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Olá!

 
Você já parou para pensar como a
geopolítica e as relações internacionais se
materializam em nossa vida cotidiana?
 
Greenwich ou o meridiano zero, estar localizado
na Inglaterra não é mera coincidência. Isso é
geopolítica! E denominar quem está “atrasado”
ou “adiantado” segundo “O grande relógio do
mundo” reverbera profundamente nas relações
internacionais. Do mesmo modo a internet com
todo seu poder econômico e cultural é
centralizada pelos Estados Unidos, tanto que
quando nos dirigimos a sites vinculados ao país
utilizamos a sigla “.com” enquanto que aos outros
incorporamos a mesma conjuntamente com a do
país, como em “.com.br”.
 
E se nós iluminássemos mais essas duas
importantes questões observando-as sob as
lentes cinematográficas, que tal?
 
O Acervo CineGRI é a seleção de textos
redigidos pelos nossos bolsistas e voluntários ao
longo desses 4 anos de projeto que vai
exatamente nessa linha de reflexão. Todo esse
conteúdo armazenado foi dividido em 6 grandes
grupos temáticos: Poder; Segurança; Direitos
humanos; Desigualdade Espacial;  Identidade;
Cotidiano.
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Aqui você encontrará alguns dos principais
assuntos que permeiam a geopolítica e as
relações internacionais sendo debatidos através
das projeções de quadros imagéticos construídos
pelo cinema, como por exemplo, a fracassada
política de guerra às drogas; banalização de
identidades produzida pela indústria cultural etc.
 
Assim, Direitos Humanos foi escolhido como
nosso terceiro boletim por se tratar de um tema
constantemente em pauta nas agendas  políticas
nacionais e internacionais devido não só a crise
dos refugiados mas também heranças sociais de
repressão de determinados grupos, além de ser
constantemente associado a polarização polítca  
"direita x esquerda". Ele foi agrupado nos
tópicos: Imigrações; Prisões; Cracolândias. A
ideia é que ao ler os textos que o constitui, assim
como os que estão por vir em nossas próximas
edições, você possa adentrar as diversas
dimensões que rondam o tema por outro ângulo.
 

Bora lá?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Em 1948 os países membros da Organização das
Nações unidas (ONU) adotaram a Declaração
universal dos Direitos Humanos, documento com
30 artigos que estabelece que todos os seres
humanos tenham os mesmos direitos e liberdades
fundamentais para que possam desenvolver suas
potencialidades como tal. Na teoria,
independente do gênero, raça religião,
nacionalidade ou classe social nenhum grupo
deve ser segregado e nem possuir o seu acesso a
uma vida digna dificultado. Mas a prática é bem
diferente. Existem direitos que são negociados
devido a preconceitos estruturais como o racismo
e a xenofobia, além do sentimento punitivista
fazendo com que a lógica de igualdade se perca
em meio à necessidade de controle de corpos.
 
O fenômeno do encarceramento em massa das
últimas décadas é uma prova disso. O cárcere
tem como função o punir e vigiar apoiado na
privação da liberdade e no recorte racial [1]. 
Afinal a crença colonial de que o corpo com
características periféricas possa representar um
risco para as instituições públicas e privadas
ainda permanece nas abordagens higienistas
feitas pela polícia, através de práticas
institucionalizadas do estado, ou em práticas
cotidianas, como quando um negro é seguido por
algum segurança em uma loja por exemplo.
 
O caso de Rafael Braga não é algo isolado.
Único preso remanescente das manifestações de
2013 é um preso jovem negro catador de
materiais recicláveis que portava uma vassoura e
duas garrafa de plástico, uma contendo água
sanitária e a outra com o desinfetante pinho do
sol. A justiça entendeu que os materiais seriam
usados para a realização de coquetel molotov,
bomba incendiária de fabricação caseira.
 

A política repressiva do suposto “combate às
drogas” também entra na lista de fatores
discriminatórios. Nesse sistema, os dependentes
químicos passam a ser tratados como
“criminosos” que devem ser retirados da
sociedade para os fins de se esconder dada
situação e visando o acúmulo de capital
financeiro e político com a desapropriação de
terras e a decorrente especulação imobiliária,
como aconteceu na operação realizada pela
prefeitura e o governo do estado de São Paulo
no chamado “Fluxo da Cracolândia”.
 
Ao contrário das práticas de redução de danos à
saúde dos usuários e aos impactos sociais
decorrentes do uso de drogas, feitas por países
como Alemanha, ações de "limpeza"  como essa
transformam um problema de saúde pública em
uma guerra contra a pobreza e a periferia. E o
programa de “Redenção” se mostra na verdade
como um instrumento de rendição forçada
baseada em ações repressivas e agressivas. Por
uma “Nova luz” e uma velha política de
negligenciamento  e naturalização desse tipo de
violência.

EDITORIAL
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Ainda, esse pensamento fundamentado em
silenciar o indesejado socialmente também foi
usado no fundamento manicomial.   [2] Segundo
o ex-psiquiatra do Hospital Colônia de
Barbacena, em Minas Gerais, instituição onde
ocorreu um dos maiores genocídios da história
brasileira, Ronaldo Simões Coelho   “No hospício,
tira-se o caráter humano de uma pessoa, e ela
deixa de ser gente”.  Apenas 30% das pessoas
enviadas para lá possuíam transtornos mentais
enquanto que a maioria da população era
constituída por jovens mães solteiras,
homossexuais, negros, pobres e desafetos
políticos vivendo trancafiadas sobre condições
degradantes de desnutrição, insalubridade e
violação de todos os direitos básicos.
 
Nesse sentido, as violações aos direitos humanos
desde sempre tiveram um viés carregadamente
ideológico. Guerras mundiais e civis transformam
povos perseguidos em fugitivos da miséria
incapacitante. Porém desde 1973, com a crise
econômica resultante dos choques do petróleo, o
sentimento xenofóbico começou a se espalhar
pela Europa, maior alvo daqueles que buscam
refúgio nessa situação. Com o   extenso
desemprego gerado desde então, o imigrante
passou a ser visto como um concorrente às vagas
de emprego e benefícios desses países. Daí
surgiram movimentos extremistas de aversão a
esses povos.  Apesar de o artigo XIV da
declaração universal dizer que toda a pessoa,
vítima de perseguição tem o direito de procurar e
gozar de asilo em outros países, cabe ainda
assim a esses fechar ou não suas fronteiras.
 
Portanto, todos esses corpos são desumanizados.
O nome é substituído pelo número, mas os
moldes   que possibilitam isso permanecem os
mesmos. Aqueles que beneficiam as camadas de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poder da sociedade e suas crenças
discriminatórias. Enquanto os direitos humanos
continuarem a não ser vistos como deveres que
devem ser preservados, e sim privilégios, os seres
vistos como coadjuvantes continuarão a ser
violentados.
 
Notas

[1] AFONSO, Nathália. 'Dia da Consciência
Negra: números expõem desigualdade racial no
Brasil'. Folha Piauí. 20.Nov.2019. Disponível em:
<https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20
/consciencia-negra-numeros-brasil/>. Acesso
em: 06 fev. 2020.
[2] RONCOLATO, Murilo. 'Manicômios: por que
eles ainda são um problema no Brasil'. Nexo
Jornal. 30.Out.2016. Disponível em:
<https://www.nexojornal.com.br/reportagem/20
16/10/30/Manic%C3%B4mios-por-que-eles-
ainda-s%C3%A3o-um-problema-no-Brasil>.
Acesso em: 08 fev. 2020.
 

Boa leitura!
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IMIGRAÇÕES



LUGAR DE VIDA

 
O percurso dos refugiados perpassa
inúmeros fatores: desde os conflitos políticos
que ocasionam a fuga desesperada do país
de origem até o pleno estabelecimento dos
refugiados em um novo país e assimilação
nesse – o que implica obtenção de moradia e
emprego, aprendizado do idioma local etc..
Entre essas duas pontas, as vidas de milhões
de refugiados ficam sujeitas ao intrincado
xadrez das relações internacionais, a
acordos fronteiriços bilaterais ou a
multilaterais, a decisões geopolíticas, à maior
hostilidade ou hospitalidade que encontram
junto à população de uma nação.
 
São milhares de quilômetros enfrentados, de
fronteira a fronteira, de um abrigo
improvisado a outro, de um cadastro de
regulação a outro. Tudo isso permeado pela
dificuldade de sobrevivência perante as
intempéries climáticas e por uma angustiante
incerteza em relação a um presente sempre
provisório e, quanto mais, a um futuro incerto.
Nada menos que uma odisseia
contemporânea, no meio da qual muitos
naufragam anonimamente.
 
Diante dessa penosa transitoriedade, como
encontrar forças para dar continuidade à
jornada? Para sobreviventes de situações-limite e
traumáticas (como os campos de concentração
nazistas, mas também como o refúgio), a
narração e valorização de suas experiências de
vida possui o papel fundamental de ajudá-los a
superar as dificuldades, a “renascer”, a “iniciar
seu trabalho de religamento ao mundo, de
reconstrução da sua casa”*. No caso da tra-
 
 
 
 
 
 
 
 

jetória dos refugiados, esse esforço é ainda
maior, pois sequer possuem habitação fixa
própria.
 
A reportagem produzida pelo canal
Globonews  “Refugiados de Calais, na França: o
fim da Selva”  trata desse tema. Em meio a um
campo de sete mil refugiados que esperavam
migrar para Inglaterra, foi construída, com ajuda
de ativistas, uma pequena cidade (chamada de
“Selva”) com restaurantes e escolas informais,
dando cor a um local que se pensaria ser pura
desolação. Além disso, promoveu uma união
entre pessoas que, em comum têm o fato de
estarem refugiadas, mas tem origens diversas,
como sírios, paquistaneses, sudaneses e afegãos.
Contudo, pelo fato de a ocupação ser ilegal,
parte da “Selva” foi destruída pela polícia
francesa e boa parcela de seus habitantes, ainda
sem permissão para migrar à Inglaterra, ficou
desalojada.
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De qualquer modo, um escrito em vários dos
barracos do campo sintetiza bem a tarefa de
constante adaptação, resistência e auto-
valorização das pessoas que se encontram
refugiadas: “lieu de vie”, “lugar de vida” em
Francês. Ainda que a trajetória até o destino final
seja árdua, fazer de cada precário ponto de
parada um lugar com vida, com algum
significado, é pressuposto para sobreviver e
seguir em busca de um verdadeiro refúgio.
 
* SELIGMAN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma – a
questão dos testemunhos de catástrofes
históricas. p. 66, 2008. 
 
José Bento de Oliveira Camassa. Graduando
em História (FFLCH-USP), ex-colaborador do
Projeto CineGRI.
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ENTRE OS MUROS DE UMA ESCOLA, ENTRE
AS FRONTEIRAS DE UM PAÍS 
 
As artes possuem uma incrível capacidade de
ligar histórias e dramas individuais a questões
coletivas e problemas sociais. Debruçando-se
sobre o micro, um bom filme pode captar o
macro, com uma sensibilidade que
frequentemente escapa a análises mais
genéricas ou “de fora e de longe”. Esse é o caso
de “Entre os muros da escola” (2008), do diretor
francês Laurent Cantet, sobre os dilemas
multiculturais da França contemporânea.
 
A obra trata do cotidiano de François, um novo
professor em uma escola pública do subúrbio de
Paris na última década. Embebido pelo ideário
da escola gratuita, laica e republicana (herdado
do Iluminismo e da Revolução Francesa), que visa
à formação do estudante como um cidadão
social e culturalmente identificado com o Estado
francês, o professor encontra um cenário bem
diferente.
 
Entre seus alunos, estão Wei, um chinês tímido
que corre o risco de ser deportado do país,
Souleymanne, cuja mãe não fala Francês, e
Khoumba, uma entre outros descendentes de
árabes da turma. É como se a globalização e a
imigração vinda de países colonizados pela
França no século XX (como a Argélia) se
materializassem em sala de aula. Soma-se a essa
diversidade étnica uma polaridade cultural e
geracional entre o professor e os estudantes.
Enquanto aquele tenta seguir à risca o currículo
com clássicos da literatura francesa, esses estão
mais interessados em rap e futebol. Não sentem o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menor vínculo com o conhecimento que a escola
lhes oferece, nem esta consegue reconhecer a
experiência particular que eles carregam e o
mundo em que vivem¹.
 
Como resultado, a sala de aula é atravessada
para uma série de desencontros, ruídos de
comunicação e conflitos (físicos e simbólicos)
entre os alunos e entre esses e François  que os
bons e velhos giz e lousa não são capazes de
resolver. De um lado, alunos questionam por que
o educador usa apenas nomes franceses e
americanos e não africanos para seus exemplos
e se revoltam quando ele repreendeu alunas
chamando-as de uma expressão interpretada por
eles como “prostituta”. De outro, o professor vê
sua autoridade desrespeitada quando o agridem
ou insinuam, pejorativamente, que ele seria
homossexual.
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Entre os muros de uma entre tantas escolas, há
um desafio que a França atualmente enfrenta:
como assimilar e integrar os imigrantes, fazendo-
os se adequarem ao seu novo país e, ao mesmo
tempo, respeitar suas culturas e impedir a
xenofobia contra eles? Exemplos desse impasse
foram controversas leis francesas da última
década que proibiam o uso de véus islâmicos em
escolas e outros espaços públicos². Com o
argumento de que eles seriam um empecilho para
a segurança pública ou para a laicidade da
escola, essas leis acabam por prejudicar a
liberdade de expressão, tão exaltada pelos
franceses, às muçulmanas do país.
 
¹ Tema tratado pelo historiador Edward Thompson
em “Educação e Experiência”. In: Os Românticos.
A Inglaterra na era revolucionária.
 
José Bento de Oliveira Camassa. Graduando
em História (FFLCH-USP), ex colaborador do
Projeto CineGRI.



DEPOIS DA IMIGRAÇÃO: IDAS E VINDAS
APÓS O ACOLHIMENTO
 
No segundo semestre de 2015, assistimos ao
auge da crise migratória na Europa. Frente a isso
– e por mais que a xenofobia siga com grande
força em solo europeu – várias iniciativas de
solidariedade por parte de governos e
sociedades ocidentais vieram à tona, como por
exemplo por parte do  Canadá  do primeiro-
ministro Justin Trudeau e a  Alemanha  da
chanceler Angela Merkel.
 
Contudo, por mais que uma boa recepção de
refugiados e de imigrantes, seja louvável, ela não
significa que suas vidas em um novo país estejam
imunes a percalços e a instabilidades. Por meio
de uma trajetória individual de uma criança
asiática adotada por ocidentais, o
filme  Aprovado para adoção  (Jung/Laurent
Boileau, 2012) ajuda a discutir essa questão.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A animação, autobiográfica, trata de Jung, um
menino sul-coreano órfão nascido em 1965 e que
foi encontrado vagando pelas ruas de Seul por
um policial. Posteriormente, Jung, ainda criança,
foi adotado por uma família belga, dentro de um
contexto em que alguns países ocidentais
mostraram grande cooperação na adoção de
órfãos estrangeiros. No filme, comenta-se, inclu-
 
 
 
 
 
 

 
 
 
sive, que na Bélgica, as famílias que adotavam
crianças coreanas dispunham de um status social
maior. Prova disso é que a nova família de Jung
adotou também uma menina coreana, anos mais
tarde.
 
Porém, apesar da calorosa acolhida da família,
Jung vai se deparando com uma série de
problemas de adaptação – na escola e na
família, a qual deixa de estar tão feliz por tê-lo
adotado– e preconceitos velados – em um
momento de briga familiar, sua mãe adotiva o
xinga por ser estrangeiro. Em meio a isso, a
complexa questão identitária surge para Jung:
quando criança, começa a buscar um vínculo
com a Ásia, o que ele encontra no seu gosto pela
cultura japonesa de animês. Mais tarde,
adolescente, se torna amigo de uma menina
coreana e busca conhecer mais a cultura do país
de origem, já que vai se percebendo como
diferente em relação aos seus colegas nascidos
na Bélgica, por ter  “cor de pele: mel”  (título do
filme em Francês). Nesse movimento, chega,
inclusive, a se separar de sua família. Em suma, a
personagem encara várias idas e vindas em um
país distinto de onde nasceu.
 
Hoje quadrinista, Jung retrata no filme uma
viagem que fez recentemente à Coreia do Sul
para buscar suas origens, mas não encontra
nada nas documentações oficiais que indique
quem teriam sido seus pais biológicos. E embora
se pareça fisicamente com muitos coreanos, não
sente grande vínculo com eles. Assim, o caso de
Jung mostra como as trajetórias de imigrantes
não se “resolvem” com a entrada em um país,
mas tem repercussões de identidade por toda
sua vida.
 
José Bento de Oliveira Camassa. Graduando
em História (FFLCH-USP), ex colaborador do
Projeto CineGRI.
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AMÉRICA PARA OS ODIADOS
 
"Quando o México envia (aos EUA) sua gente,
não envia os melhores. Envia as pessoas que têm
muitos problemas, que trazem drogas, crimes, são
estupradores".
 
A declaração do bilionário norte-americano
Donald Trump, candidato que lidera as pesquisas
de intenção de voto pelo partido republicano à
presidência dos Estados Unidos, reflete a base
do pensamento de sua reforma migratória que,
de acordo com o mote de sua campanha,
“tornará a América grandiosa novamente”. A
construção de uma muralha que divide o sul do
país com o México, é uma das propostas do seu
plano de migração (custeada pelos mexicanos).
 
O discurso do senador Mark Rubio, candidato
conservador que o partido republicano preferia
estar representado, possui um tom mais
apaziguador sobre o tema: “Os conservadores
não são anti-imigração, conservadores são pró-
imigração legal”. Contudo, a oratória de Trump
tem ganho muito mais aderência, mesmo que as
ideias que a compõe sejam falsas e racistas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A formação dos Estados Unidos remete à história
da imigração. Para John F Kennedy, “todo
aspecto da economia americana decorreu da
contribuição de imigrantes”. A ideia de uma
América como uma nação de imigrantes também
está no discurso de Bernie Sanders, candidato
democrata para a eleição presidencial: “Somos
uma nação de imigrantes. Eu mesmo sou o filho
de um imigrante. Sua história, a minha história,
nossa história é a história da América, a de
famílias trabalhadoras que vêm para os Estados
Unidos para criar um futuro melhor para seus
filhos. A história dos imigrantes é a história da
América, uma história enraizada na família e
alimentada pela esperança. Essa história
continua hoje em famílias em todo os Estados
Unidos”. Mesmo nos quadrinhos, Capitão
América, personagem que sempre se posicionou
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“C.A diz - 'Patriotismo levado longe demais é
fanatismo, não importa quem você seja ou de
onde é.' NUKE diz - 'Esses estrangeiros imundos
mancharam nossa imagem.' C.A diz -
'Estrangeiros não são seus inimigos, filho. Eu sou
filho de imigrantes.' (Após isso eles continuam)
NUKE - 'O-quê?!' C.A - 'Quando eu era criança o
povo do meu pai, os irlandeses,   foram presos,
discriminados e chamados de estrangeiros
imundos. É essa América xenofóbica que você
quer? Todas as religiões, todas as
nacionalidades, todos nós queremos a mesma
coisa.'”
 
Nesse cenário, a ignorância parece ser o fator
que possibilita a aderência de um discurso como
o de Donald Trump. A ignorância, aquecida pelo
medo, resulta no ódio. É justamente essa lógica
que parece ser o fio condutor do último filme de
Quentin Tarantino “Os Oito Odiados” (The
Hateful Eight, 2015). Talvez o que esteja
simbolizado nos oito personagens que estão
naquela cabana é a própria formação dos EUA.
O crítico de cinema Pablo Villaça interpreta
brilhantemente que essas figuras representam os
negros, os confederados, os trabalhadores
liberais, os pobres, os representantes da Lei, as
mulheres, os colonizadores britânicos e os
mexicanos.
 
Dessa forma, a inconsistência no discurso do
próprio  Trump, a respeito questão migratória, só
nos faz questionar sobre quais os limites de se
falar em nacionalismo e patriotismo, no que diz
respeito às fronteiras geográficas e sociais,
subjetivas e objetivas, na construção de uma
identidade nacional e, mais ainda, nas
implicâncias de se buscar uma. 
 
Leonardo de Angelis Leonardo. Graduando em
Gestão de Políticas Públicas (EACH-USP), ex
colaborador do Projeto CineGRI.
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QUESTÕES IMIGRATÓRIAS NO BRASIL: OS QUE
VÊM E OS QUE VÃO 
 
Ao tratar da imigração latino-americana no Brasil
é preciso que se contextualize a nova posição
geopolítica que se encontra o país no século XXI.
Portando um papel de liderança que se estende
por toda a América Latina, e não fica apenas
restrito a parte sul do continente, o Brasil ganha
uma visibilidade grande em seu processo de
abertura política aos vizinhos e na emergência
econômica ocorrida nos últimos anos.
 
Através de uma dessas estratégias de
empoderamento no cenário regional e global
pode-se introduzir o tema da imigração haitiana
no Brasil. Mencionando a polêmica intervenção
militar brasileira de cunho imperialista na ilha
caribenha, com o evidente propósito na
conquista de um assento no Conselho de
Segurança da ONU, o Brasil aparece como uma
grande opção de recomeço de vida aos
haitianos. Lembrando que em 2010 aconteceu um
terremoto na ilha, matando 230 pessoas e
desabrigando mais de 1,5 milhões. Com pouco ou
quase nenhum dinheiro, sem família muitas vezes,
e fugindo ainda das consequências desse
desastre natural, os haitianos almejam a entrada
no Estado que desponta como potência regional
apenas com a tentativa de venda de suas forças
de trabalho.
 
Na sociedade brasileira, sobretudo em São Paulo,
os estrangeiros latinos têm, em vezes não-raras,
uma recepção xenófoba e racista, sendo bem
recebidos apenas como potencial força de
trabalho a ser explorada de forma barata. Não
há comumente o sentimento de identidade
latino-americana nos brasileiros, estes muitas
vezes atribuem seu sentimento de pertencimento
as nações de onde são descendentes, seja na
Itália, Espanha, Portugal, Japão, etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contabiliza-se por volta de 50 mil haitianos no
Brasil, sendo mais ou menos 12 mil no estado
paulista. Se dispersam por setores como a
Construção civil, Indústria de alimentos, Serviços
gerais e Comércio.Outro país que conta com
uma presença considerável de migrantes no
Brasil, é a Bolívia. Estima-se que 100 mil
bolivianos estejam em São Paulo. Muitos servindo
de mão-de-obra na Indústria têxtil
predominantemente e em condições de trabalho
análogas à escravidão, como já foi denunciado
na mídia.  Não se verifica, portanto, muitas vezes
a total inserção dos migrantes na sociedade
brasileira. Receosos por preconceitos e mais
exploração, e na procura da manutenção de
hábitos, os migrantes buscam relações sociais
com seus semelhantes predominantemente.
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Logo, o estudo focado no caso brasileiro de
imigração também está associado na proporção
de oferta de trabalho que o país oferece, sendo
o Brasil pólo de atração a países da vizinhança
latino-americana. Estados estes menos
industrializados e que flertam com o Brasil no
novo panorama das relações internacionais Sul-
Sul. Cabe as instâncias nacionais proteger este
imigrante vulnerável a prováveis situações
exploratórias. 
 
No que diz respeito à "exportação" de migrantes,
mesmo decrescendo, a migração brasileira para
o exterior ainda é considerável. Europa, Japão e
EUA continuam sendo destinos-alvo de brasileiros
de diversas origens sociais. Atualmente, alguns
novos desafios estão postos: a disputa pelo posto
de trabalho, que é como os estrangeiros
enxergam a chegada dos imigrantes em seu país
(natural em tempos de crise); os antigos
problemas, já costumeiros, como a
estereotipação do brasileiro.
 
Isto gera uma série de preconceitos que vêm à
tona quando há o contato com o
nativo.Enriquecer pelo trabalho é a principal
motivação dos brasileiros no exterior, e não só
pela desqualificação no serviço é que esse novo
migrante está se caracterizando. No contexto da
Revolução Técnico-Científico-Informacional
capitalista, trabalhadores qualificados e
especializados são demanda de  mercados nas
mais diversas localidades. O país de origem
lamenta esse modelo de migração, pois muitas
vezes custeia essa instrução, mas não pode
desfrutar internamente dos benefícios deste
investimento.  Coloquemos em evidência o caso
da incorporação pela Indústria do
Entretenimento e Cultural de atores, diretores e
cineastas brasileiros. A  "mão-de-obra" brasileira
para o "ramo cultural" é bem requisitada.
Contudo, percebe-se uma total
descaracterização do artista, uma adaptação às
exigências externas e a uniformização dos
artistas aos padrões hollywoodianos.  Esse
processo é uma provável consequência da
tentativa de extinção das fronteiras culturais e 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
expansão de um modelo de cultura e arte pelo
mundo que abrangeria um número cada vez
maior de consumidores, o princípio da Indústria
Cultural.
 
Logo, o artista em Hollywood, templo do
entretenimento, tem sua atuação já marcada por
padrões pressupostos. Ele se torna um
personagem global que é levado a ser apreciado
por uma série de determinações impostas para
que o espectador em todo o mundo o aprecie. 
 
Thiago Moreira de Jesus. Graduando em
Geografia (FFLCH/USP), ex colaborador do
ProjetoCineGRI.
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IMIGRAÇÃO #TOP 10: IMPASSES,
PERSPECTIVAS E ALTERNATIVAS 
 
Tradicionalmente no último post do mês, o
Projeto CineGRI indica 10 filmes sobre a temática
em questão. Mostraremos agora nossas dicas de
filmes que tratem do tema Imigração.  Esse
fenômeno, já estudado por diversas vertentes ao
longo da história, permeia nosso cotidiano nos
noticiários, nas universidades, no ambiente de
trabalho e, infelizmente, quando nos deparamos
com a realidade das grandes metrópoles, no qual
famílias ou indivíduos de outros países sofrem em
decorrência de conflitos políticos ou sociais
ocorridos em seus países de origem, e ao mesmo
tempo da marginalização gerada pelo sistema
econômico dos países, ditos “desenvolvidos”,
para onde imigraram.  Bob Dylan enxerga a
situação de forma alegórica em sua  música,
tomando como perspectiva a situação dos
imigrantes aos olhos de Deus: “Tenho pena do
pobre imigrante, cuja força é gasta em vão, [...]
e cujas lágrimas são como chuva”. Os filmes
indicados procuram trabalhar o tema por meio
de diferentes linguagens e enfoques.
 
1– Biutiful (direção: Alejandro González
Iñárritu, 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cotidiano de Uxbal (Javier Bardem) envolve
diretamente o contato com imigrantes ilegais
provenientes da China e de Senegal, que
habitam os guetos de Barcelona. Apesar de servir
como intermediador entre a produção chinesa de
bolsas falsificadas e de seu comércio realizado
no centro da cidade pelos imigrantes africanos, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uxbal possui um olhar sensível sobre a condição
humana, talvez condicionado pela situação
extrema que vivencia: ele é pai de duas crianças
pequenas; sua esposa (Maricel Álvarez) é
adúltera e possui bipolaridade; e ele está em
fase terminal de câncer de próstata. O drama
consegue enfocar a temática da imigração e da
finitude da vida sob uma perspectiva
melancólica, mas muito bela. O momento que dá
origem para a imagem da capa do filme é
particularmente memorável.
 
2- O Visitante (direção: Tom McCarthy, 2009)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor de economia viúvo Walter Vale
(Richard Jenkis) tem sua monótona rotina
quebrada quando seu destino se cruza com o
sírio Tarek (Haaz Sleiman) e sua esposa
senegalesa Zainab (Danai Jekesai). Walter
descobre que o casal habita seu apartamento
em Nova York sem seu consentimento, porém
uma relação inusitada e repleta de humanidade
acomete a vida dos personagens do longa, nos
fazendo refletir sobre o que nos une, muito além
das características de nossos países de origem.
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3 – O Exótico Hotel Marigold 2 (direção: John
Madden, 2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com um colossal elenco, o filme é uma
continuação de “O Exótico Hotel Marigold”
(2012). Aqui é mostrada de forma leve e
descompromissada, quase como uma “comédia
romântica”, a situação inusitada de imigração,
no qual idosos de países da Europa e Estados
Unidos decidem passar o fim de suas vidas em
um hotel na Índia. É interessante observar como a
troca de culturas consegue extrair o melhor de
seus personagens e como o ambiente consegue
unificar suas emoções e afetos.
 
4– O Mágico de Oz (direção: Victor Fleming,
1939)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embora o trajeto entre o mundo sépia do Kansas
para a colorida Oz não represente um caso real
de imigração, o conto vivenciado pela menina
Dorothy Gale (Judy Garland) permanece como
um dos maiores clássicos do cinema de todos os
tempos, estabelecendo até hoje importantes
reflexões sobre os mais variados temas.
Para  Gregory N. Mankiw, a mudança dos tijolos
amarelos, percorridos pelos personagens, para os
tijolos verdes pode representar a mudança do
padrão-ouro para o padrão-dólar, vivenciado na
época. Nesse sentido, os próprios personagens
simbolizariam as diferentes origens e desejos da
sociedade americana década de 40: o
Espantalho representando os trabalhadores do
campo, o Homem de Lata os trabalhadores das
fábricas, o Leão a classe política e Dorothy a
juventude americana. Vale muito assistir ao filme
com essa ótica.
 
5 – O Homem Mais Procurado (direção: Anton
Corbjin, 2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para refletir sobre a imigração no contexto do
terrorismo na Europa, “O Homem Mais Procurado”
é um dos títulos mais interessantes dos últimos
anos. Günther Bachmann (último protagonista de
Philip Seymour Hoffmann) investiga o imigrante
ilegal Issa Karpov (Grigoriy Dobrygin), contando
com a ajuda da advogada  
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de imigração Annabel Richter (Rachel McAdams).
Marcada por uma série de reviravoltas e de uma
narrativa paciente, mas sempre instigadora, o
thriller de espionagem procura debruçar-se sobre
as correlações entre a imigração e prática do
terrorismo, sem cair em uma análise simplista.
 
6 – Trilogia O Poderoso Chefão (direção:
Francis Ford Copolla, 1972,1974, 1990)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O filme que mudou Hollywood e o Cinema para
sempre tem a temática da imigração italiana nos
Estados Unidos como plano de fundo em todo
momento, particularmente em “Poderoso Chefão
Parte II”, que retrata a chegada de Vito Corleone
(Al Pacino) à América. A adaptação
cinematográfica do livro de Mario Puzo era vista
como uma ideia muito arriscada, pelo fato de
analisar intimamente as relações e valores da
máfia. Para Tom Santopietro, autor do livro “The
Godfather Effect”, a representação dos ítalo-
americanos no filme ajudou a reforçar o
estabelecimento da cultura de sua terra natal na
América, entendida como a nação das
oportunidades. Os filmes, na análise de Tom,
também contribuíram para que os imigrantes de
outras partes do mundo, como os irlandeses e os
judeus da Europa-oriental, reestabelecessem o
contato com a cultura de suas famílias, sem
deixa-las morrem em meio ao “American Way of 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life”. No fundo, talvez uma das grandes
conquistas da trilogia seja de funcionar como
uma celebração de nossas raízes, por meio da
retratação de uma família moralmente
inescrupulosa, mas que inegavelmente nos
identificamos quando olhadas sob uma
perspectiva pessoal.
 
7 – Babel (direção: Alejandro González
Iñárritu, 2006)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A conhecida multi-narrativa de Iñárritu, que cruza
histórias aparentemente desconexas, ajuda o
filme a tratar da questão da legitimidade das
fronteiras nacionais. De acordo com a análise de
Akya Deniz Tugran, Angelica Pizon e Oscar
Arronson, Babel desmistifica a retórica da
equalidade global ao retratar o encontro
transnacional entre Primeiro e Terceiro Mundo,
por meio de temas como a violência, o terror e o
cruzamento de fronteiras. As quatro famílias
retratadas no filme expõem contrastes de ordem
cultural, econômica, racial e de gênero.
Especificamente a personagem Amelia
(Adriana Barraza) representa a enorme parcela 
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de trabalhadores latino-americanos que residem
sem documentação nos EUA. Seu trabalho como
empregada-doméstica é determinado pela
dinâmica de gênero da imigração e retrata o
fenômeno da “transnacionalização” da
maternidade, vivenciado pelas crianças do
Primeiro Mundo. De acordo com o próprio
Iñárritu, “o filme não trata de fronteiras físicas ou
de políticas de governos, mas sim da política do
ser humano”.
 
8 – O Imigrante (direção: Charlie Chaplin, 1917)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível integralmente no  YouTube, “O
Imigrante” de Chaplin é um de seus curtas-
metragens mais aclamados. O filme retrata
Charlie em um navio imigrando para os EUA. Ao
ganhar no jogo de cartas, o protagonista
deposita o dinheiro na Bolsa de Edna, que vive
uma situação de grande dificuldade junto com
sua mãe. Posteriormente, Charlie reconsidera sua
decisão e tenta recuperar parte do dinheiro para
si próprio, porém é acusado de ladrão pelo resto
do navio, mas Edna limpa seu nome, e de lá
acontece a conexão entre os personagens. A
cena em que Chaplin chuta um agente de
imigração foi considerada como evidência de
seu “anti-americanismo” quando ele foi forçado
a deixar os Estados Unidos durante o governo
McCarthy na década de 1950. Na década de 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990, “O Imigrante” tornou-se parte do Registro
Nacional de Filmes dos Estados Unidos devido
sua importância “cultural, histórica e estética”.
 
9 – Scarface (direção: Brian de Palma, 1983)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além da imigração da população mexicana, os
EUA também foi o destino de milhares de
cubanos durante o século XX. Sem dúvida
alguma, Scarface de Brian de Palma é um dos
melhores filmes que envolve esse fenômeno, indo
muito além de um simples relato sobre o tráfico
de drogas na Flórida de 1980. O protagonista
Tony Montana (Al Pacino) representa uma versão
deturpada do “self-made man” americano, que
tem no indivíduo (e não na coletividade, como
em “O Poderoso Chefão”) a chave para a
prosperidade e ascensão social. Colocado em
uma situação de marginalização e de sub
cidadania, Montana, sob influência do capitalis-
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mo extremamente competitivo dos EUA, encontra
no tráfico de cocaína a chave para a construção
de seu império. Sua ascensão, ápice e declínio
trazem interessantes reflexões a respeito de
como a ideia de “vencer na vida” pode gerar
resultados catastróficos.
 
10 – Um Convidado Bem Trapalhão (direção:
Blake Edwards, 1968) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Sellers é um gênio absoluto do humor, e
“Um Convidado Bem Trapalhão” é um dos
clássicos da comédia escatológica (também
referenciada vulgarmente como “pastelão”). O
filme todo se passa em uma festa repleta de
formalidades, frequentada pela elite econômica
da década de 60. O personagem de Sellers,
indiano, é convidado por acaso para o evento e
devido às suas diferenças culturais, e ao excesso
de pomposidade da ocasião, uma série situações
constrangedoras ocorrem. É interessante pensar
como as diferenças econômicas e culturais
podem ser refletidas por meio de uma linguagem
escrachada e bom humor. Filmes da atualidade
como “Borat” devem muito ao legado de Sellers.
 
Leonardo de Angelis Leonardo. Graduando em
Gestão de Políticas Públicas (EACH-USP), ex
colaborador do Projeto CineGRI.
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PRISÕES E MANICÔMIOS NAS
NARRATIVAS DE TERROR
 
As narrativas de terror e suspense dentro de
prisões e manicômios costumam envolver o
confinamento e a reclusão, criando um espaço
de exceções que representa o cenário ideal para
que coisas estranhas aconteçam com
personagens normalmente acometidos por
distúrbios, transtornos e traumas, cujo histórico
social normalmente vem repleto de violência e
violações. A  Ilha do Medo  (2010, dir. Martin
Scorsese) estrelado por Leonardo DiCaprio é um
desses exemplos, em uma trama envolvente na
qual o personagem principal passa da sanidade
à loucura, nos dando o benefício da dúvida sobre
sua real condição. O personagem de DiCaprio,
como tantos outros, compõe uma narrativa que
se tornou clássica no cinema ao retratar a
loucura e a delinquência: o sujeito com
comportamento atípico, repleto de neuroses, em
uma instituição que, ao estabelecer o isolamento
social, cria outros tantos espaços de
sociabilidade, com todas as problemáticas
intrínsecas à condição de exclusão.
 
No paralelo da construção e reprodução de
estigmas, algumas tramas problematizam um
pouco o suposto tratamento oferecido por essas
instituições, como é o caso de  Um Estranho no
Ninho  (1976, dir. Miloš Forman) e Garota
Interrompida (2000, dir. James Mangold). Ambas
giram em torno de rebeliões organizadas por
internos, normalmente guiadas por mentes
apresentadas como excepcionais, mesmo que
moralmente transgressoras. Tais instituições
isoladoras e disciplinadoras, ao colocar em um
mesmo espaço todxs aquelxs que a sociedade
não é capaz de absorver em suas regras e
padrões, acabam por tratar as “anormalidades”
desses indivíduos a partir das mesmas premissas.
Dessa forma, o que vemos é a busca por uma
padronização pautada no isolamento, o qual, na
maioria das vezes, pode culminar em outras
tantas formas de organização social. Seja na
vida real, seja na ficção, diferentes mentes
podem se unir de forma inventiva, é o que nos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
mostra Garota Interrompida, na qual a fuga do
hospital psiquiátrico é arbitrada por internas com
diferentes transtornos, como Susanna Kaysen,
interpretada por Wynona Rider, paciente com
Transtorno de Personalidade Limítrofe (Borderline)
e Lisa Rowe, interpretada por Angelina Jolie, uma
sociopata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Brasil, é comum ouvirmos que uma das
maiores facções do país – o Comando Vermelho
– surgiu na ocasião da união de presos “comuns”
e presos “políticos”, durante a ditadura militar, no
confinamento em uma prisão em Ilha Grande, no
Rio de Janeiro. Independentemente de sua
veracidade, a história é amplamente reproduzida
e nos faz pensar sobre as condições a que os
indivíduos confinados são submetidos e quais as
consequências desse condicionamento para
estes e para a sociedade. Seja na vida real, seja
em uma narrativa de terror ou suspense ficcional,
as prisões e manicômios nos são apresentadas
como espaços onde tudo pode acontecer,
sobretudo aquilo que foge à nossa compreensão
e aceitação. Para os que estão nos cárceres, por
sua vez, esses espaços estão longe de ser mera
obra de ficção.
 
Rayssa Mendes. Mestranda em Ciências
Sociais, graduanda em História e coordenadora
do Projeto CineGRI.
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DE ALCATRAZ ÀS 'SEXY PRISONS'
 
Alerta de conteúdo: este é um post sobre fetiche.
Fetiche da mercadoria. A mercadoria em questão
é a ideia de prisão – lugares originalmente
criados para cercear a liberdade de indivíduos
que, pelos mais diversos motivos, não mereciam
seguir participando da vida social em virtude da
ameaça que representam à ordem vigente. Toda
a negatividade incorporada por estes lugares,
entretanto, é desafiada por um contexto
contemporâneo de ‘romantização’ das prisões, no
qual aspectos como o controle e o perigo
iminente são assumidos como traços particulares
que despertam o interesse dos que vivem ‘fora’
das celas.
 
A produção cinematográfica em seus mais
diversos gêneros – filmes, séries, clipes musicais,
etc. – é um dos carros chefes deste processo,
influenciando desdobramentos que extrapolam
as telas e se tornam experiências vendáveis. A
vida na penitenciária de Alcatraz – que já foi
dramatizada em diversas narrativas
hollywoodianas, como o célebre  Escape from
Alcatraz  (Don Siegel, 1979) ou a biografia
do  Birdman of Alcatraz  (John Frankenheimer,
1962) – por exemplo, já pode ser experimentada
por qualquer pessoa ‘livre’ que entrar no Pub
Alcatraz, em Brick Lane, Londres. Com apenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
£30, os ‘condenados’ – como são chamados os
clientes – podem entrar e experimentar a
‘atmosfera misteriosa associada com a vida na
prisão’ [1], vestindo macacões laranjas, enquanto
são dirigidos às celas para serem servidos em
copos e pratos de metal.   Sam Shierman,
fundador da Inventive Productions, afirma que
‘além de ser uma experiência enormemente
divertida, este novo “pop up” (restaurante
temporário) permite aos visitantes
experimentarem um pedaço da Penitenciária
Alcatraz apenas vista pela maioria através da
ficção’. Com a popularidade de séries
como  Orange is the New Black  (Netflix, 2013)
e  Prison Break  (Fox, 2015) na streaming Netflix,
não é difícil esperar o sucesso deste pub.
 
O processo de fetichização é tratado por Marx já
no primeiro capítulo d’O Capital, dada sua
importância para a manutenção do capitalismo
enquanto modo de produção hegemônico. Trata-
se da naturalização de uma série de relações
sociais que se encontram fundadas em uma
violência original de esvaziamento sócio-histórico
da coisa fetichizada, que é escondida pela
fantasia mística do fetiche. Neste processo,
pouco importa o verdadeiro valor de uso das
coisas, pois estas ganham o poder de
estabelecer certas relações sociais. As prisões
constituem um bom exemplo dessa dimensão do
fetiche, porque seu conteúdo original, associado
ao sofrimento e ao isolamento, é totalmente
desafiado por narrativas que focam, por
exemplo, em outras dimensões da sociabilidade
existente no interior das prisões, como acontece
com o tom por vezes comediante de OITNB.
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Outro aspecto que tem sido muito explorado
pelas narrativas cinematográficas, sobretudo
clipes musicais, é o apelo sensual destes
ambientes. O universo pop tem feito uso dessa
abordagem em diferentes ocasiões, que vão
desde Elvis Presley, em 1957 com  Jailrock House,
até a contemporaneidade com divas pop
como  Lady Gaga,  Beyoncé,  Rihanna,  Miley
Cyrus e  Taylor Swift. Estes vídeos exploram uma
qualidade que, embora não esteja originalmente
associada às prisões, foi cooptada e incorporada
por meio da fetichização.
 
Se quando o assunto é fetiche, “cada um tem o
seu”, o capitalismo não fica de fora. Seu fetiche
é a mercadoria, e em tempos de expansão do
mundo da mercadoria e de ‘commoditização’ dos
lugares mais inesperados e desvalorizados, não
nos surpreende que as prisões também se tornem
alvos do ‘raio fetichizador’.
 
[1] BROWN, Sophie. ‘A Prison-Themed Pop-UP Bar
is Opening on Brick Lane’. Eater London, 31 Ago.
2017. Disponível em:
<https://london.eater.com/2017/8/31/16232368
/prison-themed-pop-up-bar-opening-brick-lane-
shoreditch>. Acesso 12 Out. 2017. 
 
Larissa Santos. Graduanda em Geografia e
coordenadora do Projeto CineGRI
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SAÚDE NÃO SE VENDE, LOUCURA NÃO SE
PRENDE
 
No conto “O alienista”, Machado de Assis narra a
história do Dr. Simão Bacamarte, médico que
funda um asilo para “loucos” em uma pequena
cidade chamada Itaguaí. Dr. Bacamarte era um
homem da ciência, mas também se considerava
um homem caridoso, pois com o asilo pretendia
desvendar todos os mistérios da loucura e seu
remédio universal. Com idas e vindas, a definição
de loucura muda diversas vezes ao longo da
história. Por fim, o próprio médico chega à
conclusão de ser o único louco da  cidade e se
tranca no asilo que construiu. De maneira irônica,
o conto de Machado de Assis aborda alguns dos
principais temas do movimento antimanicomial,
entre esses, o caráter subjetivo da definição de
loucura. Profissionais da saúde e ativistas alertam
que a ideia de que pessoas com sofrimento
mental intenso devem ser isoladas está muito
mais
pautada em preconceitos do que em tratamentos
que de fato ajudam essas pessoas. Na verdade,
muitas vezes o resultado acaba sendo o
contrário.
 
Um bom filme brasileiro para ilustrar essa ideia é
“O Bicho de Sete Cabeças” (Bodanzky, 2001). O
protagonista, Neto (Rodrigo Santoro), tem um
relacionamento conturbado com o pai (Othon
Bastos). Ao encontrar um cigarro de maconha
entre os pertences do filho, o pai logo atribui o
comportamento “desviante” de Neto ao uso de
drogas e decide interná-lo compulsoriamente. O
ambiente do hospital encontrado por Neto é
desesperador: os enfermeiros tratam os
pacientes de maneira violenta, enquanto a
infraestrutura decadente, as grades e os tons de
cinza do uniforme contribuem para tornar o lugar
ainda menos convidativo. A analogia com prisões
no filme é constante, a humanidade dos
internados é constantemente desrespeitada pelo
uso compulsório de remédios e tratamentos de
choque, e a experiência acaba por ser
extremamente destrutiva para Neto, que não
consegue voltar a ter uma vida “normal” após sair
do hospital.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi por volta da década de 1970 que o
movimento antimanicomial ganhou força no
Brasil. No entanto, as denúncias começaram a ser
feitas muito antes. No filme “Nise, o coração da
loucura” (Berliner, 2016), por exemplo, é narrada
a história de Nise da Silveira (Glória Pires),
psiquiatra brasileira que revolucionou o
tratamento de pessoas com distúrbios psíquicos.
A película é ambientada no auge da utilização
de tratamentos de choque e lobotomia
(utilização de um martelo para golpear partes do
cérebro do paciente). Nise se recusa a utilizar
tais métodos, por isso é colocada na área de
Terapia Ocupacional, a menos prestigiada do
hospital. O estado de calamidade no qual
encontra os pacientes é assustador: um local
cuja infraestrutura é péssima e os profissionais
despreparados. Nise, no entanto, com ajuda de
alguns enfermeiros, promove uma reforma na ala,
introduzindo métodos de tratamento que
envolviam arte, cuidado e convívio com animais.
Apesar de ter que lidar com a incompreensão
dos colegas, o tratamento consegue bons
resultados.
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Todos esses filmes transmitem a principal
mensagem do movimento antimanicomial, a de
que pessoas com sofrimento mental são também
cidadãs, cuja liberdade e individualidade deve
ser respeitada. Hoje existem tratamentos
alternativos que utilizam a arte e formas mais
humanas de lidar com situações específicas, que
pressupõe proximidade com a família e a
comunidade. Cabe à sociedade combater a
discriminação a que essas pessoas são
submetidas [1] e fiscalizar os serviços de saúde
mental. Tal como afirma Nise da Silveira, “é
necessário se espantar, se indignar e se
contagiar, pois só assim é possível mudar a
realidade...”.
 
[1] 5 filmes para entender a luta antimanicomial
(2015). Disponível em:
<http://justificando.cartacapital.com.br/2015/0
8/18/5-filmes-para-entender-a-luta-
antimanicomial/>. Fontes:- Dino Menezes (2017).
Luz, Câmera, Inclusão: um filme sobre a Luta
Antimanicomial.Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?
v=lh_XWMeKabc.-
 Caroline Garrett (2017). A revolução psiquiátrica
de Nise da Silveira e
 os 30 anos da Luta Antimanicomial no Brasil.
Disponível em:
https://saudeglobal.org/2017/05/22/a-
revolucao-psiquiatrica-de-nise-da-silveira-e-os-
30-anos-da-luta-antimanicomial-no-brasil-por-
caroline-garrett/.- Machado de Assis (1881). O
Alienista. Domínio Público.
 
Cristiane Pereira. Graduanda em Relações
Internacionais (IRI-USP), ex bolsista do projeto
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EXPORTAÇÃO DO ENCARCERAMENTO EM
MASSA
 
Não é possível falar em encarceramento em
massa mundialmente sem falar dos Estados
Unidos, o país que possui a maior população
carcerária do mundo. São um pouco mais de 2
milhões de presos [1] apenas nas terras
estadunidenses, onde em 15 anos (1983-2014),
99% do crescimento total de prisões foram de
detenções preventivas [2]. A questão racial, a
lucratividade gerada em presídios privados, a
guerra às drogas e ao terror são apenas alguns
motivos relacionados a esse contexto de
encarceramento em massa.
 
O documentário 13ª Emenda (2016) explora a
dimensão racial da política de encarceramento
em massa dos Estados Unidos. O título do
documentário faz referência à 13ª Emenda da
constituição do país, que afirma que "não haverá,
nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito
à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos
forçados, salvo como punição de um crime pelo
qual o réu tenha sido devidamente condenado".
O trabalho dentro do sistema prisional como a
única exceção à proibição da escravidão deixa
bastante evidente que as prisões estadunidenses
hoje são um espaço de perpetuação das
desigualdades raciais no país.  Isso foi construído
em um contexto de políticas de guerra às drogas,
com a institucionalização de práticas penais
seletivas que punem desproporcionalmente
certos grupos sociais - no caso, principalmente
jovens negros de baixa renda [3] - em
comparação a outros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O documentário também aborda o papel das
empresas privadas no sistema penitenciário
estadunidense, uma questão cada vez mais
importante de ser discutida no Brasil.
Recentemente vêm sendo introduzidas no país
iniciativas que buscam reproduzir o modelo
prisional privado estadunidense. Como mostrado
no mini documentário Quanto mais presos, maior
o lucro (2014) - um dos filmes discutidos no último
cineclube realizado pelo CineGRI -, foi
inaugurada em 2013 em Ribeirão das Neves (MG)
a primeira penitenciária concebida desde sua
licitação e projeto como uma unidade a ser
administrada inteiramente pela iniciativa privada.
O documentário alerta que essa privatização do
sistema penitenciário tem o potencial de acelerar
ainda mais o aumento da população carcerária
brasileira.
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Embora o estado caótico do sistema
penitenciário brasileiro necessite de mudanças
profundas, elas não devem passar pela
importação do modelo privado estadunidense e
de todas suas contradições. A situação brasileira
é   fruto de políticas de encarceramento em
massa - combinadas com falta de investimento e
uma total ausência de políticas de
ressocialização. A solução não passa por tornar o
encarceramento em massa mais lucrativo através
da privatização - importando dos Estados Unidos
a justificativa de “menor custo e maior eficiência”
usada na construção da penitenciária de
Ribeirão das Neves -, mas sim por rever a própria
política de encarceramento em massa. 
 
Para a filósofa e ativista Angela Davis, é preciso
compreender o encarceramento em massa como
um instrumento de perpetuação da violência, e
não de seu combate. Segundo Davis - defensora
do abolicionismo penal - as prisões são espaços
que contribuem para reproduzir formas de
violência presentes na sociedade. Nesse sentido
“o encarceramento nunca resolveu os problemas
para os quais pressupõe-se que seriam suas
respostas” [4]. É preciso repensar o
encarceramento ao invés de importar modelos
que aprofundem essa política.
 
[1] World Prison Brief (WPB). 
[2] Mass Incarceration: The Whole Pie 2017 -
Prision Policy Iniciative. 
[3] Segundo dados do National Research
Council, aproximadamente 35% da população
carcerária estadunidense é composta por
homens negros, abaixo dos quarenta anos de
idade, sem ou com pouca escolaridade.
[4] Em entrevista à Huffington Post
Brasil:http://www.huffpostbrasil.com/2017/07/2
6/angela-davis-o-encarceramento-em-massa-
nunca-resolveu-ou-troux_a_23050036/
 
Guilherme Borges Almeida. Pós-graduando no
curso de Estratégia e Relações Internacionais
Contemporâneas da UFRGS, ex colaborador do
Projeto CineGRI.
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econômicos, acolhem mais esses indivíduos
marginalizados que as instituições sociais
tradicionais. Um exemplo disso é o surgimento
das facções criminosas nos presídios. Em
decorrência da ausência do Estado que
negligencia o sistema carcerário, aqueles com o
maior poder de controle se destacam em meio a
desordem. Não é coincidência que o Primeiro
Comando da Capital (PCC) surgiu no estado de
São Paulo, cuja população carcerária é a maior
do país e possuí também um dos maiores índices
de superlotação. É o que mostra outro
documentário que expõe as péssimas situações
das prisões brasileiras, Sem Pena (Eugenio
Puppo, 2014), mostrando de que forma o presídio
é um local de profissionalização da violência,
onde o Estado gasta um valor aproximado de
2.400 reais por mês por presidiário [2], e na
maioria das vezes não cumpre o seu papel de
reabilitá-los.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO NO
BRASIL
 
Entre os anos de 1990 e 2014, o Brasil passou de
90 mil para 711.463 mil presos (considerando
também as prisões domiciliares) [1]. Dessa forma,
tornou-se o terceiro país com a maior população
carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos e China, respectivamente.
Entretanto, devido à omissão do Estado em não
cumprir a sua função de custódia e à negligência
em relação à infraestrutura necessária para o
encarceramento desse grande número de
pessoas, culminou na superlotação dos presídios
e outros diversos problemas decorrentes deste
fator.
 
No Brasil, há uma conduta de encarceramento
em massa que atinge, em grande maioria, a
população pobre, negra e periférica. Além da
ação da justiça em não enxergar outros meios
que não seja o encarceramento, também
mantém determinadas burocracias, como, por
exemplo, a demora nas análises dos benefícios
de progressão de pena, ocasionando uma
quantidade muito maior na entrada do que na
saída de encarcerados. Dessa forma, os presídios
tornam-se inábeis e onerosos para efetuarem os
seus papéis de reabilitação e reinserção do
preso na sociedade, visto que se encontram
como depósitos superlotados de seres humanos
ausentes de dignidade. Um bom documentário
que exprime essa falta de dignidade nos
presídios é O Prisioneiro na Grade de Ferro
(Paulo Sacramento, 2003). Nele, são mostradas
as carências de condições de higiene,
alimentícia, educacional, estrutural, em que os
presos no Carandiru estavam submetidos no ano
de 2001, ano anterior a sua desativação.
 
Consequentemente, as situações degradantes
das prisões produzem um efeito reverso. Ao invés
de reeducar as pessoas, estas ficam expostas a
situações alarmantes, ainda mais revoltadas e em
contato com novos caminhos para a
criminalidade, os quais, em vários quesitos socio-
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Diante desse sucateamento estatal das prisões
no país, há a abertura para ideias como a
privatização do sistema carcerário, como foi
enfatizado pelo redator Guilherme Borges em seu
texto “Exportação do Encarceramento em massa”
ao   utilizar como exemplo a inauguração da
primeira penitenciária administrada pela
iniciativa privada no Brasil. A lógica empresarial
no sistema carcerário ocasionaria na busca de
obtenção de lucro, através, por exemplo, da
maior inserção de presos em um mesmo presídio,
visto que o Estado paga uma determinada
quantia ao empresário para cada encarcerado
em seu complexo prisional.  Ou seja, quanto mais
presos, mais dinheiro público é arrecado. Dessa
forma, esse fator contribui para a superlotação
dos presídios e consequentemente a piores
condições humanas fornecidas.
 
Sendo assim, o sistema carcerário no Brasil talvez
esteja sendo ineficiente na sua tentativa de
ressocialização, pois expõe as pessoas a
condições sub-humanas, aumenta a possibilidade
de envolvimento com o crime dentro dos
presídios, e abre caminhos para que ideias
insatisfatórias sejam lançadas, como a
privatização das casas de detenção. Além desses
fatores, os índices de violência no país não
diminuíram diante o encarceramento em massa.
 
[1] http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-
divulga-dados-sobre-nova-populacao-
carceraria-brasileira, acesso em 30 de outubro
de 2017, às 14:35.
[2] http://www.politize.com.br/quanto-custa-
preso-no-brasil/, acesso em 30 de outubro de
2017, às 14:36.
[3] Informação retirada do documentário
“Quanto mais presos, maior o lucro” (Paula
Sacchetta, 2014)
 
Rodrigo Lima. Graduando em História (FFLCH
USP), ex bolsista do Projeto CineGRI.
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O SISTEMA CARCERÁRIO E O SEU CARÁTER
DESPÓTICO
 
A temática do cárcere é, ainda e principalmente
hoje, polêmica de diversas maneiras; os dados
são gritantes: atualmente, o Brasil é o quarto país
do mundo com o maior número de pessoas atrás
das grades [1], sendo que a média nacional
corresponde a 67% de negros contra 32% de
brancos. Discutir a problemática das prisões,
tanto naquilo que diz respeito ao Brasil quanto no
que concerne ao encarceramento mundo afora,
é adentrar um território onde o aparelho de
justiça, segundo Foucault [2], não ousa mais
exercer suas funções com o rosto descoberto. Foi
a partir disso que o CineGRI brindou o mês de
outubro com o tema Prisões no Cinema,
abordando algumas das inúmeras pautas que
cercam esse tema tão espinhoso sob a ótica da
sétima arte.
 
Dado esse fato, “Carandiru” (1992, diretor), nos
permite olhar prisão adentro, vasculhar os
meandros das experiências de vida das
personagens tratadas e, acima de tudo, fazer
com que no espectador uma luz se acenda
dizendo: eram seres humanos covardemente
massacrados, ou, como Caetano Veloso e
Gilberto Gil dizem na canção “Haiti”, ninguém foi
considerado cidadão, pois eram presos “quase
todos pretos tratados como pretos”. Nesse
sentido, algumas questões emergem: quais são
os limites entre punição a partir do isolamento e
tortura? O punitivismo é eficiente? Qual o perfil
dos encarcerados? O que nos abre mais um
tópico problemático no âmbito prisional: o
racismo institucional, que será tratado,
juntamente com a questão do encarceramento
em massa e outros temas.
 
Em seu livro “Vigiar e Punir”, o filósofo pós-
estruturalista trata das prisões enquanto
ferramentas corretivas e disciplinares, que
seguem um padrão normalizador de tipos sociais.
Ao abordar o papel da justiça, sua crítica se aci-
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difica e expõe seu caráter despótico e ineficaz,
usando como argumento o raciocínio de que
“uma penalidade que contabiliza os castigos em
dias, em meses, em anos e estabelece
equivalências quantitativas delitos-duração” está
em consonância com uma sociedade cujo tempo
é usado para medir trocas - ou seja, vivemos em
uma sociedade que opera sob a lógica da
produção até mesmo quando se trata da
privação da liberdade de um indivíduo.
 
Enquanto a visão foucaultiana a respeito das
prisões apresenta o Estado atuando dentro das
celas, o mesmo não acontece com as prisões
brasileiras. É o que afirma Alba Zaluar, em
entrevista para a BBC: "As prisões brasileiras não
têm nada a ver com essa visão foucaultiana, da
disciplinarização, da possibilidade de vigiar tudo.
Aqui no Rio, presos constroem as próprias celas,
e a cantina vende de tudo: fogãozinho, gelo para
colocar no isopor. O pessoal cozinha nas celas."
[3] É algo que podemos comparar com
“Carandiru”, pois os presos, ainda que limitados
em seus atos, possuem maneiras próprias de
sobreviver ao Carandiru; em contraste, no
entanto, temos o Estado exercendo seu poder de
maneira decisiva ao fim da película, que é
quando o massacre se dá. O Estado está e não
está, uma espécie de ilusão da liberdade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Carandiru” traz para o público uma narrativa
crua daqueles que são privados de liberdade em
sua faceta mais fundamental; ao mesmo tempo
em que expõe o tema em sua nudez, é também
comovente, e o CineGRI se propõe a aprofundar
essa discussão, como sempre trazendo para a
cena como o cinema tem tratado as mais
diversas prisões contemporâneas.
 
[1] Dados fornecidos pela matéria da BBC “5
problemas crônicos das prisões brasileiras – e
como estão sendo solucionadas ao redor do
mundo”, último acesso em 09/10/2017
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
38537789 
[2] Michel Foucault, filósofo pós-estruturalista
francês, é autor do livro “Vigiar e Punir”. 
[3] Alba Zaluar é Professora Doutora em
Antropologia pela UERJ e pesquisadora em
violência. Entrevista concedida à BBC, último
acesso em 07/10/2017
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
38500556
 
Rafaella Gobbo. Graduanda em Letras
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É importante ressaltar ainda que até mesmo os
tipos de prisão são variados: podemos ter prisões
institucionais, mas também prisões simbólicas. Da
mesma forma, o arsenal simbólico utilizado para
produzir diferentes tipos de prisão pode variar. O
argumento da saúde como aval para o
isolamento e para a melhora “mental” do
indivíduo, por exemplo, é nitidamente evocado
para transformar manicômios em instituições (tão
isoladoras e disciplinadoras quanto o cárcere).
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ao tratamento recebido em cativeiro, aos casos
de assassinatos dos treinadores, além da pressão
capitalista, na conversão da beleza natural de
seu habitat em palco de um show que é ao
mesmo tempo deslumbrante,assustador e
desconhecido.
 
2 - O quarto de Jack (Lenny Abrahamson, 2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Jack (Jacob Tremblay), de cinco anos, o
quarto de 7m2 é o mundo todo; local onde ele e
a mãe (Brie Larson) comem, dormem, brincam,
aprendem e recebem periodicamente a visita do
Velho Nick (Sean Bridgers). Embora Jack não
saiba, o quarto em que ele se sente
completamente seguro,é também a prisão onde
a mãe tem sido mantida contra a sua vontade.
Tornando a vida suportável no local, a mãe Joy
sente imenso desejo de abandoná-lo. Para isso
os seus dias se tornam treinamentos para a
execução de um plano de fuga, para enganar
Nick e retornar ao seu verdadeiro lar em uma
outra realidade.
 
 
 
 

PRISÕES #TOP10
 
O Projeto CineGRI encerra a temática do mês de
outubro com um #TOP 10 que compila longas e
documentários ambientados em prisões, ou
relacionados a outros aspectos de
encarceramento. Concluindo as discussões
propostas aqui, a seleção apresenta indicações
cinematográficas além das abordadas ao longo
das nossas publicações semanais.  Contudo, em
mês de Halloween o #TOP 10 será comemorativo,
abordando a temática assombrosa da época.
Separamos 5 posições da lista para
recomendações aterrorizantes e repletas de
suspense em condições de encarceramento.
Queridxs, nessa seleção mista recomendamos um
balde de pipoca para acompanharem nossas
sugestões de drama e reflexão e outro balde
vazio para uma sequência de Gostosuras ou
Travessuras. 
Com vocês, o #TOP 10:
 
1 - Blackfish (Gabriela Cowperthwaite, 2013)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos que não compreendem as consequências da
existência de um encarceramento animal, o
documentário de Gabriela Cowperthwaite
assume papel de comunicador, problematizando
as ações da multibilionária indústria dos parques
aquáticos ao redor do mundo. A obra conta a
história de Tilikum, uma baleia assassina
performática, que matou em seu
encarceramento. Em entrevistas emocionantes, a
natureza da criatura é revelada simultaneamente 
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4 - Carandiru (Héctor Babenco, 2003)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No maior presídio da América Latina, o
Carandiru, um médico (Luiz Carlos Vasconcelos)
se prontifica para executar um trabalho de
prevenção à AIDS. Sua convivência na realidade
dos cárceres é contada nessa adaptação
cinematográfica, inspirada em um
acontecimento verídico,   nacional e
extremamente noticiado. Em contato com uma
violência cotidiana, instalações precárias e a
superlotação das celas, o médico descobre a
solidariedade e a organização num sistema
prisional repleto de encarcerados desejosos pela
sobrevivência e distantes de uma caracterização
demoníaca e estereotipada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa adaptação cinematográfica ambienta uma
história de fuga verídica e mundialmente
conhecida. O obra narra a saga de dois homens
que cumpriam sentença perpétua num complexo
sinistro de presídios localizado na assombrosa
Ilha do Diabo, cercada por uma floresta
impenetrável na Guiana Francesa e temida por
seus procedimentos de ordem. Contra um
sistema desumano e cruel, os parceiros elaboram
planos para alcançarem o impossível, cientes do
desconhecido e de aterrorizantes consequências.
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nam se são impostos pelas regras do jogo ou se
além de participantes de um desafio místico, eles
são atormentados por assombrações.
 
7 - Os condenados (Scott Wiper, 2007)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguindo a linha do suspense e do horror na
busca pela sobrevivência em produções de reality
shows assombrosas, a obra cinematográfica nos
apresenta Jack Conrad, um prisioneiro, que
aguardando sua execução no corredor da morte
numa penitenciária da América Central, é
comprado por um produtor de televisão e levado
a uma ilha desconhecida. Planejando transmitir
seu programa sem censura e ao vivo, o produtor
instrui Jack e outros nove participantes,
assassinos escolhidos, a lutarem entre eles até a
morte, dando ao único sobrevivente um prêmio
de liberdade em meio ao caos.
 
 
 
 
 
 
 

5 - Código de conduta (Felix Gary Gray, 2009)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dos suspeitos pelo assassinato de sua esposa
e filha é solto e tendo em mãos um processo de
acusação abandonado, Clyde decide fazer
justiça com as próprias mãos. O protagonista
dessa trama anseia por vingança em meio a um
sistema judicial corrupto, e estudando os
aspectos do direito planeja sua própria prisão
objetivando que quando em cárcere, pudesse
executar uma matança, concluindo em detalhes
o que a sua descrença na lei despertou, um ódio
sangrento e ilimitado.
 
6 - Reality da morte (Alex Orwell, 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciando a sequência de longas de terror do mês
de outubro, a adaptação narra assombrosamente
a participação de seis jovens em um reality show,
gravado em uma prisão abandonada.
Acontecimentos estranhos são instigados ao
longo do programa, onde os jogadores questio-
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prisioneiros para dois testes distintos, a equipe os
separa em 8 guardas e 12 prisioneiros internos.
Os cobaias são isolados numa penitenciária e
sob o sistema de encarceramento onde regras
deveriam ser obedecidas e mantidas, a
camaradagem é substituída pela violência e pelo
abuso de poder em um misto de psicose e terror
perante à imposição humana.
 
10- O silêncio dos inocentes (Jonathan
Demme, 1991)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encerrando o #TOP10 e as indicações
comemorativas, recomendamos o terror da série
Hannibal Lecter, em específico, uma de suas
longas mais premiadas. Na obra, uma agente do
FBI (Jodie Foster) tem a missão de encontrar um
serial killer que assassina mulheres, arrancando a
pele das suas vítimas. Para facilitar a busca e
com a intenção de compreender a mente do
assassino, a agente pede ajuda a um perigoso
psicopata, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um
detento acusado de canibalismo.
 
Aline Batista. Graduanda em Relações
Internacionais (FMU), ex colaboradora do Projeto
CineGRI.
 
 
 

8 - Oz (Tom Fontana, 1997 e 2003)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A série televisiva em suas 6 temporadas
apresenta a convivência entre os detentos e os
problemas decorrentes do sistema de
reeducação em uma prisão de segurança
máxima dos Estados Unidos, nomeada   “Oswald
State Correctional Facility” e apelidada pelos
detentos de OZ. No cárcere, a violência, a tensão
e o preconceito são constantes e o convívio
sempre turbulento, considerando o tumulto
consequente das facções e grupos étnicos que
compartilhavam o mesmo espaço. Não existindo
apenas para entretenimento, a obra denuncia
essas problemáticas, acompanhadas da
corrupção do sistema prisional norte americano.
 
9 - A experiência (Oliver Hirschbiegel, 2001)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O suspense conta a saga de uma equipe de
cientistas que agrupa 20 presos para a
realização de uma experiência psicológica que
objetivava um prêmio em dinheiro. Agrupando os 
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POLÍTICAS DE COMBATE ÀS DROGAS,
DENÚNCIAS E ALTERNATIVAS 
 
Em maio de 2017, início do primeiro ano do
mandato de João Dória Jr. (PSDB) na prefeitura
de São Paulo, os governos estadual e municipal
reuniram forças em uma operação com o objetivo
“revitalizar” a região conhecida como
Cracolândia, no centro da cidade [1]. Por volta
de 900 policiais civis e militares atuaram para
retirar usuários de drogas das ruas, prender
traficantes e demolir prédios utilizados como
moradia pelos usuários. O prefeito não perdeu
tempo em declarar o “fim da cracolândia”,
cumprindo num só golpe uma promessa de
campanha.
No entanto, a iniciativa foi condenada por
profissionais de saúde e ativistas de direitos
humanos, uma vez que pode ter dificultado a
aproximação entre agentes sociais e os usuários.
A Cracolândia existe há décadas e já foi alvo de
diversas iniciativas fracassadas sujeitas às
mudanças de gestão trazidas pelas eleições,
tanto municipais quanto estaduais. Essas
estratégias parecem ter dificuldade em
reconhecer que, mais do que uma feira ilegal ao
ar livre, a Cracolândia é um espaço de
socialização, onde diversos tipos de interação
ocorrem, pr’além do consumo de crack. É
justamente com intenção de refletir sobre essa
realidade que o tema do CineGRI esse mês será:
“Cracolândias e políticas de combate às drogas
ao redor do mundo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No documentário Quebrando o Tabu  (Fernando
Grostein Andrade, 2012), entendemos que a
política de combate às drogas adotada no Brasil
faz parte de um movimento global de
militarização de uma questão de saúde. A
estratégia, conhecida como proibicionista, prevê
a criminalização do consumo e tráfico de drogas.
O exemplo mais significativo veio dos Estados
Unidos que, nos anos 70, declararam “Guerra às
Drogas”, levando milhões de pessoas às prisões.
Alguns dos resultados foram a estigmatizaçãodos
usuários como bandidos e gastos em segurança
que alcançaram um  trilhão de dólares. Apesar
disso, nas últimas décadas o consumo e o tráfico
só aumentaram.
 
No Brasil, podemos observar as consequências
dessa estratégia no documentário  A
Cracolândia e O  Estado Higienista:
A  Violência Legitimada  (Fernanda Eda Paz,
2012), que divulga uma série de depoimentos de
frequentadores da região, moradores e agentes
sociais. Nota-se que mesmo pessoas motivadas a
abandonar o vício enfrentam problemas de
infraestrutura e discriminação. Ao ouvir a voz
dessas pessoas, desafiamos os preconceitos que
justificam a utilização da violência e a imposição
de projetos de “revitalização” que beneficiam
principalmente a especulação imobiliária. O
documentário Depois do Fim  (Coe Moraes, 2011)
propõe algo semelhante, ao entrevistar usuários,
incluindo crianças.
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Diante do nítido fracasso da política
criminalizante, nos resta refletir sobre as
alternativas. A principal proposta é conhecida
como “política de redução de danos”, que
propõe não a interrupção abrupta do consumo,
as a melhora na qualidade de vida dos usuários,
através do acesso à moradia, cultura, lazer,
inserção social e autonomia. Em  Quebrando o
Tabu  vemos exemplos de políticas com esse
intuito sendo adotadas em diversas regiões do
mundo, incluindo países em que o consumo de
drogas foi descriminalizado,como Portugal, Suíça
e Holanda. O documentário Hotel Laide (Débora
Diniz, 2017) retrata um exemplo dessa política
colocada em prática através da concessão de
moradia para frequentadores da Cracolândia. O
hotel administrado pela dona Laide torna-se um
lugar seguro para dormir, se alimentar, tomar
banho e
interagir num ambiente acolhedor. A produção
acompanha a chegada de Angélica, mulher de
23 anos que vivia na rua desde os sete anos. No
depoimento final, Angélica agradece a
oportunidade de mudança, comenta sobre o
aumento da qualidade de vida e a redução no
consumo de crack.
 
Todas essas produções demonstram porque mais
do que focar na oferta, devemos focar naqueles
que demandam às drogas, oferecendo
oportunidades para que vivam de maneira digna.
Isso pressupõe abandonar apelos moralistas que
condenam o usuário e o traficante, a fim de
reconhecer que as pessoas que buscam o
consumo de drogas têm problemas como todo
mundo, sejam eles financeiros, de saúde,
psicológicos ou sociais. não há certeza sobre
como lidar com todas as drogas, principalmente
as que causam maior dependência. No entanto,
sabe-se que qualquer política deve prezar por
programas educativos não-demagógicos, de
assistência social e descriminalização do uso.
 
Cristiane Pereira. Graduanda em Relações
Internacionais (IRI-USP), ex bolsista do Projeto
CineGRI
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas
[1] PAGNAN, R; GOMES, P & VERPA, D. Doria diz
que 'cracolândia acabou', mas usuários de
drogas persistem. Folha de São Paulo.
21/05/2017. Acessado em 03/11/2017. Disponível
em:
<http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1
886039-apos-acao-policial-secretario-de-doria-
diz-que-nao-vai-mais-ter-cracolandia.shtml?
cmpid=facefolha#_=_>.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41



CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA E
REPRESSÃO ESTATAL
 
De acordo com a Constituição Brasileira, todos
os habitantes do país devem ser tratados de
igual forma perante a lei, não importando as suas
condições físicas, sociais, econômicas. Porém, ao
se analisar a realidade atual, percebe-se que
esta premissa não é colocada em prática. Há um
desequilíbrio de tratamento pelas instituições
estatais entre, por exemplo, homens pretos e
pobres, e brancos de classe média. Dois casos
muito emblemáticos e que podem ser
comparados foram o de Rafael Braga, negro e
morador da periferia, que foi condenado a 11
anos e três meses de prisão por portar 9,3
gramas de cocaína e 0,9 grama de maconha [1];
enquanto que o empresário Breno Fernando
Solon Borges,  preso no dia 8 de abril de 2017
carregando 130 quilos de maconha, uma pistola e
199 munições de fuzil calibre 7,62, conseguiu no
dia 17 de julho aguardar seu julgamento em
liberdade.
 
Em relação à política de “Guerra às drogas”, esta
se articula de modo ideologicamente seletivo,
pois atinge principalmente a população pobre,
excluindo e segregando ainda mais as classes
sociais de baixa renda. No documentário Falcão
– Meninos do tráfico  (MV Bill e Celso Athayde,
2006), é possível verificar a maior tendência de
pessoas que, ao não possuírem  perspectivas de
obtenção de um emprego formal, acabam  se
envolvendo  no tráfico. A maior parte acaba,
então, presa  ou mesmo morta.
Em  Falcão  é  retratado o universo de
adolescentes que trabalham no tráfico de drogas
em diversas regiões do país. O documentário é
importante pois explicita as angústias que
levaram esses jovens a se envolverem na
ilegalidade, mostrando que as ordens
governamentais, ao invés de agirem por meio de
atos repressivos e segregacionistas, deveriam
buscar os motivos que encaminham essa parcela
populacional a buscarem essa saída.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um caso representativo e muito atual que
exemplifica os efeitos segregadores da política
de Guerra às Drogas se refere aos atos de
repressão que criminalizam a pobreza que
ocorreram na Cracolândia, na cidade de São
Paulo, e foram explicitados no texto “Política de
combate às drogas, denúncias e alternativas” da
redatora Cristiane Pereira, no  blog do CineGRI.
Nele, é enunciada a forma violenta utilizada para
tentar desmantelar a área povoada pela
população marginalizada.  Outra forma de
criminalização da pobreza, inserindo-a  na
ilegalidade, é  represar  as organizações sociais
que exigem do poder público que se cumpra a
sua função de garantia de moradia e educação
à população como um todo. Para explicitar essa
situação, o documentário  LEVA  (Juliana Vicente
e Luíza Marque, 2011) relata a vida de pessoas
desabrigadas que ocuparam o edifício Mauá, no
centro da cidade de São Paulo e que lutam pelo
direito à  moradia, fim da especulação
imobiliária e revitalização dos espaços ociosos.
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O aparato estatal é utilizado de forma violenta
para a manutenção da ordem contra possíveis
reações, como as citadas no texto, de uma
parcela populacional desfavorecida
socioeconomicamente. Além disso, os agentes
governamentais possuem uma "política de
desapego" para tais causas sociais, visto que não
atua a fim de solucionar  os reais problemas
dessas pessoas, que são a ausência de seus
direitos básicos, como da educação, saúde e
moradia, colocando-as na criminalidade e
cooperando para o aumento da desigualdade e
exclusão social.
 
Rodrigo Lima. Graduando em História (FFLCH
USP), ex bolsista do Projeto CineGRI 
 
Notas
[1] https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2017/08/08/caso-rafael-braga-justica-
nega-liberdade-de-catador-condenado-por-
trafico.htm, acesso em 06 nov 2017, às 20h.
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A GENTRIFICAÇÃO HIGIENISTA DA
CRACOLÂNDIA
 
A história soa familiar: discursos de “renovação” e
“revitalização” vindos do poder público e da
iniciativa privada prometem melhorar as
condições de vida em bairros com infraestrutura
precária, população com baixo poder aquisitivo
e, não raramente, conhecidos pela alta
ocorrência de crimes. Com o aumento de
investimentos nesses espaços urbanos, o
comércio local se expande, o mercado imobiliário
é aquecido e melhores serviços públicos (como
iluminação e transporte público) começam a ser
prestados para acompanhar as mudanças da
área. As mudanças são tão profundas que
incluem também os moradores: já não há  espaço
para os antigos residentes. Esses agora não têm
mais poder aquisitivo para acompanhar o
aumento do custo de vida da região e nem se
encaixam nas dinâmicas do novo ambiente, que
agora não os comporta.
 
Esse, em suma, é o processo de gentrificação, em
que as melhorias impulsionadas pelo processo de
exploração comercial de determinada área –
tendo a especulação imobiliária um papel
fundamental – provoca uma série de
transformações em espaços urbanos que não têm
como principais beneficiários os antigos
moradores, mas sim os novos residentes com um
poder aquisitivo superior. As melhorias urbanas,
nesses casos, só ocorrem quando se torna
rentável a exploração comercial de uma região.
Esse processo de gentrificação normalmente é
estimulado (e às vezes até iniciado) pelo poder
público, que vê uma oportunidade de aumentar a
arrecadação e, de uma maneira higienista,
afastar os problemas sociais de determinadas
partes das cidades. Assim, áreas da cidade que
não são vistas como economicamente
interessantes acabam sendo negligenciadas pelo 
Estado. O comentário do diretor estadunidense
Spike Lee sobre a gentrificação de bairros de
Nova York exemplifica esse ponto: “por que 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
precisou de um grande influxo de pessoas
brancas para melhorar as escolas? Por que há
maior proteção policial em Bed Stuy e Harlem
agora? Por que o lixo está sendo coletado mais
frequentemente? Nós estávamos aqui!” [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma manifestação bastante dramática desse
processo pôde ser vista em maio deste ano no
centro de São Paulo, no bairro da Luz, área
conhecida como cracolândia. A violência
simbólica inerente ao processo de gentrificação
foi somada à violência física quando policiais
invadiram a região no dia 21 e removeram
moradores pela força, usando balas de borracha
e bombas de gás. Dois dias após a operação
orientada pelo  governo municipal de prefeito
João Doria Jr. (PSDB) três pessoas ficaram feridas
durante a demolição de uma pensão e imóveis
foram lacrados sem que os proprietários
pudessem retirar seus pertences [2]. Alguns dos
terrenos desses imóveis estavam sendo
concedidos pela prefeitura à construtora
Canopus S/A como forma de subsídio à
construção de unidades habitacionais acordadas
em uma parceria público-privado (PPP) do gover-
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no estadual com a empresa. Embora essas
unidades habitacionais da PPP sejam destinadas
para populações de baixa renda, elas
dificilmente poderão ser adquiridas pelos
moradores sendo retirados da cracolândia [3].
Em suma, as recentes operações policiais
mostram que a população da cracolândia parece
não ter espaço nos planos urbanísticos da
prefeitura e do governo estadual para a região, e
que portanto ela deve ser removida.
 
A ação conjunta do poder público e privado para
a retirada dos moradores da cracolândia não é
recente. O mini-documentário  Luz  (2011),
produzido pelo coletivo espanhol Left Hand
Rotation, mostra que há tentativas de
gentrificação da região desde a década de 1970.
O filme se foca no Projeto Nova Luz, lançado no
governo municipal de Gilberto Kassab e
arquivado no governo de Fernando Haddad, que
pretendia demolir um terço dos imóveis do bairro
e desapropriar moradores e comerciantes.
Composto por depoimentos de Paula Ribas,
Raquel Rolnik e Simone Gatti, o filme retrata as
características sociais e tradicionais do bairro da
Luz em contraponto ao projeto puramente
estrutural de reurbanização da região.
 
O Projeto Nova Luz e a PPP proposta pelo
governo Estadual mostram que a “renovação” da
cidade proposta pela prefeitura de São Paulo
parece necessariamente incluir a substituição dos
moradores da região. A operação policial
orientada pela prefeitura mostra que esse
processo incluirá o uso da força. As balas de
borracha e as bombas de gás abrem espaço
para a gentrificação da região.
 
Guilherme Borges Almeida. Pós-graduando no
curso de Estratégia e Relações Internacionais
Contemporâneas da UFRGS, ex colaborador do
Projeto CineGRI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas
[1] The Guardian. “Spike Lee's gentrification rant –
transcript: ‘Fort Greene park is like the
Westminster dog show’”. Disponível
em: https://www.theguardian.com/cities/2014/f
eb/26/spike-lee-gentrification-rant-
transcript, acesso em 16 nov 2017, às 10:28h 
 
[2] Folha de S. Paulo: “ação de Doria para
demolir imóvel deixa feridos na cracolândia, em
SP”. Disponível
em:  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/201
7/05/1886608-demolicao-de-parede-de-imovel-
deixa-dois-feridos-na-cracolandia-em-sp.shtml,
acesso em 16 nov 2017, às 10:30h
 
[3] Apenas 20% das habitações serãodestinadas
a moradores que atualmente moram e trabalham
no centro de São Paulo. A necessidade de
comprovar vínculo empregatício dificulta ainda
mais o acesso às habitações por parte de
moradores que trabalham informalmente, sem
carteira assinada. Nexo. “O plano urbanístico
para a cracolândia e as críticas a ele”. Disponível
em:https://www.nexojornal.com.br/expresso/20
17/06/25/O-plano-urban%C3%ADstico-para-a-
cracol%C3%A2ndia-e-as-cr%C3%ADticas-a-ele, 
acesso em 16 nov 2017, às 10:30h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O QUE NÃO FAZER PARA ACABAR COM
UMA "CRACOLÂNDIA"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Toda guerra começa com propaganda”. Essa é
uma das afirmações feitas por Eugene Jarecki em
seu filme  The House I Live In  (2012), motivado
pela morte do filho de Nannie Jeter, a
empregada doméstica que trabalha na casa de
sua família desde sua infância. O premiado
documentário discute os custos da guerra às
drogas aos EUA, a partir de uma perspectiva que
contrapõe as macropolíticas de combate ao
narcotráfico, aplicadas em território
estadunidense, ao cotidiano de segregação e
violência da população negra no país. Uma
dessas macropolíticas foi inaugurada em Nova
York nos anos 1990, quando diversos bairros
foram tomados pelo crack. Essa política,
exportada para o mundo como exemplo de
sucesso na guerra contra as drogas, é o
policiamento de tolerância zero (ZTP, sigla em
inglês).
 
A ZTP corresponde à estratégia policial que
impõe uma conduta punitiva pré-determinada
por parte dos agentes de segurança a qualquer
infração da lei, independente de seu grau de
“agressividade”, visando eliminar “condutas”
indesejáveis. Na prática, essa conduta se
manifesta a partir de um incremento da presença
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policial permanente e ostensiva nos espaços
públicos, bem como de uma abordagem
extremamente agressiva aos potenciais
infratores, por meio da criminalização de
populações “indesejáveis”. O caso de “sucesso”
da ZTP em NYC se fundamenta na significativa
queda das taxas de crimes violentos na cidade
que, segundo o discurso oficial, foi responsável
pelo boom econômico e turístico que a cidade
vivenciou nos anos 2000, a partir da
“recuperação” das áreas outrora destinadas à
venda e consumo de crack. Podemos afirmar que
a ZTP corresponde ao “braço armado” das
estratégias de  gentrificação  de áreas
degradadas pelo crack e outras drogas mundo a
fora, tratadas com maior profundidade no último
texto do tema.
 
O premiado cineasta britânico Angus Macqueen,
no segundo episódio da série  Our Drugs
War  (2010), trabalha a questão dos custos
sociais da guerra às drogas a partir da vida do
jovem negro Thomas Winston, um pequeno
traficante que luta para permanecer fora da
prisão e longe da tentadora oferta de retornar
ao tráfico   não apenas pelo dinheiro, mas pela
falta de alternativas. Ao acompanhar a vida de
Thomas ao longo de alguns meses, o filme retrata
não apenas a interação deste com o sistema
legal e sua luta contra as draconianas leis de
drogas “Rockefeller”[1], herdadas do período de
auge da ZTP, mas também seu gradual retorno
ao tráfico dentro de um contexto habitacional
bastante precarizado, em um complexo
residencial no Queens.
 
 
 
 
 
 
 

46



O premiado cineasta britânico Angus Macqueen,
no segundo episódio da série  Our Drugs
War  (2010), trabalha a questão dos custos
sociais da guerra às drogas a partir da vida do
jovem negro Thomas Winston, um pequeno
traficante que luta para permanecer fora da
prisão e longe da tentadora oferta de retornar ao
tráfico  não apenas pelo dinheiro, mas pela falta
de alternativas. Ao acompanhar a vida de
Thomas ao longo de alguns meses, o filme retrata
não apenas a interação deste com o sistema
legal e sua luta contra as draconianas leis de
drogas “Rockefeller”[1], herdadas do período de
auge da ZTP, mas também seu gradual retorno
ao tráfico dentro de um contexto habitacional
bastante precarizado, em um complexo
residencial no Queens.
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O ponto central da ZTP, entretanto, é seu caráter
propagandístico. A abordagem dura contra o
crime, que, na prática, se mostra marcadamente
dirigida a grupos raciais estigmatizados, é
utilizada como método “pedagógico” de alerta
aos usuários e traficantes, identificados como
responsáveis pela degradação dos espaços
públicos. Os números mostrados ao mundo são
igualmente selecionados: ao passo que a
redução nas taxas de crimes violentos são
celebradas, o incremento da violência policial
contra determinadas comunidades étnico-raciais
e a seletividade no tratamento de portadores e
traficantes de diferentes tipos de drogas são
omitidos. A proposta de solução oferecida pela
ZTP para acabar com as cracolândias
corresponde, na prática, à criação de um outro
problema, ainda mais grave: a acentuação do
encarceramento em massa de grupos
estigmatizados –  no caso brasileiro, pretxs,
pobres e periféricxs. Contudo, o fracasso dessa
estratégia, atestado pela violência permanente
sofrida pelos grupos criminalizados, só é
percebido a partir de um olhar mais profundo
sobre seus efeitos no nível das comunidades mais
afetadas por essa guerra.
 
[1] Criadas em 1974, antes da epidemia de crack
nos EUA, a Lei Rockefeller sobre Drogas se
caracterizam pela condenação mínima e
obrigatória de 15 anos pelo porte de drogas
ilícitas, pena que pode chegar até à prisão
perpétua. 
 
Larissa Santos. Graduanda em Geografia e
coordenadora do Projeto CineGRI
 
 
 
 
 
 



A CRACOLÂNDIA DOS VASILHAMES
 
O CineGRI tem falado das muitas “cracolândias”,
espaços negligenciados e mesmo esquecidos,
onde a violência institucional rege as relações
humanas. Tratamos do crack, enquanto droga
que estigmatiza, das relações de consumo
emolduradas por questões socioeconômicas,
porém ainda não discutimos, enquanto
sociedade, o suficiente sobre a mais comum
“porta de entrada” dessas diferentes vivências
relacionadas às drogas e aos seus respectivos
espaços de utilização: o álcool. De um lado, o
lucro líquido dessa indústria que chega a mais de
13 bilhões ao ano [1]. Do outro, os jovens passam
a consumi-lo cada vez mais cedo e em maiores
quantidades, tendo sucesso em pelo menos 70%
das vezes em que tentam comprar álcool. 72%
dos adolescentes americanos alegam já terem
consumido pelo menos uma vez na vida [2]. E
isso acontece por uma questão muito simples: o
álcool, assim como o cigarro, é uma droga
socialmente “aceitável”.
 
Quem nunca assistiu a filmes em que o álcool
está presente como uma ferramenta de
socialização e desinibição? No entanto, algumas
obras de ficção retratam um pouco dos
problemas do alcoolismo, como é o caso de  O
Iluminado  (Stanley Kubrick, 1980), em que o
personagem principal Jack Torrance (Jack
Nicholson) tem sua vida completamente
transformada pelo consumo excessivo de álcool,
se transformando em um verdadeiro psicopata. O
autor do livro que inspirou o filme – Stephen King
–  já relatou em entrevistas a inspiração do
personagem: seu próprio vício [3], algo nada
incomum no histórico de escritores, como Edgar
Allan Poe, Charles Bukowski e outros nomes
famosos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O uso do álcool se relaciona não apenas a
questões afetivas e genéticas, mas também ao
pouco controle sobre sua oferta e consumo e por
ser um produto de baixo custo. De acordo com
Ronaldo Laranjeira, médico psiquiatra e
coordenador do Instituto Nacional de Políticas
Públicas do Álcool e Outras Drogas, 25% dos
adolescentes bebem em quantidades perigosas
do ponto de vista biológico. O efeito metabólico
sobre jovens é particularmente preocupante,
sobretudo entre as mulheres, porque a sua
capacidade de absorção é potencializada pelo
maior percentual de gordura no organismo [4].
Não obstante, é importante lembrar que o
consumo de álcool por mulheres há muito tempo
gera polêmicas, uma vez que a cultura machista
sempre viu com maus olhos o consumo feminino
da substância. Além disso, os tantos casos de
estupro relacionados a  mulheres que são
alcoolizadas por desconhecidos ou que
consumem bebidas com substâncias como “Boa
Noite, Cinderela”.
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O documentário  Risky Drinking  (HBO, 2016),
retrata a vida de quatro  estadunidenses e suas
diferentes relações de consumo de álcool, a
partir de quatro  escalas –  uso casual, social, de
risco e o mortal. De acordo com o documentário,
cerca de 70% da população dos Estados Unidos
consome álcool e aproximadamente um
terço  tem problemas relacionados à bebida em
algum ponto de suas vidas.
 
Como já abordado outrora, o consumo de
substâncias que alterem nosso estado de
consciência e percepção da realidade parece
algo intrínseco à natureza humana e mesmo ao
reino animal. Debater o consumo de drogas na
modernidade é, via de regra, fazê-lo a partir da
ideologia da “Guerra às Drogas” e, no entanto,
precisamos ir além e falar não só das substâncias
que são proibidas, como também da relação de
consumo entre elas e aquelas que são
legalizadas e amplamente comercializadas.
Nenhuma cracolândia é mais perversa e letal que
a mesa de bar, justamente porque sua existência
é tão naturalizada e completamente introjetada
nas nossas vidas. O socialmente aceitável pode
acabar com diferentes vidas, às expensas de
uma indústria em ascensão que lucra bilhões a
cada ano. Precisamos falar de álcool, para que o
álcool não fale por nós.
 
Rayssa Mendes. Mestranda em Ciências Sociais
(PUC/SP), bacharela em História (FFLCH/USP),
coordenadora e ex bolsista do Projeto CineGRI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas
[1]  http://ri.ambev.com.br/conteudo_pt.asp?
idioma=0&conta=28&tipo=43187, acesso em 23
nov 2017, às 00:33 
 
[2]  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/uso-de-drogas-pesadas-comeca-
pelo-alcool-
36bu7eptl683r2f2irmsgktou;  https://drauziovarell
a.com.br/dependencia-quimica/alcoolismo-na-
adolescencia/;  http://inpad.org.br/, acessados
em 23 nov 2017, às 00:43. 
 
[3]  http://www.rollingstone.com/culture/feature
s/stephen-king-the-rolling-stone-interview-
20141031, acesso em 23 nov 2017 às 10:09.
 
[4]  https://drauziovarella.com.br/dependencia-
quimica/alcoolismo-na-adolescencia/, acesso
em 23 nov 2017, às 00:58.
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CRACOLÂNDIAS #TOP 10
 

Para encerrar o debate do mês de novembro

sobre “Cracolândias”, o CineGRI preparou uma

nova seleção de filmes e documentários,

nacionais e estrangeiros, que você confere

agora.

 

Com vocês, o #Top10 : 

 

1 – Deep Web (Alex Winter, 2015)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro documentário   indicado propõe

ampliar o debate sobre drogas para o meio

digital, discutindo a deep web, espaço obscuro e

não muito acessível na internet,  e as ações

governamentais para a extinção das  vendas

ilegais que ocorrem nesse meio. A produção

comenta sobre o site Silk Road,   cujo acesso é

permitido ao público geral, embora seja mantido

na deep web para o comércio de alucinógenos.

Esse site chamou a atenção do governo dos

Estados Unidos, que logo investigou os

responsáveis e interrompeu a distribuição, sob a

justificativa de guerra às drogas, alegando

preservar, além da saúde pública, a integridade

populacional. O filme instiga reflexões quanto

à  diversidade de locais encontrados para

sustentar o consumo das drogas, e o convívio dos

usuários, em meios que saciem a dependência.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Cartel Land (Matthew Heineman, 2015)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa segunda indicação foi premiada como “O

Melhor Documentário” em Sundance,  além de

receber uma menção na categoria de “Melhor

Diretor de Não Ficção”. Cartel Land debate o

tráfico de drogas fronteiriço e seu potencial de

guerra, contando a perspectiva de dois vigilantes

responsáveis por vigiar a fronteira entre Estados

Unidos e México, encaminhados para extinguir os

cartéis de drogas mexicanos. O documentário

conduz um debate sobre a ilegalidade, a ruptura

da ordem pública e o combate à violência pela

aplicação da mesma por ordem governamental.
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3– Réquiem Para um Sonho (Darren Aronofsky,
2000)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa adaptação cinematográfica  nos apresenta

quatro narrativas –  a de Sara Goldfarb (Ellen

Burstyn) e seu filho Harry (Jared Leto),

acompanhado da namorada Marion Silver

(Jennifer Connelly) e de seu amigo Tyrone Love

(Marlon Wayans). Réquiem Para um Sonho segue

a mesma linha problemática no que diz respeito

ao envolvimento com substâncias psicoativas,

mas se destaca ao retratar maneiras de uso,

abuso e dependência, localizando o espectador

em diversas situações de vício e consequências

físicas, psicológicas e sociais assim como os

locais majoritariamente visitados para a

distribuição e o consumo.

 

4 – Black Tar Heroin (Steven Okazaki, 2000)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmada em São Francisco (Califórnia), em

meados de 1999, essa produção discorre sobre o

vício precoce em heroína de cinco jovens,

acompanhando-os cotidianamente em um

período de um ano. O documentário retrata a ro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tina problemática constituída pelo uso, desuso e

abstinência da substância, além do convívio com

a prostituição e problemas com a lei, exibindo

também o cotidiano dos usuários em seus

respectivos locais de consumo, característicos

pelo uso em grupo em pontos de encontro.

 

5 – Dark Days (Marc Singer, 2000)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O documentário acompanha um grupo de

pessoas em condições precárias de moradia. O

longa problematiza a ausência de condições

básicas de vida em uma área abandonada do

sistema ferroviário subterrâneo de Nova Iorque –

  em específico, o local conhecido como

“Freedom Tunnel”, lar de pessoas sem teto que

compartilham casas desestruturadas. O uso das

drogas se faz presente quanto à  saída

encontrada pelos moradores na tentativa de

enfrentar a dura realidade submetida: o álcool

para aquecer o frio e o crack para esquecer as

adversidades das ruas no dia a dia.
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6 –    Quebrando  o  Tabu  (Fernando Grostein
Andrade, 2011)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em meados da década de 1970, os Estados

Unidos impulsionaram a declaração de guerra às

drogas, numa tentativa de extinguir

mundialmente os alucinógenos por meio do apoio

internacional. Para ambientar as consequências

desse pronunciamento, a obra cinematográfica

conta com depoimentos de personalidades como

Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, Jimmy

Carter, Drauzio Varella e Paulo Coelho, que

promovem o debate sobre o complexo problema

das substâncias psicoativas no Brasil e no mundo,

buscando soluções e conclusões baseadas em

críticas que propõem a descriminalização das

drogas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–  Eu, Christiane  F., 13 Anos,
Drogada e Prostituída (Uli Edel, 1981)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A adaptação cinematográfica é baseada no livro

homônimo, que, em cenas impactantes e

realistas, transmite a realidade do mundo do

vício entre os jovens alemães na cidade de

Berlim, nos anos 70. O filme conta a trajetória de

Christiane (Natja Brunckhorst), uma adolescente

de 13 anos que mora com mãe e irmã em um

típico apartamento da cidade. Fascinada para

conhecer a discoteca “Sound”, a garota ainda

menor de idade convence a amiga a levá-la,

onde conhece Detlev (Thomas Haustein) que a

faz experimentar alucinógenos. Com o álcool, a

maconha e a aproximação com outra

substâncias, a adolescente é encaminhada à

prostituição, colocando-se do vício à beira da

morte. A dependência começa com o uso de

drogas em casas noturnas e centros de juventude

majoritariamente frequentados por jovens.

Quando passam a usar heroína, o uso

ocorre  principalmente em locais relacionados à

prostituição, principal meio para sustentação do

vício. Um desses locais, a estação de metrô Zoo,

dá nome ao título do filme em alemão.
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8 – Profissão de Risco (Ted Demme, 2001)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado em fatos reais, o filme introduz o

surgimento do tráfico de cocaína nos Estados

Unidos nos anos 70, década turbulenta que

ambientou uma revolução violenta e lucrativa no

comércio internacional de drogas. George Jung

(Johnny Depp) é o principal importador de

cocaína no Cartel de Medelin, comandado por

Pablo Escobar, e seu trâmite mundialmente

conhecido faz com que ele seja perseguido pelo

governo americano através da conexão do

comércio ilegal para a Colômbia. A adaptação

conta a ascensão espetacular do traficante de

cocaína e sua queda no trâmite clandestino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 –  A Cracolândia  e  O  Estado  Higienista  –  A
Violência  Legitimada  (Fernanda Eda Paz,
2012)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No curta, as ações higienistas do governo do

estado de São Paulo na Cracolândia são

abordadas expondo as intervenções abusivas da

polícia militar e mostrando a perspectiva dos que

conviveram com esse programa, um importante

contraponto para a visão dos que defendem a

extinção do tráfico de drogas a partir da

promoção da “limpeza” da região. Uma

psiquiatra, um psicólogo, uma criminóloga e uma

jornalista compilam depoimentos em uma

realidade negligenciada;  o curta-metragem

possui uma crítica à violência e ao descaso

direcionado aos usuários de crack e aos

moradores de rua da região. Além de possuir um

viés de denúncia, expondo as origens das ações

higienistas, revelando as ambições

mercadológicas e imobiliárias das grandes

corporações.
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10 –  Bicho  de  Sete  Cabeças  (Laís Bodanzky,
2000)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa indicação cinematográfica é baseada no

livro autobiográfico de Austregésilo Carrano

Bueno, a obra nacional  Bicho de Sete

Cabeças  (Laís Bodanzky, 2000), expõe o drama

vivenciado pelo jovem Neto (Rodrigo Santoro). O

pai de Neto supõe que o mesmo esteja envolvido

com drogas e interna-o em um hospital

psiquiátrico, trazendo à tona uma importante

reflexão: os valores conservadores que pautam

nossa sociedade e a forma como lidamos com a

questão das drogas e da dependência química.

Submetido aos cuidados de um manicômio, Neto,

de personalidade questionadora, vê a si mesmo

preso em um sistema de injustiças e

arbitrariedades, onde diferentes tipos de

violência permeiam as ações dos indivíduos que o

rodeiam. A adaptação possui uma crítica às

diferentes instituições brasileiras –  desde o

sistema manicomial até a própria família e seus

valores tradicionais. 

 

Aline Batista. Graduanda em Relações

Internacionais (FMU), ex colaboradora do Projeto

CineGRI.
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Página 13

Cor da pele mel. FONTE: Little Nanas Blog.

Disponível em:

http://littlenanasbr.blogspot.com/2015/04/5-
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Página 36

Filme: Papillon. FONTE: movies and actors

immortal
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em:

https://www.nossasaopaulo.org.br/2017/05/23
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Cracolândia. FONTE: Mídia Independente,

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57


