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LECCTuras: análise de algumas experiências contra-hegemônicas 

 

Coletivo pensante e atuante do LECCturas1 

 
Resumo: 

O objetivo deste artigo é apresentar algumas experiências contra-
hegemônicas que vêm sendo estudadas pelo grupo de estudos LECCturas. O grupo 
é aberto e se reúne semanalmente nas dependências do LECC/UFRJ, onde discute, 
há mais de um ano e meio, textos ligados à Comunicação Contra-hegemônica. 
Trata-se, portanto, de um artigo panorâmico escrito coletivamente, utilizando como 
base comum textos de Bauman, Gramsci, Paiva e Sodré. 
 

Palavras-chave: Contra-Hegemonia; Comunicação Social; Grupos Minoritários. 

 

1. Introdução: coletivo contra-hegemônico 

 O Coletivo Pensante e Atuante do LECCturas vem se reunindo semanalmente 

desde março de 2007 com o objetivo de levantar questões, inaugurar possibilidades, 

trocar informações e confrontar opiniões sobre Comunicação Comunitária, em um 

ambiente de colaboração mútua e construção coletiva de idéias. No primeiro ano, o 

objetivo foi engendrar uma discussão teórica a respeito do tema Comunicação 

Comunitária e seus desdobramentos, analisando textos dos principais autores 

acadêmicos do campo da e áreas conexas. Autores como Paiva, Esposito, Vattimo e 

Bauman foram utilizados no primeiro semestre, enquanto o segundo semestre de 

2007 foi dedicado ao estudo de um único autor: Gramsci. 

 O estudo dos principais conceitos presentes nas obras de Gramsci (aliado às 

ponderações de Paiva e à observação dos trabalhos apresentados em congressos 

acadêmicos do campo da Comunicação Social) fez com que o coletivo se 

interessasse pelo conceito de contra-hegemonia, como alternativa ao termo 

comunitário que, embora extremamente importante com relação às nossas 

discussões teóricas, tem se mostrado desgastado na prática, sendo utilizado por 

                                                
1 O coletivo pensante e atuante do LECCturas é um grupo aberto. Participaram da feitura deste 
trabalho: João Paulo MALERBA, Fernanda PEREIRA, Marcello GABBAY, Tatiana GALVÃO 
(Mestrandos do PPGCOM/UFRJ, fernandapereiraferreira@gmail.com); Renata SOUZA (Jornalista 
formada pela PUC-Rio; renatapuc10@yahoo.com.br ); Pablo LAIGNIER (Mestre em Comunicação e 
Cultura pela ECO/UFRJ e professor da UNESA/RJ, pablolaignier@yahoo.com); Patrícia SALDANHA 
(Doutora em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ, patsaldanha@ig.com.com); Adriano Belisário 
(Graduando em Jornalismo da ECO/UFRJ); Ricardo MORAES, Verônica MAIA, Sandra MARTINS, 
Vinícius RIBEIRO, Georgia NEPOMUCENO (Jornalistas); e Georgiane ABREU (Historiadora). 
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inúmeros veículos de cunho político-partidário (PAIVA, 2007) para benefício próprio, 

usando um conceito positivo (e contra-hegemônico) para legitimar práticas 

hegemônicas empiricamente verificáveis. 

 Assim, não só o termo contra-hegemonia passou a ser o foco de interesse do 

coletivo, como, ao traçar as metas e o cronograma dos encontros de 2008, o grupo 

decidiu que a discussão teórica deveria ser sistematizada e objetivada em 

resultados práticos. Decidiu-se que, no ano de 2008, o grupo escreveria uma 

coletânea de artigos, cujo norte é a contra-hegemonia, caracterizada não somente 

no conteúdo, mas também na forma de cada texto. Do ponto de vista do conteúdo, 

todos os textos tratam de experiências contra-hegemônicas empiricamente 

comprováveis. Com relação à forma, todos os artigos estão sendo escritos em 

pequenos grupos. Além disso, a base teórica para cada artigo (e para uma 

introdução ao livro que discutirá o tema “contra-hegemonia” e sua finalidade) vem 

sendo escolhida não só pelos responsáveis do mesmo, mas pelo coletivo como um 

todo. Deste modo, cada encontro semanal está sendo destinado para que um 

pequeno grupo apresente textos relativos ao seu tema. 

 O objetivo deste trabalho, portanto, é traçar um painel dos trabalhos que o 

coletivo contra-hegemônico vem fazendo no ano de 2008 e que resultará no já 

citado livro (a ser publicado em 2009), apresentando de forma breve os resultados 

das pesquisas empíricas e das articulações teóricas realizadas até o momento. O 

conjunto destas pesquisas reúne algumas experiências contra-hegemônicas, que 

serão apresentadas a seguir, de forma sintética. Metodologicamente, portanto, trata-

se de uma breve síntese (um relato) de um projeto metodológico maior, que está 

trazendo para a prática da pesquisa o que o grupo veio discutindo conceitualmente 

ao longo de um ano e meio: tornar a comunicação e pesquisa acadêmica mais 

horizontal, coletiva e participativa. 

 
2. A Angola Carioca: um estudo sobre a trajetória e a comunicação de 
imigrantes angolanos na Maré 

O Rio de Janeiro é o principal ponto de destino de imigrantes angolanos no 

Brasil – e a concentração mais expressiva está na área do complexo da Maré. Essa 

imigração deu-se, sobretudo, nas décadas de 1980 e 90, provocada pela guerra civil 

angolana pós-independência (que se deu em 1975) e situação de miséria naquele 

país (PETRUS, 2001, p. 1-4).  
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Os motivos de atração ao Brasil são a língua comum, o fato de já haver uma 

comunidade de angolanos instalada no local e a representação de prosperidade do 

Brasil através das telenovelas que chegam em Angola. A maioria dos imigrantes 

pertence a grupos sociais menos privilegiados economicamente, são do sexo 

masculino e situam-se na faixa etária de 18 a 29 anos (alguns fugindo do 

recrutamento militar em Angola). Sobrevivem trabalhando na construção civil 

(submetidos a alto grau de exploração), em serviços de baixa qualificação e 

remuneração ou atividades comerciais informais entre Brasil e Angola (PETRUS, p. 

4-5). A proximidade da Maré com o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro facilita 

a “mukunza” – comércio de produtos brasileiros enviados para Angola através dos 

vôos semanais. Essa atividade comercial dá-se por meio de redes de parentesco e 

amizade (Ibidem, p. 6-9). 

Em 2000, episódios de violência na Maré chegaram a opinião pública 

acompanhados de acusações não comprovadas de envolvimento dos angolanos no 

tráfico de drogas, aumentando o estigma e preconceito contra este grupo (Ibidem, p. 

13). Em abril de 2004, os jornais O Globo, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo2 

publicaram reportagens que destacavam a possibilidade de minas terrestres terem 

sido trazidas de Angola por “guerrilheiros radicados no complexo de favelas da 

Maré, zona norte do Rio”. As reportagem indicavam que, segundo a polícia, os 

guerrilheiros refugiados no Brasil, devido à guerra civil ocorrida entre 1975 a 2002 

em Angola, treinavam traficantes das favelas desde o final da década passada. E 

que, portanto, esses guerrilheiros poderiam ter contrabandeado armamentos, como 

as minas, usadas na guerra civil angolana. As matérias indicavam, ainda, que a 

Secretaria de Segurança e a Polícia Federal estavam investigando a ligação dos 

angolanos com membros do tráfico. 

Diante dessas reportagens, o jornal “O Cidadão”3 cedeu uma editoria para a 

comunidade angolana que reside na Maré. Feita em conjunto com alguns angolanos 

universitários, a editoria foi posta em prática para apresentar o cotidiano da 

comunidade angolana na Maré e desmistificar sua suposta relação com os grupos 

civis armados do local. As matérias veiculadas por “O Cidadão” serviram para que os 
                                                
2 Folha de S. Paulo, Cotidiano, 21/04/04; Folha de S. Paulo, Cotidiano, 22/04/04; Jornal do Brasil, Rio, 22/04/04; 
O Globo, Rio, 21/04/04; O Globo, Rio, 22/04/04.  
3 O jornal “O Cidadão” é um veículo de comunicação comunitária criado, em 1999, pela ONG Centro de 
Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm) para suprir a necessidade de informações relacionadas ao cotidiano 
dos moradores do Complexo da Maré. Atualmente, a equipe do jornal é composta por jovens universitários 
moradores da Maré. 
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moradores da Maré tivessem uma visão mais próxima da realidade dos angolanos 

que escolheram o Brasil para trilhar novos caminhos e estar longe da guerra civil 

instalada em seu País. 

Neste ínterim, em 2006 surge um informativo para os angolanos, pois até 

então não havia nenhuma iniciativa que suprisse a necessidade de informações 

relacionadas aos angolanos que estavam no Brasil ou mesmo sobre Angola. Feito 

por um jornalista angolano da Maré e uma brasileira, o jornal “Folha de Angola” teve 

como tema da matéria principal os angolanos universitários que residem no 

Complexo da Maré. A publicação foi custeada pelos idealizadores e também por 

alguns anúncios de cursinhos de informática.  

As articulações alternativas e comunitárias e seus veículos são resultado de 

um processo de mobilização social e articulação política de determinadas parcelas 

da população, visando a conscientização de sua situação histórica, a promoção de 

justiça social e o reequilíbrio das forças hegemônicas na região (PERUZZO, 2003). 

A mídia comunitária, podendo ser entendida como mídia contra-hegemônica, – nos 

referimos àquelas comprometidas com as questões de cidadania – é capaz de 

oferecer “um discurso reflexivo, organizado, aberto e público sobre o próprio grupo, 

sobre os Outros e sobre o mundo” (ELHAJJI, 2005, p. 201). Para as comunidades 

de baixa renda, essas organizações podem inaugurar “a possibilidade não de serem 

representadas, mas de serem reconhecidas: de fazer ouvir a própria voz, de poder 

dizer-se com suas linguagens e relatos” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 74). 

Outra hipótese é de que mídia comunitária (aquela interessada na promoção 

da cidadania), produzida pela comunidade, assume, em geral, um determinado 

papel político e ideológico pressupondo deslocamento do consenso, da visão de 

mundo e da ordem dominante. 

 

3. Hip hop: a exclusão como gênese e a cultura como um novo caminho 

A cultura tem sido apontada como uma das partes definidoras desse tecido 

assinalando percepções inéditas do conflito social, a formação de novos sujeitos e 

formas de rebeldia e resistência. Por isso, autores como Martín-Barbero (2003) 

chamam a atenção para a necessidade de compreender a natureza comunicativa da 

cultura, estendendo o campo da comunicação para todo o tecido social e não 

apenas para os chamados meios de comunicação. Dentro dessa perspectiva, 
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diversas forças sociais passam a ganhar destaque como os movimentos e espaços 

periféricos, os papéis das minorias e as diversas formas culturais como o hip hop.  

Frente ao fracasso das vias oficiais, incapazes de assumir a densidade das 

culturas populares, os setores sociais, parcela majoritária afetada pela exclusão do 

capitalismo global, têm recorrido a formas variadas de sociabilidade e solidariedade. 

Com relação a essa solidariedade, Raquel Paiva afirma que é importante não vê-la 

como “uma disposição filosófica humanista, mas como estratégia de ação, com uma 

preocupação bastante prática, além de política, destinada a romper o isolacionismo 

instalado” (PAIVA, 2003, p.117). Embora a possibilidade comunitária não tenha 

como objetivo estabelecer uma permanente convivência social pacífica, ela se revela 

como uma forma de oposição ou não aceitação da atual configuração social, na qual 

a globalização traz como lógica os princípios de hegemonia e de exclusão. 

De acordo com Bhabha (2005), o bairro vai desempenhar um papel 

importante “na forma de expressividade estética que não é decorativa ou cartão-

postal, mas constitutiva e configuradora da vida social”. Ele acrescenta ainda que 

essa nova estética, “nascida na experiência afetiva da marginalidade social”, nos 

força a enxergar a cultura para além do fluxo estético intocado dos objets d’art e 

para além da canonização do que se acostumou a conceber como estética. 

Nesse momento, o hip hop se apresenta como um dos mais bem sucedidos 

exemplos da atualidade. Ele nos leva à periferia, onde suas propostas são 

construídas e onde sua forma de se comunicar com a sociedade ganha sentido e 

onde podemos compreender o sentido de suas produções. Ele nasce como uma 

proposta da periferia, para dar voz a quem sempre foi colocado à parte das tramas 

da cidade e firma-se como uma das mais bem sucedidas expressões culturais da 

atualidade, por meio de parâmetros ideológicos construídos na periferia e voltados 

para a reflexão de sua realidade. 

Dessa forma, a cultura já não pode ser reduzida a categorias estéticas e 

passa a ser um canal de expressão política e social (PRYSTHON, 2005). Pode-se 

dizer que a cultura, longe de ser resumida a um objeto ou a uma essência, firma-se 

a partir da interação do sujeito com sua realidade. E, é quando o indivíduo consegue 

se dar conta da realidade que ele de fato se enxerga como sujeito e amplia sua 

consciência com a capacidade de propor uma visão de mundo contra-hegemônica. 

Raquel Paiva (2003) salienta a importância de se resgatar o sentido de 

sistema comunicacional como uma contribuição para o aprimoramento da condição 
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humana, sua qualidade de vida, bem como o compromisso com o território e com as 

bases que o estabelecem. Por isso a comunicação comunitária é tão importante. As 

mensagens produzidas por esses veículos vão interferir diretamente sobre a vida 

das pessoas. Assim, é apropriado buscar em Downing (2002) o conceito de 

audiência porque as formas alternativas de mídia pressupõem um público diferente 

daquele que é alvo da mídia hegemônica. Envolvida com a elaboração de seus 

próprios produtos, essa audiência ativa a que Downing se refere, torna-se algo 

assim como uma esfera pública alternativa. 

 Entretanto, embora essa abordagem mostre uma mídia fora de uma lógica 

puramente mercadológica e que ao ultrapassar os bloqueios oficiais à expressão 

pública, fornece uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas 

hegemônicas, Downing (2002) chama a atenção para o fato de que devemos nos 

deixar guiar pelo contexto e pelas conseqüências, sem esperar que esse tipo de 

mídia quebre todas as regras, uma vez que “toda essa mídia é parte da cultura 

popular e da malha social como um todo e não se encontra isolada, de modo 

ordeiro, em um território político reservado e radical” (DOWNING, 2002, p.39). 

 Dessa forma, podemos entender a preocupação dos produtores do hip hop 

em procurar desenvolver seus próprios meios de forma a possibilitar não só 

visibilidade, mas também uma estratégia com a qual esperam garantir o controle 

sobre o sentido e o significado da produção que realizam. Desse modo, contestam, 

resistem e negociam com setores do campo social, cultural, político e midiático. Com 

sua própria linguagem, o hip hop “não se apodera só das técnicas e tecnologias da 

mídia, mas toma emprestado, também, muito de seu conteúdo e de suas imagens”, 

conforme observa Freire Filho (2003). Entretanto, podemos perceber alguns 

aspectos limitadores dessa proposta. De acordo com Downing os discursos da mídia 

radical, muitas vezes, são marcados pela reafirmação de estereótipos. Isso se deve 

porque, segundo o autor, “as definições estritamente binárias dos meios de 

comunicação radicais simplesmente se afastam de seu verdadeiro espectro” 

(DOWNING, 2002, p.28). 

Outro aspecto limitante da mídia radical tem sido a falta de preparo para se 

chegar a novas formas de abordagem. E, para isso, seria necessário buscar o 

aprimoramento no aspecto técnico de forma a adequá-lo aos objetivos pretendidos e 

dotar a mensagem de empatia. Isso também evitaria cair na armadilha, chamada por 

Raquel Paiva, de “verticalização do discurso – ou seja, não se pautar mais por uma 
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produção em que os sujeitos estejam todos na mesma linha de produção, passando 

a haver domínio de um grupo técnico mais preparado sobre a elaboração do 

discurso” (PAIVA, 2003, p.156). 

 

4. Teatro na prisão: da produção de refugo humano à produção de sujeitos 

Baseado nas experiências realizadas na Inglaterra desde os anos 1980 por 

Paul Heritage, o projeto “Teatro na Prisão” vem se desenvolvendo no Brasil desde 

meados dos anos 1990. Se Heritage já havia se baseado nas técnicas de Teatro do 

Oprimido e nos jogos teatrais para não-atores do brasileiro Augusto Boal para 

desenvolver seu projeto, foi a partir de um seminário dado pelo inglês no 

Departamento de Teatro da UNIRIO, em 1997, que despontou o desejo de alguns 

professores em iniciar um projeto de extensão com alunos em presídios cariocas:  
 
O Teatro na Prisão, como projeto de extensão da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), teve início em julho de 1997, com o título Teatro na 
Prisão – uma experiência pedagógica. Depois, teve o título alterado para Teatro na 
Prisão – uma experiência pedagógica para a construção do sujeito em direção à 
cidadania (ROCHA, 2006, p.134). 
 

Segundo a obra de Michel Foucault (1979), no passado o sistema prisional 

era considerado também uma forma de tornar os indivíduos inseridos na lógica de 

produção das sociedades capitalistas industriais. Foucault analisou o projeto 

arquitetônico da prisão panóptica definido por Jeremy Bentham e como este sistema 

serviu de modelo exemplar para outras instituições sociais disciplinares que se 

desenvolveram durante a Modernidade (principalmente entre os séculos XVIII e 

XIX). O indivíduo, confinado em espaços projetados para permitir a vigilância por 

parte daqueles que ocupavam temporariamente funções destinadas ao exercício das 

práticas de poder modernas, era exposto a uma vigilância descontínua, mas 

constante, o que o inibia a se disciplinar dentro das normas vigentes a fim de não 

ser punido (FOUCAULT, op. cit.). 

Após a Segunda Guerra Mundial, em uma sociedade globalizada considerada 

pós-industrial, pós-colonial e, por alguns autores (em termos culturais), pós-

moderna, as prisões passam a assumir uma função de depósito do refugo humano, 

uma forma de exclusão social mais do que de reinserção dos indivíduos na linha de 

produção industrial. As práticas de poder passam a ser exercidas não tanto através 

das disciplinas foucaultianas, mas do controle (DELEUZE, 1992) operado por 
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dispositivos tecnológicos que facilitam o consumo, ao mesmo tempo em que operam 

um controle contínuo sobre o consumidor. Em uma sociedade de controle pós-

moderna, Bauman (1998, p. 24-25) afirma que, 
 
se a remoção do refugo se mostra menos dispendiosa do que a reciclagem do 
refugo, deve ser-lhe dada a prioridade. Se é mais barato excluir e encarcerar os 
consumidores falhos para evitar-lhes o mal, isso é preferível ao restabelecimento 
de seu status de consumidores através de uma previdente política de emprego 
conjugada com provisões ramificadas de previdência. 
 

Segundo dados obtidos junto à Secretaria de Estado de Justiça do Rio de 

Janeiro, em 1998, ainda na fase inicial do projeto Teatro na Prisão, que está sendo 

analisado neste trabalho, o Estado compreendia, à época, uma população confinada 

de aproximadamente 17.000 pessoas e que havia crescido 36,6% nos três anos 

anteriores (CARVALHO et alii, 2006). Esta população de detentos possui 

características bem definidas: no setor penitenciário masculino, por exemplo, há o 

predomínio de pobres e negros, e é maior o índice de criminalidade entre jovens 

cujo pai ou outro parente próximo estiveram anteriormente confinados. Como, 

apesar de garantidos por lei, não ocorrem projetos efetivos de reinserção social do 

detento, há um alto grau de reincidência na criminalidade por parte de ex-detentos 

(id.). 

Esta pesquisa está sendo realizada através de bibliografia específica sobre 

sistema prisional e exclusão social, juntamente com material empírico coletado 

através de entrevistas com alunos e professores que integraram no passado e/ou 

integram o projeto Teatro na Prisão. Já foram realizadas quatro entrevistas: duas 

com ex-alunos que integraram o projeto durante quatro anos, em sua fase inicial, 

uma com a principal coordenadora do projeto nestes 11 anos de existência, Natália 

Fiche, e outra com um aluno que vem participando ativamente do projeto nos últimos 

anos. Ainda serão realizadas duas outras entrevistas, com dois alunos que 

passaram a integrar o projeto recentemente, nos últimos dois meses. 

A articulação teórica está sendo efetuada com base nas já citadas obras de 

Foucault, Bauman e Rocha. Com relação às técnicas teatrais empregadas e à 

proposta do projeto, além das entrevistas com a coordenadora e os alunos 

envolvidos, as obras de Boal, Brecht e entrevistas com Heritage estão servindo 

como base para o entendimento das formas de se utilizar o teatro como ferramenta 
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contra-hegemônica, fator de inclusão social e criação de novas perspectivas 

humanitárias para os detentos. 

 

5. Teatro na Comunidade 

 Trazendo o conceito da gênese teatral, que se manifestava nas ruas, pelo 

povo e não para o povo; e arraigava em seu intento as narrativas do seu cotidiano, é 

que o Teatro na Comunidade faz a sua intervenção de resistência. Dessa forma, sai 

do grande círculo convencional e leva a arte até as comunidades de baixa renda que 

buscam sua identidade. Para tanto, leva em consideração os fatores didáticos do 

teatro. No início da pesquisa faz-se necessário introduzir o ambiente em que se dá a 

ação, portanto, para uma passagem sobre o conceito de comunidade estão sendo 

utilizados os pensadores Raquel Paiva, em seu Retorno da Comunidade (2007), 

apresentando Jean Luc Nancy, Roberto Espósito e Giorgio Agambem e seus 

conceitos sobre comunidade. O artigo elucida as três vertentes do Teatro na 

Comunidade – para comunidade, com comunidade e pela comunidade – o que, com 

o conceito dialógico dos autores teatrais Brecht (2005), Grotowski (1971, 2007), 

Augusto Boal (1983), sobre o teatro sem recursos, nos ajuda a entender a ação do 

teatro de resistência, que leva à comunidade um movimento também de resistência. 

E ainda Roubine (1998) sobre Grotowski. Faz-se perceber que o objeto de estudo 

deste artigo é, em si, o teatro, mais precisamente o Teatro Didático e sem recursos 

na Comunidade. 

 A metodologia empregada para o desenvolvimento deste estudo é a pesquisa 

bibliográfica, entrevistas com o presidente da ONG APPIA (Associação para 

Proteção da Infância e Adolescência), o psicólogo Emerson Brant, que, através do 

projeto Prevenir Brincando, desde 2006 vem realizando apresentações teatrais para 

pais e filhos em muitas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro; com o intuito 

de preveni-los contra o abuso e violência sexual infantis, o que caracteriza, 

tecnicamente, um teatro para comunidades. O trabalho utiliza-se também da 

pesquisa empírica desenvolvida em 2007 na comunidade da Chácara do Céu, 

também no Rio de Janeiro. Lá, foi desenvolvido o teatro para e com comunidade. 

Atualmente não existe mais esse tipo de trabalho nesta comunidade, sendo ela 

utilizada então como exemplo e não como foco neste artigo. Em relação ao tema 

central deste artigo, além do citado acima (violência e abuso infantis), o Teatro na 

Comunidade aborda muitos outros, como a busca da comunidade por sua 
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identidade. O movimento nesta comunidade se dava através do lúdico, e sem muitos 

recursos, eram utilizadas as teorias de Grotowski (1971, 2007) sobre o teatro pobre, 

as de Paulo Freire (1977) sobre a pedagogia do oprimido, além dos conceitos de 

Brecht a propósito da narrativa épica ou dramática, sendo a primeira a mais utilizada 

por ser de simples entendimento e utilizar-se (no caso do teatro para comunidades) 

do básico instrumento do ator, do teatro não produzido, sem apoios de grandes 

produções e criado apenas pelos subsídios orgânicos do intérprete. Dessa forma, 

apenas nesse ponto, uma das teorias de Brecht assemelha-se a de Grotowski, 

embora sejam de épocas e intenções diferentes. A narrativa épica e o processo de 

fisicalização do ator, puro e simplesmente, mostra o que deve mostrar diante do seu 

público, não é para ele, e sim junto com ele, essa seria a outra direção/resistência 

tomada por Brecht em relação ao teatro. A crítica se apresenta juntamente com o 

espectador. Em Grotowski esse conceito parte das buscas de uma nova 

direção/resistência contra o que o diretor, dramaturgo e ensaísta chamava de “teatro 

de formação”, onde o ator aprendia a representar tipos e utilizava-se de 

maquiagens, perucas e mais um aparato de assessórios, o que para o processo 

Grotowskiano não importava, pois isso vinha de fora e portanto não trazia verdade. 

O espectador merecia mais do que isso, merecia se identificar e posteriormente 

refletir sobre o que viu. Para isso o que importava era o ator em si, se sentindo em 

toda sua essência, se revelando diante do espectador, o que ele vai chamar de o 

desvendamento do ator. Ele quebrou o paradigma do público que vai ao teatro para 

assistir apenas o que consta naquele exato momento e tempo do espetáculo. O 

indivíduo deveria se questionar, refletir sobre o que viu após a ação cênica. E por 

isso, em sua resistência, ele não almejava o grande público. À uma falsa 

representação do ator que traz para o palco um corpo politizado, atrelamos, não 

muito obstante, a representação da política (do conflito, da realidade) a que se refere 

Espósito em seu conceito de comunidade, e o abandono a que se refere Jean-Luc 

Nancy. Vemos esse “não se sentir próprio de si”, em um cidadão da comunidade 

que vive uma representação até o momento limítrofe do ser. E como apontam Nancy 

e Agambem (2002), o ser é banido - a lógica do banimento; o abandono - e se torna 

uma exceção, ele é excluído da lei e incluído ao mesmo tempo. Excluído de uma lei 

social passando a fazer parte de uma outra, a da comunidade em si e a sua 

representação. 
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 Operando nesse sentido, o Teatro na Comunidade vai em busca dessa 

exceção, e ao mesmo tempo em que constrói a sua resistência contígua ao 

“teatrão”, leva didaticamente o conteúdo relacionado à realidade de cada 

comunidade, criando nesta o mesmo movimento com relação ao poder, que a baniu 

e ausentou suas leis de lá, segundo Agambem (2002). 

 Este artigo não pretende defender a comunidade nem o poder, mas sim, 

tendo em seu objeto de estudo o teatro, colocar a ação paralela do Teatro Didático 

em relação a uma direção hegemônica que ele não concorda, nem para si, nem para 

a comunidade. 

 

6. Véu Islâmico no Rio de Janeiro 

A Sociedade Beneficente Mulçumana do Rio de Janeiro (SBMRJ) existe 

desde o ano de 1951. Na década de 1990, um grupo formado por jovens 

mulçumanos de diferentes nacionalidades (incluindo ex-alunos de universidades 

islâmicas) se posicionou dentro da instituição com o objetivo de divulgar o Islã e o 

idioma árabe. Com o passar do tempo e o desenvolvimento dos meios de 

comunicação como, por exemplo, a internet, achou-se necessário levar estas 

informações a um número maior de pessoas. Para isso, há pouco mais de quatro 

anos, uma página virtual foi criada. Todavia, além do conteúdo já citado, o site da 

SBMRJ também é utilizado no combate às notícias consideradas equivocadas pelos 

integrantes desta comunidade. Trata-se de uma produção de sentidos advindas de 

mídias que discorrem sobre o Islã. 

Porém, é preciso deixar claro que esta pesquisa tem como principal foco a 

utilização do hijab (véu islâmico) na cidade do Rio de Janeiro. Pretende-se observar 

como o véu pode influenciar o dia-a-dia das mulheres mulçumanas. A partir daí, 

tentar-se-á compreender como o ciberespaço acaba se estabelecendo enquanto 

cenário e ferramenta comunicacional que auxilia um grupo religioso específico em 

prol de seus objetivos a respeito da vestimenta citada. A mulher mulçumana, 

seguidora do Alcorão, enfrenta situações delicadas por utilizar o véu. Em alguns 

casos, conflitos e constrangimentos de diferentes espécies são criados por causa da 

roupa feminina. 

O hijab é um assunto que faz parte dos esclarecimentos que podem ser 

encontrados no site da SBMRJ, por meio de textos detalhados e de diferentes 

autores. Fica nítida a preocupação em explicar o que é o véu, o que ele representa 
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no universo desta sociedade beneficente e, principalmente, os efeitos que causa nas 

vidas das mulçumanas. Sendo esses efeitos positivos (sensação de dignidade e 

dever cumprido perante aos mandamentos do Profeta) e negativos (preconceitos 

advindos de terceiros). 

Para tal, cabe ressaltar a necessidade de voltar a atenção para pontos que 

envolvem a construção da identidade e da crença dos sujeitos observados. O Islã ao 

longo dos séculos já confirmou seu papel de protagonista em diversas culturas pelo 

mundo. Haja vista o número considerável de acontecimentos diversos que podem 

ser encontrados na História. Desde o profeta Mohammed aos dias atuais, onde a 

virtualidade faz parte do dia-a-dia dos indivíduos, fatos relevantes merecem a 

atenção desta pesquisa. Dentre eles estão os conflitos gerados pelos 

desentendimentos sociais, para os quais tanto o Ocidente quanto o Oriente servem 

de palco. 

Os porta-vozes da SBMRJ, nesta pesquisa, são os responsáveis por dois de 

seus setores: Departamento Feminino e Departamento de Educação. Dirigidos por 

Samia e Sami Isbelle, respectivamente. Por meio de seus depoimentos, 

determinados assuntos passam a ser esclarecidos e legitimados, uma vez que 

ambos estão diretamente inseridos no cotidiano da comunidade mulçumana carioca. 

Cabe ressaltar, que o trabalho acadêmico em questão, também conta com o relato 

de Baris Tugrul, turco nascido e residente em Ancara. Pretende-se, em segundo 

plano, alcançar com os entrevistados, além da captação de informações, o 

estabelecimento das diferenças entre a realidade mulçumana neste território 

brasileiro e a existente na Turquia, visto a importância histórica do local e o tema em 

questão. Portanto, verifica-se a necessidade de não apenas explorar o que acontece 

no ambiente desterritorializado do hipertexto. É importante ressaltar as 

características do Estado Islâmico, por exemplo, com a finalidade de atingir uma 

melhor compreensão a cerca de seus membros. 

A metodologia que será utilizada para a produção deste artigo está baseada 

em bibliografia que conta com as análises de Antonio Gramsci, Manuel Castells, 

Zygmunt Bauman, dentre outros autores que contribuirão para a realização do 

mesmo. Além da análise de outros trabalhos e periódicos acadêmicos. Obviamente, 

outras páginas virtuais serão visitadas e também se faz fundamental um trabalho de 

campo específico como já foi relatado. Este envolve entrevistas, analise de outros 
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temas acerca do Islã e visita à mesquita, localizada atualmente no bairro da Tijuca, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

 

7. Quilombolas da Marambaia 

 A Ilha da Marambaia, localizada na Baía de Sepetiba, município de 

Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro, é o terreno de um conflito que se arrasta há 

muitas décadas. De um lado, está uma comunidade de remanescentes de 

quilombolas, descendentes de africanos escravizados que há mais de cem anos 

tecem relações identitárias e de parentesco e que reivindicam o direito de 

permanecer na Ilha e a liberdade de uso comum da terra. Do outro lado, está a 

Marinha do Brasil que, desde 1971, possui uma base militar no local, além de um 

campo de treinamento de recrutas, e atualmente questiona a decisão da Justiça 

Federal de Angra dos Reis que, a partir de ação civil pública movida pelo Ministério 

Público Federal, estabeleceu uma área de 16 milhões de metros quadrados como 

pertencente aos quilombolas. A comunidade denuncia restrições de direitos, abusos 

e vigilância sobre seus costumes por parte dos militares. A Marinha afirma temer o 

risco de superpopulação e ocupação desordenada da Ilha caso ocorra tal titulação 

de terras em favor dos quilombolas. 

 Paralela mas visceralmente atrelado ao conflito quilombolas-versus-Marinha, 

um outro embate, o discursivo, acontece entre e no interior de organismos da 

sociedade civil, sejam eles empresas jornalísticas, organizações não-

governamentais e associações comunitárias. O que se percebe é uma verdadeira 

disputa de consenso sobre o caso, onde competem as versões para a disputa, cada 

qual se valendo de determinados locais de fala a fim de legitimar a ação de um e 

outro protagonista do conflito. Por exemplo, há uma série de artigos de opiniões e 

matérias jornalísticas publicadas em jornais de grande circulação nacional que 

busca deslegitimar a presença dos quilombolas em suas terras, questionando a 

validade de suas demandas (tanto no caso da comunidade da Marambaia em 

particular quanto na própria questão quilombola nacional). Por outro lado, percebe-

se uma articulação dos remanescentes de quilombos com outras entidades da 

sociedade civil a fim de publicizar sua luta e garantir a manutenção de seus direitos. 

A comunidade quilombola da Ilha da Marambaia costurou alianças com 

organizações não-governamentais e outras comunidades semelhantes a fim de 

lançar na arena social sua própria versão sobre a disputa. Em tempo, é interessante 
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destacar que, no interior dos organismos da sociedade civil envolvidos no caso, as 

controvérsias também se demonstram, o que se verifica quando analisamos a série 

de matérias jornalísticas publicadas sobre o assunto num mesmo veículo midiático; 

ou quando percebemos oscilações de posicionamento por parte de alguns 

quilombolas quanto a legitimidade da presença da Marinha na Ilha.  

 As contradições da questão ultrapassam a esfera da sociedade civil atingindo 

também a chamada sociedade política – expressão gramsciana que denota o 

conjunto dos aparelhos burocráticos e militares que exercem a dominação através 

dos aparatos legais e de polícia. O também denominado Estado em sentido restrito 

é um sistema complexo que encerra forças divergentes: o mesmo Estado que em 

sua face Marinha questiona a presença dos quilombolas na Ilha é aquele que 

através do seu braço legal avaliza o direito coletivo a terra para a comunidade negra 

da Marambaia.  

 Em meio a tais questões, o artigo pretenderá analisar os atos de fala sobre o 

conflito da Ilha da Marambaia verificados em diferentes ambientes midiáticos e 

entendidos como recursos ideológicos de legitimação tanto por parte da comunidade 

quilombola quanto da Marinha. Nosso foco será na aliança estabelecida entre atores 

da sociedade civil como forma de ação contra-hegemônica, a saber, a comunidade 

quilombola e organizações não-governamentais unidas para deslocar o consenso a 

favor de suas demandas. Porém, cabe ressaltar que o artigo estará atento quanto às 

contradições verificadas no conflito e que acabam por indicar a dinâmica complexa e 

processual dos signos sociais. 

 

8. Cinema e Comunidade 
 

Com este trabalho, pretendemos discutir a produção comunitária de conteúdo 

audiovisual, a custo mínimo e com equipamentos improvisados, com atenção 

especial a dois conceitos básicos: “cinema” e “comunidade”. Nosso objetivo é 

formular um arcabouço teórico simples para as novas práticas emergentes nestes 

universos e, ao mesmo tempo, problematizar progressivamente os conceitos citados. 

Tal problematização passa pelo predomínio da forma, técnica, de uma 

estética própria que define o cinema; mas, passa também pelas políticas de fomento 

que, em si, determinam tal distinção através dos formatos. Diante destas questões e 

do recorte empírico deste trabalho, propomos uma questão: o que distingue o 
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cinema considerado legítimo daquele produzido e circulado nas esferas marginais? 

Ora, se há um cinema legítimo, este pressupõe uma periferia, uma borda que foge 

às regras de legitimação. Sabemos que o que determina esta fronteira, assim como 

o gosto e os estilos, é o mercado, ou seja, a “razão mercantil” (DEBORD ou 

BAUMAN + BOURDIEU?). 

É um consenso que, hoje, as grandes cidades globais são pólos de veloz 

circulação informacional. Seus habitantes movem-se fluidamente, em espaço virtual 

e tempo real. Neste ambiente virtualizado, pouco a pouco, as imagens afirmam-se 

como fontes de conhecimento do mundo, dividindo campo com a palavra oral e 

escrita. Atualmente, muitas informações são transmitidas em forma de imagens, 

sejam elas estáticas (fotografias, logotipos, outdoors, etc) ou em movimento 

(televisão, cinema, vídeo, etc). Ora, certamente, não é de hoje que as imagens 

habitam o imaginário humano, porém, a cultura de massa organiza um novo cenário. 

Nela, as imagens são utilizadas nos meios de comunicação de maneira muito mais 

ostensiva que em outras épocas. Nela, graças ao empenho técnico-industrial, nasce 

a imagem-movimento, que parece dotada de um vigor epistemológico especial, 

quando comparada à simples composição de elementos visuais estanques. 

Portanto, compreender como é organizada a produção atual de imagens-

movimento é um passo necessário, se pretendemos discutir conceitos como contra-

hegemonia nos meios de comunicação. Dentro da comunicação escrita, sabemos 

que o texto guarda traços de seu autor, sendo possível, portanto, classificar os 

discursos e as intenções ideológicas que carregam. Na comunicação por meios 

imagísticos, o mesmo ocorre. As imagens guardam resquícios de sua produção. É 

de grande importância compreender como as comunidades podem se apropriar das 

novas tecnologias de criação e circulação de imagens para produzirem inéditas 

possibilidades de fala. 

A legitimação de uma produção através de sua capacidade de circulação nos 

meios de massa é atestada por Sodré (2002: 29), quando frisa que a existência do 

ser num espaço simbolicamente valorizado (mídia), o torna “legitimado pelo regime 

de visibilidade pública hegemônica”. Assim, este trabalho pretende observar a 

atuação de dois coletivos populares de produção independente de cinema, 

localizados na Baixada Fluminense e na Cidade de Deus, com foco na forma de 

organização coletiva, produção narrativa (através da imagem-movimento) utilizando 

equipamentos não convencionados pelas produções cinematográficas consideradas 
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legítimas ou profissionais, e circulação destas produções por meio de Cine Clubes e 

demais formas associativas. Os grupos objeto deste trabalho serão o Anti Cinema, 

atuante na região de São João do Meriti e um grupo de realizadores residentes da 

Cidade de Deus, liderado pelos artistas Julio Pecly e Paulo Silva. O posicionamento 

radical destes grupos se evidencia através dos arranjos alternativos de produção e 

circulação, rejeitando os formatos hegemônicos, mesmo no meio de produção 

independente, como os Festivais e as salas de exibição comercial. 

No campo da produção destes filmes populares, analisaremos o rompimento 

das estéticas consagradas pela técnica cinematográfica, através do uso de 

equipamentos improvisados como cabos de vassoura, locações e figurinos próprios 

e câmeras digitais caseiras, com os quais estes filmes populares rompem com um 

nível superelevado de aparato tecnológico que legitima o cinema dito profissional. 

Chegamos, então, a uma questão relevante para as discussões acerca da 

sociedade midiática: Qual o aspecto legitimador da produção cinematográfica, o 

aparato técnico ou a fala, o meio ou a mensagem? O que diferencia o cinema das 

outras produções audiovisuais? 

Deleuze realiza um interessante contraponto entre a função social da TV, 

onde o “olho profissional” exerce controle e poder através da técnica, e a função 

estético-política do cinema, onde o uso da técnica é instrumental, superando o 

fascínio para servir ao pensamento, à reflexão (1992: 94-95). No entanto, Deleuze 

reconhece que o cinema sofre a invasão do modelo tecnicista da televisão. Ele nos 

propõe “ir ao cerne do confronto”, ou seja, “se perguntar se o controle não poderia 

ser revestido, ser colocado a serviço da função suplementar que se opões ao poder: 

inventar uma arte do controle que seria como que a nova resistência... seria preciso 

que o cinema deixasse de fazer cinema, que estabelecesse relações específicas 

com o vídeo, a eletrônica, as imagens digitais, para inventar uma nova resistência e 

se opor à função televisiva de vigilância e de controle” (1992: 97-98). 

 O cinema popular que citamos nos parece bastante próximo da descrição 

deleuziana. Trata-se de uma linguagem que busca superar o primado da técnica, 

sendo antes uma ferramenta de produção de linguagem própria, de redescrição e 

constituição da memória coletiva. Seria, então, uma “comunidade gerativa” (PAIVA, 

2005: 21 e PAIVA, 2007: 141, 147) que se formaria a partir da autogestão de sua 

produção simbólica e do ressurgimento da questão política cotidiana, seja na fala 
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midiática popular, no desenvolvimento de um consumo crítico dos produtos 

midiáticos, ou, finalmente, nas ações concretas da rotina comunitária. 
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