 

2016. Para isso, a cidade precisava se livrar da imagem da 

violência. O governo esclarecia que não se tratava de 

repressão, cerco ao morro, asfixia, mas de uma proposta mais 

ousada: recuperar as favelas das mãos dos traficantes, ocupá-

las com força policial permanente e dotá-las dos serviços 

públicos essenciais.  

Assim, foram criadas as UPPs – Unidades de Polícia 

Pacificadora do Rio de Janeiro, cujos membros seriam, em 

regra, recrutados entre os policiais recém formados em curso 

onde teriam orientação humanística, uma vez que a missão 

seria cidadã. A imprensa divulgava que o projeto seria gerido 

pelo Secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, 

um gaúcho oriundo da Polícia Federal, sem vínculo com as 

polícias cariocas, portanto. Como há muito tempo não se via, 
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governador e prefeito se entendiam e queriam a cidade 

pacificada para a Copa e para as Olimpíadas.  

O Governador e o Secretário de Segurança passaram a 

dar sucessivas entrevistas anunciando o projeto, explicando 

como seria, comprometendo-se em levá-lo adiante, em 

proporcionar às favelas pacificadas todos os serviçõs públicos 

necessários, promover sua urbanização, dentre outras 

medidas, ressaltando que se tratava de proposta conjunta das 

três esferas do governo: União, Estado e Município. O 

Presidente Lula falava ao povo, vinculando as UPPs às 

Olimpíadas, à Copa e ao PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, do Governo Federal.  

Havia, porém, um problema a ser contornado: as UPPs 

só podiam ser instaladas em morros pacificados, e isso 

significava tirar o traficante de lá. O que fazer? Chamar o BOPE. 

Em certo momento, já próximo à primeira ocupação, o 

discurso oficial começou a dar detalhes das fases da operação. 

A primeira delas, evidentemente, a tomada dos morros. A 

partir daí, através da mídia, o BOPE passou a ser 

sistematicamente vinculado à operação, atribuindo-se, a este 

Batalhão, a responsabilidade pela tomada inicial da favela. 

Paralelamente, sucessivas notícias das melhorias promovidas 

na estrutura deste Batalhão, no aumento de seu efetivo, no 
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incremento de seus armamentos e equipamentos, como carros 

e helicópteros blindados eram divulgadas. Além, é claro, do 

apoio de outras forças, inclusive, das Forças Armadas. 

Observavam-se, assim, duas intenções claras: a) não deixar 

dúvidas de que as invasões ocorreriam; b) o Estado estava 

preparado para isso.  

Em início de novembro de 2008, o governo anunciou 

que a primeira favela a ser ocupada seria a Santa Marta, 

localizada no Morro Dona Marta - Botafogo, Bairro da Zona Sul 

carioca. Também informou que a ocupação ocorreria nos 

próximos dias. De fato, na madrugada do dia 19 de novembro, 

por volta da 05:30hs, o BOPE invadiu o morro em questão e, 

embora tenha havido troca de tiros, em pouco tempo a favela 

estava dominada pela força oficial. O jornal “Globo On Line” 51 

divulgou a seguinte nota, às 08:04hs daquele dia: 

 
Polícia faz operação no Dona Marta 
Plantão | Publicada em 19/11/2008 às 08h04m 
RIO - Policiais do 2º BPM (Botafogo) e do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) fazem operação 
desde as 5h30m no Morro Dona Marta, em Botafogo. 
Houve tiroteio no início da incursão, mas no 
momento a situação é aparentemente tranqüila. 
Chove bastante no local agora.  

                                                 
51

 Consulta realizada em 08 de dezembro de 2010, nos arquivos do jornal 

O Globo. 
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Em seguida, outra nota, às 10.01hs, reafirma que o 

clima, na favela, é de normalidade:  

Polícia apreende grande quantidade de cocaína no 
Dona Marta 
Plantão | Publicada em 19/11/2008 às 10h01m 
RIO - Policiais que fazem uma operação do Morro 
Dona Marta esta manhã apreenderam, há pouco, no 
alto da favela, uma grande quantidade de cocaína, 
maconha e cheirinho da loló. Foram apreendidas 
também munições para fuzis calibre 762 e 
metralhadora .30. O equipamento da equipe de som 
que fazia o baile funk na quadra da Escola de Samba 
Unidos do Dona Marta também foi apreendido. 
Segundo o comandante do 2º BPM (Botafogo), 
tenente coronel Gileade Albuquerque, a operação 
visa dar um choque de ordem na favela. A polícia 
que ocupa o morro desde as 5h da manhã, com o 
auxílio do Bope, aguarda agora a chegada de cães 
farejadores da PM para tentar localizar depósitos de 
drogas.  

 
Nenhuma baixa, civil ou militar, nenhuma resistência, 

quase nenhum confronto. Em poucas horas um dos morros 

mais violentos do Rio de Janeiro havia sido tomado das mãos 

dos traficantes, que fugiram, abandonando armas, munição e 

estoques de drogas. O mesmo ocorreu com outras 

comunidades, invadidas em seguida: Cidade de Deus, Batan, 

Babilônia, Cantagalo, Cabritos, Providência, Borel, Andaraí, 

Formiga, Salgueiro, Turano, Macacos, todas ocupadas sem 
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confronto, ou com quase nenhuma resistência. Em 13 de maio 

de 2010, o Jornal O Globo publicou a seguinte manchete, uma, 

entre tantas outras divulgadas pela imprensa, com o mesmo 

teor, a simbolizar o retorno dos territórios para as mãos do 

Estado: 

Assim no morro como no asfalto.  
Policia cumpre mandados de prisão em favelas com 
UPP.  
Sem confrontos, 8 traficantes são presos no Pavão-
Pavãozinho. Com apoio de policiais da UPP, 
operação da Polícia Civil prende, sem disparar um 
único tiro, 8 acusados por associação com o tráfico 
nos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.  

 
 As UPPs foram sucessivamente instaladas e 

encontram-se em pleno funcionamento. Pesquisa recente, 

promovida pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social – IBPS52, 

realizada no mês de janeiro de 2010 a pedido do Jornal O 

Globo, entrevistou 600 pessoas de comunidades onde existem 

UPPs e os resultados demonstraram que, do ponto de vista dos 

moradores, o projeto é um sucesso. Parece que no asfalto 

também. 

                                                 
52  Disponivel em 
http://www.ibpsnet.com.br/v1/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=58:o-impacto-das-unidades-de-policia-pacificadora-
nas-favelas-da-cidade-do-rio-de-janeiro&catid=34:pesquisa 
politica&Itemid=57 
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 A medida, entretanto, desagradou aos traficantes e este 

estado de ânimo deu ensejo a uma série de crimes que 

redundaram em período de horror para a população carioca 

no final de 2010. Desde o mês de outubro, bandidos vinham 

realizando operações em diversos bairros da cidade. A 

dinâmica se repetia: roubavam carros, fechavam com eles ruas, 

assaltavam motoristas e pedestres e fugiam.  A imprensa 

batizou essas ações de arrastão, e assim, repetidamente, 

divulgava notícias com esse qualificativo. O modus operandi, 

entretanto, mudou, e os criminosos passaram a incendiar 

carros e ônibus, primeiro permitindo que fossem desocupados, 

por último, tentando impedir que as pessoas saíssem dos 

veículos em chamas, causando-lhes queimaduras. A população, 

de temerosa, entrou em pânico, evitando sair às ruas, que 

ficaram consideravelmente esvaziadas. A pressão da imprensa 

sobre as autoridades era grande, com jornais e TV cobrindo 

sistematicamente todos os eventos. A violência urbana era a 

pauta principal da mídia carioca e isso só aumentava a 

sensação de insegurança. 

 A explicação oficial para o evento era a de que os 

“chefes” do tráfico carioca teriam se unido em torno de um 

objetivo: colocar a população contra o projeto UPP. Isso 

porque, não podendo atuar nos morros, os bandidos 
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passariam a agir no asfalto, causando pânico nas populações 

de classe média e alta, que se voltariam contra as Unidades 

Pacificadoras. Afinal, de que adiantaria paz no morro se a 

cidade estaria em guerra? A ideia seria, então, rachar a cidade 

e enfraquecer a proposta oficial de pacificação através da 

ocupação das favelas. Os traficantes entendiam que assim 

procedendo, dariam um xeque-mate nas autoridades, que 

recuariam (como sempre) e os morros poderiam voltar a ser 

por eles ocupados. 

 Mas não foi o que ocorreu. O governo aceitou o desafio, 

avisou que não ia recuar e que iria partir para o confronto. E 

resolveu fazê-lo em grande estilo: invadindo o Complexo do 

Alemão, reunião de diversas favelas na Zona Norte carioca, 

maior extensão territorial dominada pelo tráfico, local onde 

enorme quantidade de drogas era estocada e onde se 

localizava um dos maiores arsenais dos comandos do crime. E 

lá residiam centenas de milhares de pessoas, que há décadas, 

viviam sobrepujadas pelo terror.   

Era uma missão extremamente ambiciosa: muitos 

traficantes, muitas armas, extenso território e milhões em 

substância entorpecente a serem defendidos pela bandidagem. 

E no meio disso, muitos inocentes.  
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Mesmo depois do sucesso das UPPs, poucos, no Rio, 

acreditavam que essa invasão ocorreria sem uma verdadeira 

carnificina. Mas foi exatamente isso que aconteceu: a polícia 

cercou a Vila Cruzeiro, uma das favelas do complexo, e 

blindados da Marinha subiram o morro derrubando todos os 

obstáculos lá colocados pelos traficantes53. Dentro deles, 

tropas do BOPE que rapidamente se espalharam em toda a 

favela, dominando-a após alguma troca de tiros.  

A mídia registrou um momento que “lavou a alma” de 

todo carioca, transformando a operação em verdadeiro 

espetáculo: hordas de traficantes fugindo “como ratos” morro 

acima. Em caminhonete, motocicletas, a pé, desesperados, 

apesar de fortemente armados. E a fuga continuou por horas, 

de todas as formas por todo o complexo, com bandidos se 

evadindo até por bueiros das obras do PAC54.  

A invasão de apenas uma das favelas foi suficiente para 

livrar todo o Complexo do Alemão dos traficantes, que 

                                                 
53 Nas favelas cariocas, é comum que os traficantes coloquem 
obstáculos nas principais ruas de acesso, como trilhos de trem, 
muros de concreto, grandes crateras, dentre outros. 
54 Programa de Aceleração do Crescimento, promovido pelo Governo 
Federal. 
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deixaram para trás toneladas de drogas55, um verdadeiro 

arsenal em armas de guerra e um território que lhes pertencia 

há décadas.  

É claro que muitas perguntas ficaram sem resposta: 

por que os traficantes não foram capturados? Para onde foram?  

Para outras favelas, provavelmente. Para fora da cidade ou do 

Estado, alguns deles. Ainda no Alemão, outros tantos. 

Entretanto, quase um ano após a ocupação, o clima da 

cidade é diferente daquele observado nas semanas que 

antecederam à tomada do Complexo pelas forças oficiais, em 

que a angústia e o medo eram visíveis nos semblantes cariocas, 

que se recolheram em casa, tomados pelo medo. 

Mas o que de fato aconteceu? Como pode ter sido tão 

fácil, tão rápido? Por que não houve confronto se o tráfico 

tinha um arsenal à sua disposição? Por que os traficantes 

fugiram, por que não lutaram em defesa de seu território, suas 

armas, suas mercadorias? O que os fez optar por um prejuízo 

de milhões de reais? De que tiveram tanto medo? O que, no 

imaginário desses jovens delinquentes, ainda em formação, os 

fez fugir covardemente da briga? 

                                                 
55 Estima-se que mais de quarenta toneladas de maconha, cocaína e 
crack foram apreendidas. 
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Não se sabe, ao certo. Mas, algumas pistas podem ser 

encontradas neste artigo. Dificilmente, antes de outubro de 

2007, esse episódio teria terminado assim.  

 
 
Considerações Finais 
 

(...) a solução dos problemas do Rio passava pela 
aproximação, não pelo afastamento das “duas 
cidades”. Mas para isso, era preciso descobrir e 
entender os dramas e tragédias: a exclusão, a 
violência cotidiana, as drogas, o tráfico, a miséria. A 
cidade só poderia ser uma quando se conhecesse o 
“outro lado” – aquele que antes era percebido pelo 
carnaval e o samba e que agora o era pela violência.  
(VENTURA, 2010, p. 140) 

 
Os marcantes episódios observados durante a 

ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro em 

novembro de 2010, mostraram em rede nacional, a queda de 

alguns mitos: que era impossível combater o tráfico, que os 

morros cariocas ocupados pelo tráfico eram fortalezas 

inexpugnáveis, que o poderio bélico dos traficantes era maior 

que o das forças oficiais e capaz de mantê-los no comando dos 

morros, que a recuperação de áreas sob o controle de 

traficantes passaria, necessariamente, por um combate 

acirrado, com grandes perdas de vidas civis, porque (mito 
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maior) os traficantes resistiriam até a morte a uma eventual 

invasão de seus domínios.  

Sitiada dentro dos muros que esses mitos ajudaram a 

erguer, o Rio respondia com medo, desconfiança, 

desesperança, enfraquecida pela sensação de impotência 

diante da crescente influência do tráfico, que, estabelecendo 

em vasto território do município um poder paralelo ao oficial, 

partiu a cidade em duas realidades distintas e conflitantes, 

como descreveu Ventura (2010).  

 Esse processo foi registrado e representado pela mídia 

ao longo das últimas três décadas, contribuindo para a 

consolidação, no imaginário carioca, de favela como espaço 

violento, principal fonte dos problemas de segurança pública 

da cidade. Tal constatação levou  considerável parcela da 

população a clamar pela extinção desses aglomerados urbanos 

e por exigir políticas públicas firmes e específicas para essas 

localidades, à altura da violência lá existente.  

Também nesse aspecto a mídia teve atuação 

importante, denunciando a inércia dos governos, relatando 

estatísticas de criminalidade, registrando ocorrências diárias 

dos principais ilícitos praticados na cidade, mostrando 

fotografias de bandidos presos (em regra, negro, mulato ou 

nordestino), ressaltando de que comunidades eram 
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originários (“Celsinho, da Vila Vintém”,  “Nem, da Rocinha”), 

contribuindo, assim, para a elaboração de um quadro de 

violência que tem seu centro irradiador nas favelas e como 

personagens centrais, os moradores dessas áreas.  

Na esteira de outras produções que lhe precederam, o 

filme Tropa de Elite retrata o  universo da favela, seus dramas, 

conflitos e fluxos, sempre sob o ponto de vista de um policial 

do Batalhão de Operações Especiais – o BOPE, tropa treinada 

para o combate à violência urbana. Logo, registra a visão 

daqueles que adentram a favela para eliminar traficantes, 

recuperar suas armas e drogas.  

Uma vez que “missão dada é missão cumprida” – lema 

desse comando especial, os meios utilizados para que os fins 

sejam alcançados são de somenos importância. A tropa sobe o 

morro representando o Estado, que representa a sociedade, 

que está farta da violência, que é praticada por traficantes, que 

moram nas favelas. Tal cadeia de associação apresenta a 

equação que justifica o confronto nesse espaço urbano. 

Práticas hetorodoxas são necessárias, baixas são do jogo.  

Produzido sob contornos de documentário, o filme 

reafirmou o estereótipo do bandido: negro, mulato ou 

nordestino, pobre e favelado. E foi além: atuou no processo de 

desconstrução do traficante como cidadão (que como tal, seria 
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sujeito de direitos a serem respeitados) e sua posterior 

construção como inimigo (passando a ser objeto da coerção 

estatal); prosseguiu na direção de desumanizá-lo (a fim de 

evitar eventual empatia por parte da população) e de 

demonizá-lo (para que qualquer prática visando à sua extinção 

pudesse ser vista como necessária).  

O sucesso de Tropa de Elite demonstra que o filme 

constituiu-se em caixa de ressonância do pensamento de 

considerável parcela da sociedade, que se indentificou com a 

postura do BOPE de total intolerância com o tráfico e consumo 

de drogas, apoiou suas práticas violentas e transformou o 

Capitão Nascimento em herói nacional.  

O filme teve, ainda, como consequência, a projeção do 

Batalhão de Operações Especiais como tropa eficiente, 

destemida, incorruptível, respeitada e temida até por “donos 

de morro”, ou seja, representada como a única capaz de fazer 

frente à guerra deflagrada pelos traficantes. Essa imagem foi 

reforçada pelas sucessivas e bem sucedidas operações do 

batalhão para a retomada de favelas pelo Estado, sem que 

houvesse confronto importante. 

Destaca-se, em especial, a espetacularizada invasão do 

Complexo do Alemão pelas forças oficiais, tendo a frente o 

BOPE que invadiu a favela da Vila Cruzeiro no interior de 
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blindados da Marinha, tomando o morro de assalto. A incursão, 

que havia sido comunicada dias antes pelas autoridades e 

confirmada na véspera, recebeu total cobertura da mídia, com 

transmissão ao vivo de toda a operação, inclusive a fuga em 

massa de centenas de traficantes, que optaram pelo não 

confronto, consolidando a imagem do BOPE como tropa letal. 

Esses episódios induzem à reflexão sobre como fluxos 

de comunicação influenciam no processo de formação de 

representações sociais e na fixação de imagens no inconciente 

coletivo. O tratamento que o tema da violência urbana recebe 

da midia é capaz de interferir nas formas como essa questão é 

percebida pelos indivíduos, que dirigem seu olhar para o 

mesmo espaço apontado pelos meios de comunicação: as 

favelas.  

A mídia também atua no processo de construção da 

alteridade do favelado, como elemento violento e perigoso, 

levando a “cidade formal” a distanciar-se desses espaços e das 

pessoas que lá vivem, percebendo-os como elementos à 

margem da sociedade. Configura-se, assim, verdadeiro 

processo de exclusão social simbólica que, limitando-se a 

estabelecer os contornos da estruturação sócio-espacial, deixa 

de observar os processos desencadeadores da desigualdade e 
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da divisão. Percebem-se os sintomas, desconsideram-se as 

causas. 

Tais práticas comprovam a “eficácia das 

representações no processo de elaboração das condutas” e “na 

constituição das ordens e das relações socais, na orientação de 

comportamentos coletivos e na transformação do mundo 

social.” (JODELET, 2005, p. 42 e 45).  

No filme Tropa de Elite, a cidade é captada pelas lentes 

que se focam predominantemente na favela, incorporando-a 

como elemento narrativo, como forma de comunicar a 

realidade que ali é construída. Os episódios contados no filme 

percorrem os espaços das favelas, preenchendo-os com signos, 

conferindo-lhes estética, atribuindo-lhes sentidos.  

Realidades urbanas em que não há ordem, controle ou 

racionalidade têm sua legibilidade comprometida para os não 

iniciados, acostumados à cultura letrada. Como no conto de 

Allan Poe56, a favela é um livro que não se deixa ler. Assim, 

mediações que se proponham a decifrar a favela são bem 

recebidas. Foi o que fez o filme: propôs leituras da favela e 

esse regime de representação foi aceito pelo público, 

transformando-o em blockbuster. O mesmo ocorreu com o 

                                                 
56 Trata-se do conto “O homem na multidão”.  
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segundo filme da franquia, Tropa de Elite II, que bateu todos 

os recordes de bilheteria após sua estreia em outubro de 2010.  

Tal fato aponta no sentido de que as imagens e 

representações registradas pelo filme corresponderem a 

noções e valores previamente acumulados em décadas de 

percepções desses territórios e de seus habitantes. 

Depreende-se que não houve contradição ao antes percebido, 

mas simples afirmação, confirmação de significâncias 

preexistentes. Representar é tornar legível, compreensível 

uma realidade.  

Como representar um espaço que não se enquadra em 

nenhuma forma que corresponda a padrões de urbanidade e 

organização espacial? Nesse contexto, ao romper com os 

parâmetros estabelecidos, contrariando o quadro imaginético 

de cidade racional e funcional, a favela é vista com 

estranhamento, como sintoma de crise, como fonte de 

incertezas e disjunção. Essa constatação nos remete ao 

questionamento de Canclini (2008, p. 77 - 78), com o qual se 

encerra esse texto: “O que ocorre quando não se entende o que 

uma cidade está dizendo, quando esta se converte em uma 

Babel, e a polifonia caótica de suas vozes, seu espaço 

desmembrado e as experiências disseminadas de seus 

habitantes diluem o sentido dos discursos globais?” 
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A imagem fora do circuito ou outros 
circuitos da imagem: cineclube: produção, 
circulação e fruição 

 

 

Priscilla Duarte57 

 

RESUMO 

Paralela ao avanço da indústria cinematográfica e 
audiovisual, a circulação de vídeos, alternativos ao circuito 
comercial, e o sucateamento de equipamentos de captação 
e exibição da imagem, impulsionados pela magia e fascínio 
históricos do cinema, propiciaram cada vez mais elaborada 
e diversificada produção de obras cinematográficas. 
Evidenciando que não havia apenas um gosto e demanda 
pela fruição ou consumo desse tipo de produto pelos 
grupos menos favorecidos economicamente, mas também 
um forte e amplo desejo de produção de cinema. Assim, 
com a facilidade de acesso a equipamentos de registro e 
edição da imagem em movimento, uma nova ‘arte popular’ 
ganha relevo na complexidade sociocultural que 
caracteriza a contemporaneidade. Nos centros urbanos e 
em suas sintonias periféricas, uma nova artesania emerge 
com a mesma potência estética das produções amparadas 
pelos recursos legitimadores da arte oficial. 
 

                                                 
57  Mestranda em Arte, Comunicação e Cultura pelo 
PPGArtes/ Uerj. 
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Paralela ao avanço da indústria cinematográfica 

e audiovisual, a circulação de vídeos, alternativos ao 

circuito comercial, e o sucateamento de 

equipamentos de captação e exibição da imagem, 

impulsionados pela magia e fascínio históricos do 

cinema, propiciaram cada vez mais elaborada e 

diversificada produção de obras cinematográficas. 

Evidenciando que não havia apenas um gosto e 

demanda pela fruição ou consumo desse tipo de 

produto pelos grupos menos favorecidos 

economicamente, mas também um forte e amplo 

desejo de produção de cinema. Assim, com a 

facilidade de acesso a equipamentos de registro e 

edição da imagem em movimento, uma nova ‘arte 

popular’ ganha relevo na complexidade sociocultural 

que caracteriza a contemporaneidade. Nos centros 

urbanos e em suas sintonias periféricas, uma nova 

artesania emerge com a mesma potência estética das 

produções amparadas pelos recursos legitimadores 
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da arte oficial. O ‘cinema de sucata’ fortalece a sua 

auto-imagem como mídia, realização, produção, 

linguagem, cinema e arte. Produzir imagens seria a 

maneira de falar o que o cinema de indústria não 

falaria.  

Enquanto a indústria quer alcançar as maiores 

audiências, os cineclubes querem compartilhar e 

interagir com o público. Cinema e público ficam bem 

mais próximos. Desfazendo certezas, os cineclubes 

não estão preocupados apenas com os astros e suas 

histórias. Os cineclubes querem cinema. E não se trata 

apenas de redefinir as artes na sociedade 

contemporânea ou de discutir o papel da arte e do 

artista. Trata-se de não definir a arte. Trata-se de 

fazer. 

As relações de poder determinam, ou pretendem 

determinar, por que algumas obras têm mais status 

que outras. Tratam as obras como mercadoria apenas. 

Na indústria existe um aspecto ideológico que quer 

vender determinada idéia. Equipes financeiras e de 

marketing ocupam um papel central. A existência das 
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leis de copyright, por exemplo, são para garantir as 

vendas que geram lucros para as grandes 

corporações. 

O crescimento do número de salas multiplex, por 

exemplo, traz a necessidade de rever a atual 

distribuição de filmes. É de extrema importância ter 

uma relação integrada verticalmente com uma cadeia 

de salas de cinema.  

Os estúdios de Hollywood obtiveram, 
portanto, concessão das autoridades 
americanas para operar no exterior 
como um cartel, a Motion Picture 
Export Association – MPEA, que 
atuava de maneira estritamente 
proibida em casa. Concorrência cega, 
edição em bloco e condensar lucros e 
despesas para reduzir riscos, 
descarregar filmes, realizar a compra 
de estúdios para encobrir lucros – 
todas estas práticas foram então 
permitidas. Uma das condições dos 
países europeus recebendo a ajuda 
Marshall era a obrigação de comprar 
certas quantias de filmes americanos 
e conceder à MPEA permissão de 
mudar da moeda européia para 
dólares, trocando a moeda forte, o 
que os países europeus obviamente 
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não gostaram. Além dessas medidas, 
houve a instalação de um Programa 
de Garantia de Mídia Internacional, 
garantindo remessas de produtos 
culturais de exportação para a 
Europa.” Joost Smiers 

 

Muitas informações nos chegam por meio das 

corporações que querem vender. Tratar a cultura em 

relação ao comercio exclusivamente é sujeitar a 

cultura aos imperativos totalitários, ameaçando a 

diversidade cultural. 

Já faz tempo que o movimento cineclubista 

brasileiro deixou de ser apenas para pequenos grupos 

que queiram ver filmes fora de cartaz. Deixaram de 

ser minorias, mas continuam sendo guetos culturais 

de resistência política, social e até mesmo de 

contracultura. Esta mudando a configuração da 

distribuição, exibição e produção do cinema nacional. 

Em alguns países, como no Irã, a questão do 

problema de exibição é nitidamente de censura 

política dos vários regimes totalitários lá existentes. 

Os cineclubes são estratégias que driblam as 
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burocracias e censuras do poder legitimador contra a 

hegemonia do meio.   

Hoje, há um novo posicionamento do espectador 

diante da obra cinematográfica. A ocupação dos 

espaços públicos pelo cinema através da projeção, 

submete-se às interferências locais da co-criação do 

espectador. Participar é ver de outra maneira. 

O movimento se organiza pra poder opinar nas 

questões do audiovisual em debate nas instâncias do 

cinema nacional. Quer divulgar e veicular as 

produções independentes. As manifestações públicas 

e midiáticas dos cineclubes constituem uma maneira 

de fazer presente sua voz e seu ponto de vista. 

Manifestação de reação ao processo de globalização e 

integrante no processo de globalidade, sua realização 

acontece em múltiplos lugares do mundo. Na Nigéria 

há vários cineclubes. A produção de cinema lá chega a 

ser maior que a de Hollywood. Criando uma base para 

suas atividades, colocou sua própria lógica em relação 

à do capitalismo e a da globalização. 
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 A imagem fora de circuito prefere a diversidade 

contra o domínio e controle dos meios de 

comunicação, o fluxos midiáticos onde convergem a 

produção contemporânea em sintonia com o mundo 

em movimento. Para alem das fronteiras formais do 

uso da tecnologia audiovisual, estas fruições da 

imagem são estratégias de subjetivação. 

A articulação cineclubista é uma negociação 

complexa, em andamento, que da inicio a colaboração 

e contestação no ato de redefinir a idéia de 

audiovisual, é o realinhamento na fronteira entre o 

público e o privado. 

Não apenas preservar, mas ampliar a esfera de 

presença contra a mesmice e a inconsciência. O 

processo de elaboração continuada, que envolve a 

comunicação verbal e não verbal, é o processo 

orquestral onde indivíduos tocam juntos ao redor de 

um roteiro ou de um improviso, uma interação em 

conjunto. 

O cinema independente quer mais cinema, por 

isso, tendem a inverter e dissolver o cinema o qual 
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buscam integrar. Percebe-se a ascendência de novos 

atores sociais emergindo da sociedade civil, mais que 

da sociedade política. As imagens fora do circuito são 

iniciativas de renovação e reivindicação do 

pensamento devido a corrosão da confiança nos 

sistemas especialistas. Mover-se numa trama aberta 

onde se realizam mais descobertas que 

comprovações. Foge-se aos conhecimentos 

compactos de pesquisas estatísticas.  

De longe, quero dar conta de uma totalidade, ao 

contrário, sustento experiências de descontinuidade, 

buscas da comunicação sem limitar-me em 

categorizações. O cineclubismo é multicultural por 

que faz coexistir modos de produção, pessoas de 

qualquer classe social contam suas histórias, músicas, 

pontos de vistas. São culturas diversas a se expressar 

e mostrar seus trabalhos. Perante modelos 

homogeneizados, os recursos audiovisuais e 

eletrônicos estão permitindo novas formas de 

multiculturalidade. É uma proliferação de formas 

(poliformas) de investigação do uso social das 
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tecnologias que favorecem novos tipos de produção e 

participação. São as experiências audiovisuais que 

estão reelaborando as relações entre conhecimento e 

pessoas com orientações conflitantes no acesso 

desigual a informação.  

O cinema, digo o espaço de exibição, não é o 

único lugar para ver filmes e vídeos. Existem as 

particularidades, diferenças e necessidades locais. 

Existem os cineclubes que utilizam os equipamentos 

de tecnologia relativamente barato e acessível, 

despadronizando o sistema do circuito comercial de 

exibição, contrapondo as corporações internacionais 

americanas que querem impor e transmitir para o 

mundo seus produtos enlatados. 

Cineclube é mobilidade, fluxo e movimento. 

Traça um contínuo fluxo e refluxo de filmes, ocupa 

espaços, produz sua própria resistência.  O cinema 

hoje ficou mais dinâmico, de um dia para o outro, 

surgem novos filmes.  

As sessões, muitas vezes, acontecem de forma 

irregular. É preciso escapar das leis reguladoras 
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existentes que produzem o engessamento de padrões 

previsíveis. São questões que envolvem um cinema 

sedimentado e fragmentado pelas identificações 

contemporâneas. Não é apenas a fragmentação das 

grandes narrativas, mas também de uma tomada de 

consciência de uma gama de outras vozes e histórias. 

O perigo da fixidez compromete a liberdade de 

conhecimento e de uma arte na condição em que se 

encontra hoje, e não como ‘foi’ ou como ‘deve e 

deveria’ ser. 

Ocasionados pelo sentimento e experiência do 

estar-junto e pelo conjunto de indivíduos dispostos a 

entrar em ação. O cinema como uso político e 

econômico para impor limites, controla e restringe 

não só a produção cinematográfica, mas toda a 

cultura de uma sociedade. O Estado, a economia e o 

mercado não podem ser determinantes em relação a 

cultura e as práticas artísticas. Políticas legislativas e 

legitimadoras querem determinar, a partir de seus 

interesses, a cultura. Controlar e restringir é a idéia 

da regulação estatal. O papel do Estado e do mercado 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

199 
 

numa política cultural é de expansão imperial, como o 

que os EUA fez, penetrando culturalmente para 

difundir seus valores e interesses. Domesticar a 

cultura como um “bem” é querer dominar e controlar 

o que não se pode dar conta. Querem pensar por e no 

lugar dos outros, não apreendem a complexidade da 

vida. Romper com métodos tradicionais da exibição 

cinematográfica é interagir com a metrópole 

comunicacional e um público pluralizado. Neste 

aspecto, o surgimento do digital foi muito produtivo. 

Flexibilidade que provoca conflito, pois o cinemão 

produziu um tipo de identidade mais ou menos fixa: 

um filme, um cinema, um público. Agora a situação é 

mais fluida por que se tem uma multiplicidade de 

identidades e identificações. O Público é parte 

constitutiva da obra e pode representar sua própria 

história.  

Canevacci fala do ‘espec-ator’, que é a co-

participação do espectador. Em muitos filmes 

percebemos a comunidade atuando. Isso desenvolve 

um tipo de atualidade e atuação, a Internet e os 
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aparelhos digitais audiovisuais favorecem um tipo de 

potencialidade participativa e criadora. A tecnologia 

digital transformou e revolucionou a comunicação 

tradicional e isso gera uma mudança no olhar, pois se 

o olhar sempre foi culturalmente construído, hoje 

com as vozes polifônicas dissonantes e a ‘eróptica’ 

inventamos novas formas de olhar.  

A produção audiovisual hoje, exibida nos 

cineclubes e em festivais mais abertos a este tipo de 

produção, esta nos interstícios e favorece a 

hibridização das imagens e das linguagens. Flexível, 

mutante e flutuante, não precisa de espaço físico fixo.  

Muitas vezes, vemos filmes que são 

apresentados como se tivessem falando sozinhos, 

expondo de uma certa ‘tal realidade’, ou seja, como se 

não tivesse um grupo de realizadores e idealizadores 

por trás da história contada. Uma verdadeira ilusão 

que passa desapercebida na vista de muita gente. 

Hoje, isso esta mudando por que as pessoas têm mais 

autonomia para contar suas próprias histórias e 

imaginações. Tomaram maior consciência do 
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processo de construção de um trabalho audiovisual. 

Apareceram novas fontes alternativas. A mobilidade é 

mais difícil de focalizar e interpretar. As imagens fora 

do circuito e outros circuitos da imagem elaboram 

seus próprios estilos, se multiplicam nas próprias 

formas de apresentar-se.  Os cineclubes são como 

espelhos crismáticos que refletem uma multiplicidade 

de figuras, como diz Canevacci. Massimo fala não mais 

do 

Sincretismo ligado às dimensões 
filosóficas, religiosas ou populares, 
mas sim um sincretismo flutuante das 
gemações culturais, comunicacionais, 
experimentais: explorando discursos, 
estilos, visões, percepções, estéticas e 
criações para além das concepções 
dominantes baseadas em visões 
totalizadoras de verdades únicas ou 
multiculturalismos convenientes. 

 

Nos outros circuitos da imagem atravesso 

cruzamentos sobre autores e imagens polifônicas, os 

quais mesclo minhas concepções a respeito da arte e 

da vida.  
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Aceitar as diferenças sem hierarquias. 

Subjetividades ignoradas pelo contexto oficial, 

cineclubistas e fazedores de filmes põem em 

discussão a sólida construção daquilo que foi 

racionalizado e categorizado. Geralmente precisam 

subverter as regras jurídicas e políticas, nas quais se 

baseiam os Direitos Autorais. Isso favorece estilos 

narrativos líquidos e cambiantes. Dão lugar à 

experiência e ao movimento. 

O público e o cinema não são mais 

compreendidos como duas entidades separadas. 

Interagem e se complementam. “Nós Somos o 

Público”. Lema do Conselho Nacional de Cineclubes. É 

pelo Direito do Público que se fala no movimento 

cineclubista.  

Certas visões conservadoras opõem-se as novas 

linguagens que surgem com as novas tecnologias e 

novas subjetividades. Na dissonância das exibições, se 

manifesta um posicionar-se em um processo que 

recusa harmonias, falas formais, conceitos e atitudes 

pré-confeccionadas do campo racional. Segundo 
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Canevacci, “vivemos numa metrópole comunicacional 

onde transitam multivíduos que diasporicamente 

atuam na metrópole”. Nessa perspectiva, transformar 

um lugar em espaço para projeções e para corpos que 

têm a câmera como extensão de seus corpos, a 

anunciarem seus filmes e versões, sugerem a 

transformação de uma cidade tradicional em 

metrópole comunicacional. Favorecendo o trânsito, o 

‘circuito fora da imagem’ solicita improvisos. O acaso 

torna-se valioso.  

O público de cinema já vivenciou muitas 

histórias que constituem o universalismo moderno: 

exemplos de heroísmo, exemplos de como se deve ser 

e pensar, características colonialistas de marca 

ocidental, ocultismos culturais e moralismos sociais 

que negam a existência de manifestações que não 

apreendem a complexidade da vida. Fora do controle 

de expressões em sintonia com as teorias formais 

detentoras de “verdades absolutas” e idéias fixas, a 

produção contemporânea não pode ser mapeada, por 

que sua cartografia é mutante. As projeções 
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cambiantes são como o desapego do 

enclausuramento institucional imóvel. Querer da 

conta e explicar esta produção, categorizando-a, é 

demonstrar total desconhecimento e vivência neste 

universo.  

Temos que aprender a viver no caos. Mutilar o 

poder existente nas entrelinhas é fechar os olhos e a 

mente para o que é movido pela paixão, pela loucura e 

pela emoção. 

A produção de vídeos contemporâneos é aquela 

que permite o desregramento e dispensa o projeto. 

Com ela podemos entender bem nossa época. Estas 

imagens podem ser bem mais eloqüentes a respeito 

da sociedade que muitos trabalhos eruditos. Suas 

projeções clandestinas se manifestam e se esgotam no 

instante. Admiti-se o erro, que é próprio da 

característica do humano. Não almeja imprensas 

oficias. O cinema empírico, polissêmico e sem 

contrato é o que reconhece a imperfeição como um 

elemento do mundo.  
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Não acredito que seja sempre para se opor ao 

“grande cinema”. No entanto, muitas vezes, é para 

homenageá-lo, mas vivendo-o intensamente. Sua 

forma é pôr em imagens o que é vivido e, assim, 

reconhecer sua impermanência, complexidade e 

vontade em exprimir um mundo ‘alternativo’. 

Diferente daquele que a ordem estabelecida pretende 

impor, posta como uma verdade de valor absoluto.  

Quando me refiro a este cinema como “cinema 

popular contemporâneo”, por que entendo como 

‘popular’ o cinema que vem da população em geral, e 

não apenas aquele que precisou se especializar para 

fazer cinema. Não o popular de espírito nacionalista, 

domesticado e higienizado pelos que têm interesses 

próprios num projeto de “reconhecimento” da 

cultura. Mas aquele que esta vivo no cotidiano da 

população. 

Acredito que são valores que se relativizam uns 

aos outros. Ruídos e histórias sem início, meio e fim. 

São filmes com imagens sobrepostas, até mesmo de 

películas arranhadas sem o menor cuidado, como, por 
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exemplo, o filme Monocelular de Felipe Cataldo. O 

filme permite a confusão dos pensamentos e imagens, 

induz a uma outra maneira de ver que não aquela 

óbvia, mastigada, ‘bem contadinha’ e com um fim 

conclusivo. Cataldo não cuida dos seus rolos de 

película propositalmente para que as imagens tenham 

arranhuras e vá se desgastando com o tempo. É uma 

vontade obstinada de fazer, viver e evocar 

alusivamente os autores da história do cinema e de 

outras histórias vistas, lidas, vividas para então, citá-

las. Não há como categorizá-lo em gêneros. Com a 

cesso a Internet, possibilitou-se o acesso a 

importantes artistas e suas obras. A influências são 

várias: vídeoarte, documentários etnográficos, 

vanguardas artísticas, o underground, o cinema 

marginal, os videoclipes, a novelle vague, o cinema 

novo, vanguarda americana, entre outros, diálogos 

sem restrições de gênero, linguagens ou períodos. Já 

foi quase impossível acessarem, mesmo para pessoas 

que viviam no eixo RJ-SP, filmes de difícil acesso, hoje 

estas barreiras se romperam. Começam a surgir 
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filmes de Minas gerais, Fortaleza, Paraíba e outras 

zonas mais distantes deste eixo, comprovando a 

descentralização da produção.  

A teatralidade cotidiana é mencionada, como por 

exemplo, o filme “7 minutos” ou “crônicas de um fato 

comum”, ambos de Julio Pecly e Paulo Silva. Quando 

assisti pela primeira vez estes filmes, acreditei, à 

principio, estar vendo filmes documentários. 

Principalmente o ‘crônicas de um fato comum’, que 

têm depoimentos e tudo. No final, quando aparecem 

os créditos, me dei conta de que aquelas pessoas 

atuando eram personagens criados pelos criadores do 

filme. Tudo desabou neste momento de surpresa. Pois 

estava vendo aquele filme com outro olhar, sem me 

dar conta que aquela história ‘não era real’. Até me 

sensibilizei com as pessoas e momentos do filme. Os 

personagens eram pessoas que não fizeram uma 

escola de teatro, eram seus amigos, vizinhos e 

familiares. Podemos dizer que é o “’faça você mesmo’, 

completando com, ‘e conte com seus amigos’”. 
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A dinâmica das exibições cineclubistas são 

identificações lúdicas, que não recusa, e que não 

escapa às influências de hoje. Influenciados por um 

ambiente cinematográfico, os grupos cineclubistas 

são contaminados pelo espírito coletivo e polifásico. 

Uma conjunção de sinergia.  ‘Tudo junto e misturado’. 

As imagens, muitas vezes toscas e caóticas, feitas 

sem grandes produções e sem atores famosos, nos 

trazem o pertencimento da beleza do mundo, pois 

servem para se reconhecerem em determinado 

grupo. Muitas vezes escutei dizer que estes filmes são 

‘mau feitos’ e de ‘mau gosto’ que, através de critérios 

burgueses, esperam um espírito clássico, racional, 

mecânico, redutor e funcional da obra. 

Não estou buscando, aqui, uma cultura popular 

que distingue entre cultura de massa e cultura de 

elite. Busco uma cultura popular de um cinema que 

fica familiar por que parte da experiência de todos 

nós. Por uma comunicação visual que se estende na 

vida cotidiana em quase todas as populações do 

mundo.  
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A exemplo do Angu TV, uma vertente do 

cineclube Mate com Angu que faz WebTV. No cenário 

móvel, seus intérpretes são atores, jornalistas, 

cinegrafista, fotógrafos, produtores, criadores, 

autores e espectadores. Fragmentos móveis que não 

podem ser fixados.  

Os filmes têm circularidade contínua, 

identificações dinâmicas e uma força estética da vida 

social e sentimentos do pertencer, características das 

proximidades afetivas. Michel Maffesoli fala sobre um 

‘reencantamento do mundo’ a respeito da ‘celebração 

do solo’.  

Vejo que o grupo do Mate com Angu, cineclube 

realizado em Caxias, baixada fluminense do Rio de 

Janeiro, procura criar uma dinâmica de realização e 

exibição de filmes feitos na perspectiva de suas 

realidades. Cumprem seus papéis primordiais nos 

meios de comunicação. O cineclube Mate com Angu é 

porta de entrada para um mundo imaginal, seus 

cineastas revivem suas histórias ali e observando o 

público que os assistem, temem ansiosos por reações, 
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ainda que sejam de repúdio, ainda que sejam 

julgamentos de um senso comum. Organizam-se em 

grupo para atuarem frente ao sistema do mercado. Da 

ordem da poética do fazer. Vontade que o trabalho 

aconteça. Não só produzir e entrar num mercado, mas 

articular um grupo.  

Cineclube é palco (ou tela) de confronto entre 

diversos discursos e imagens que representam 

formas de pensar.  Tempo de praticar montagens na 

mistura de linguagens e criação de imagens.  

   Construo minhas leituras no acesso ao meu 

objeto e refletindo o seu fazer no próprio processo. 

Discuto através de uma concepção aberta de 

articulações que o objeto dá e o objeto transborda por 

que sai das relações preestabelecidas.  

Suas fendas entre uma camada e outra contém 

os instrumentos de acesso a esse objeto. Suas 

imagens escapa à historicidades, não é reflexo de 

condições sociais, políticas ou econômicas, ‘a imagem 

fora do circuito’ é e contém estas condições. Não está 

dado, a princípio, mas se constrói nas articulações. O 
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cineclubismo é laboratório de pesquisa sem almejar 

que seja, pois existe o desejo de estar em contato 

direto com seu objeto, ou seja, filmes que estão sendo 

ou foram feitos. Estes filmes são documentos e as 

exibições projetam as evidências.    

Walter Benjamim, em 1930 previu que trabalhos 

artísticos ‘perderiam sua aura’, devido à aceleração 

dos processos de reprodução mecânica em 

desenvolvimento naquela época. Creio que em nosso 

século (XXI), o cinema, considerado pós-industrial, 

tenha ganhado ainda mais força com as técnicas de 

reprodução e o amplo acesso as redes de Internet. O 

Creative Commons é lançado oficialmente em 2001, o 

software livre é amplamente difundido. Explodem as 

redes sociais, os sites de compartilhamento de vídeos, 

os softwares wiki, os blogs e muito mais. Diversas 

possibilidades de experiências com imagens e sons 

através dos equipamentos tecnológicos e os 

softwares. Os computadores, a Internet e as câmeras 

digitais se popularizaram, o que possibilitou o famoso 

‘do it yourself’ (faça você mesmo) e o ‘homenade’ (faça 
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em casa), uma realidade para a arte e a vida 

contemporânea. 

Toda sua potência está nas irregularidades, 

muitas vezes rejeitada pelo mainstream. Imagens de 

variadas origens, influências das vanguardas 

artísticas, da contracultura, da publicidade e toda 

mistura de técnicas como animação, dispositivos de 

vídeo, câmera de celulares, conteúdos vinculados na 

Internet, temas do cotidiano, produtos caseiros, tudo 

sem perfis preestabelecidos. Seu público é diverso 

assim como os experimentos. A experiência da 

imagem não pertence mais apenas aos meios de 

comunicação tradicionais ou ao campo específico das 

artes e da publicidade. Experiências antropológicas, 

políticas, poéticas, depoimentos pessoais, coletivos, 

produções feitas entre amigos, pessoas de todas as 

classes sociais estão engajadas na produção de 

vídeos. Alguns filmes assumidamente com baixa 

resolução de som e imagens, subvertem a ordem do 

‘cinemão’ com o ‘high-definition’.  
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Imagens com a potencialidade da presença que 

capta as imagens com vivência. Incorporam o 

acontecimento fílmico que acontece no processo da 

captura da imagem com a câmera ou com 

interferências de imagens preexistentes encontradas 

na Internet, nos filmes, nas propagandas, 

publicidades e outras fontes que possam ser 

aproveitadas. 

 O ‘cinema de sucata’ é aquele que aproveita as 

sobras de películas ou negativos vencidos, imagens de 

material bruto ñ aproveitados de algum filme, 

câmeras que foram abandonadas, cadeira de roda 

como grua, já vi até aquelas câmeras de segurança 

sendo utilizadas. Vale de tudo para construir as 

narrativas mais anárquicas possíveis. È a imagem fora 

do circuito em outros circuitos da imagem. 

 

    

 

 

 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

214 
 

Referências bibliográficas 

 

Bhabha, Homi K., Locais da cultura. In: O Local da Cultura. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 
 
Canclini, Nestor Garcia. Imaginários culturais da cidade: 
CONHECIMENTO/ ESPETÁCULO/ DESCONHECIMENTO. In: 
Coelho, Teixeira (org.). A Cultura Pela Cidade. São Paulo: 
Iluminuras: Itaú Cultural, 2002. (P. 15 – P. 30). 
 
Coelho, Teixeira. A Cultura e Seu Contrário: cultura, arte e 
política po´s 2001. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 
2008. 
 
Canevacci, Massimo. Corpos Erópticos e Metrópole 
Comunicacional. São Paulo, S.P. Ateliê Editorial, 2008. 
 
_______ Comunicação Visual. São Paulo: Brasiliense, 2009. 
 
_______ A comunicação entre corpos e metrópole 
comunicacional. Revista Signos do Consumo - V.I. N. 1. 2009. 
P 8- 20. 
 
ElHajji, Mohammed. Mapas subjetivos de um mundo em 
movimento: migrações, mídia étnica e identidades 
transnacionais. In: Intercom – Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXXIII 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias 
do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010. 
Lima, Dellani. Ikeda, Marcelo. Cinema de Garagem: um 
inventário afetivo sobre o jovem cinema brasileiro 
contemporâneo do século XXI. SuburbanaCo, 2010. 



 
Ano 10 | outubro de 2011 | ISSN 16790995 

 
 

215 
 

 
Maffesoli, Michel. Uma ética não verbal. In: O Ritmo da Vida: 
variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: 
Record, 2007. 
 
_______ A consciência objetiva. In: O Ritmo da Vida: variações 
sobre o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: Record, 
2007. 
 
_______ Da fissão à fusão. In: O Ritmo da Vida: variações sobre 
o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
 
_______ Prólogo. In: A Parte do Diado. Trad. Clóvis Marques. – 
Rio de Janeiro: Record, 2004. 
 
_______ Pequena epistemologia do mal. In: O Ritmo da Vida: 
variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: 
Record, 2007. (Cap. 1) 
 
Hall, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as 
revoluções do nosso tempo. In: THOMPSON, Kenneth (ed.). 
Media and cultural regulation. London, Thousand Oaks, New 
Delhi: The Open University; SAGE Publications, 1997. (Cap. 
5) 
 
Smiers, Joost. Artes Sob Pressão: promovendo a diversidade 
cultural na era da globalização. São Paulo: Escrituras 
Editora: Instituto Pensarte, 2006. (Coleção democracia 
cultural 3). 
 


