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Fig. 1 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012

Filme disponível em: https://vimeo.com/52553880

2 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no
âmbito do projecto de doutoramento “PIGS: Espaços de Exaustão como Práticas Artísticas no Sul da Europa” [
2020.06548.BD ].

1“Uma Ideia pronta para Ocupar” é um verso da canção que abre o documentário Es.Col.A da Fontinha. É da
autoria dos músicos Pedro e Diana e tornou-se numa frase de ordem para as ocupações em Portugal pós
Es.Col.A da Fontinha. Veja-se: https://pedroediana.bandcamp.com. Filmografia: Es.Col.A.: Espaço Colectivo
Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Filmes. Viva Filmes, 2012. Documentário.Disponível em:
https://vimeo.com/52553880; Recycled Madonna. DIR. colectivo Viva Filmes. Viva Filmes, 2012. Documentário.
Disponível em https://vimeo.com/71422938
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Resumo: A entrevista que se segue com o coletivo Viva Filmes surge a partir dos documentários
Es.CoL.A da Fontinha (Viva Filmes: 2012) e Recycled Madonna (Viva Filmes: 2012) que focam
respetivamente a ocupação Espaço Colectivo Autogestionado do Alto da Fontinha (Es.Col.A) em
2011-12, bem como o movimento específico de ocupações e luta política no Porto durante esse ano.
Acompanham a produção social e o curso interno da ocupação Es.CoL.A que, por sua vez, resultou
num centro social para a população do Alto da Fontinha. A autogestão do espaço abandonado
resultou numa cantina popular, num centro de apoio escolar, ginásio, numa sala de computadores,
biblioteca, e ciclo-oficina. Passou a contar com uma programação cultural versátil, assente em
atividades como oficinas de pintura, concertos de música, clubes de xadrez, um coro, teatro, etc..
Estas valências e atividades foram projetadas e implementadas numa lógica livre do lucro,
produzindo um espaço com um sistema social próprio, e naturalmente com uma ambição de
alteridade à hegemonização neo-liberal, pela qual os espaços se regulam como bens e ativos de
mercado. Deste modo, os documentários seguiram a luta e resistência da Es.Col.A em permanecer
na Fontinha, assinalando as ações e manifestações populares, bem como os conflitos dos despejos.

Palavras-chave: Viva Filmes, Documentário, Ocupações, Coletivismo, Austeridade

Os anos de 2011-2012 reencaminham-nos para um contexto global pós-crise

financeira de 2008, com uma instabilidade e precariedade social traduzidas principalmente

numa crise de dívida, desemprego e imobiliária. A crise de 2008, entre outras dimensões

sociais e políticas, acentuou o nível de população sem habitação adequada e acelerou o

aumento de edifícios vazios ao serviço da especulação imobiliária. Esta equação de

desigualdade faz avançar a “ocupação” como uma estratégia de intervenção urbana e

política que se reinvestiu e proliferou com a crise financeira: o movimento Occupy marcou

passo global enquanto ação directa contra a despossessão da maioria (os 99%) (MAYER,

2013: 6).

A população portuguesa foi particularmente afetada pela crise da dívida, e

sequentemente marcada pelas medidas de austeridade impostas pela TROIKA e pelo

governo de então (VOSSOLE, 2016: 1-20). Este panorama social extremo convocou formas

de organização popular que avançaram como uma via de resistência política, que se

destacam pelas estratégias sociais da auto-organização (MOTA-SARAIVA, 2017: 22-28) e

por intervenções urbanas específicas à luta contra a despossessão e especulação

imobiliária (LIMA: 2011), entre as quais, as ocupações de espaços privados desabitados. O

grande fundo do movimento global Occupy e o território de austeridade específico a

Portugal são marcas temporais e políticas que enquadram o coletivo Viva Filmes, bem

como as ocupações e práticas por si documentadas.
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Fig. 2 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012

As ocupações têm respondido, desde a sua origem, como tropos/topos de

resistência e alteridade ao domínio da especulação imobiliária nos tecidos urbanos. Nos

últimos vinte anos, têm preconizado uma longa guerra contra a gentrificação e

especulação da cidade enquanto bem de consumo e acumulação de capital. Ocupar é abrir

e radicalizar espaço para um bem comum, é uma prática que, por natureza, é politicamente

antagónica ao neo-liberalismo, pois produz-se no polo contrário da acumulação de capital,

da propriedade privada e da soberania dos mercados financeiros (MAYER, 2013: 3).

Fundam-se como infraestruturas ilegais ou de resistência que, entre a ambição de

autonomia e o desejo de institucionalização (legalização), são necessariamente obrigadas

a posicionarem-se e a negociar na sociedade civil. Vivem por isso do conflito e “no

conflito”, experimentam e praticam novos modelos de negociação, democracia e de

produção social, e por essa razão temos assistido a um crescente interesse científico e

multidisciplinar  por estas práticas espaciais.
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Fig. 3 - “Ocupas” em trabalho de recuperação do edifício abandonado. Still do documentário Recycled Madonna

DIR. Colectivo Viva Films, 2012

Filme disponível em https://vimeo.com/71422938

Por outro lado, é relevante sublinhar que as ocupações documentadas no Es.CoL.A

da Fontinha e no Recycled Madonna são parte significativa da historiografia recente das

ocupações em Portugal. Segundo o Arquivo Digital Público - Okupações pós anos 90, a

ocupação da Fontinha marca um dos três períodos históricos das ocupações em Portugal.

O primeiro período estende-se desde a ocupação da Casa Reciclada no Porto em 1993, até

a ocupação da Kasa Enkantada em Lisboa, em 2002; já um segundo período estabelece-se

de 2002 a 2008, e responde a uma certa consolidação de ações e confrontos sociais que já

contava com o apoio de associações culturais com assento legal como o RDA e a Severa em

Lisboa, ou a Casa-Viva no Porto; por fim, a Es.CoL.A da Fontinha é um marco no terceiro

período das ocupações em Portugal, enquadrado por sua vez no pós-crise de 2008:
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Esse período de “pós-crise” pode-se estender entre 2008 e 2012, e representa
uma nova forma de estar no movimento.[...] Foi o caso da Fontinha que trouxe
isto das okupações de volta à discussão pública”, acredita Ricardo, sublinhando
que esta é a sua opinião individual, e que não caracteriza a do Arquivo.
Relativamente à efemeridade da maioria das okupações que se deram após a
Fontinha, que caracteriza como “okupações flash”, não está preocupado.
“Mesmo que só durem uns dias, nota-se maior maturidade nos projectos
políticos e sociais das okupas”, acredita. (Jornal Mapa, 2017: s.p.)

A historiografia portuguesa das ocupações abre-nos a possibilidade de encontro

entre o movimento global Occupy com as condições materiais locais. As ocupações focadas

pelo Viva Filmes foram estruturadas com o apoio das associações libertárias e ativistas do

Porto, fundamentaram-se num projeto político, histórico, local e global, que, por sua vez,

se atualiza e materializa em cada ocupação que ocorre. A direção okupa think global, act

local não responde a uma ideologia fixa ou partidária. Pelo contrário, constrói-se por

processos constituintes próprios e específicos de cada infraestrutura. Assim, como Hans

Pruijt designa no seu artigo “Squatting in Europe” (2013), é possível apontarmos tipologias

históricas (e relações globais) das ocupações, sem, no entanto, prescindirmos da análise

próxima do design único de cada uma.

Fig. 4 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012
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Finalizando este pequeno preâmbulo, propomos aqui os documentários do coletivo

Viva Filmes como uma prática artística e de mediação da ocupação. Parte da produção

social de uma ocupação é cultural e artística, alinha-se genericamente por uma estética do

it yourself (DIY) e pelo coletivismo artístico/social. Com esta base, e seguindo a descrição

crítica de Alan Moore (2015: 15), uma ocupação pode somar múltiplos dispositivos

artísticos e culturais na mesma infraestrutura, sem nenhum tipo de preferência ou

hierarquia: teatro, performance, cinema, circo, artes visuais, literatura, música, rádio,

hacking, etc; o papel de mediação da arte e da cultura com a sociedade civil e instituições

de vários tipos (universidades, museus, teatros, tribunais) é de igual modo bastante

significativo nas ocupações. Pensamos que estes documentários respondem a estas linhas

de força, determinam-se pela prática coletiva (afinal o Viva Filmes é de facto um coletivo

de cinema), e através de uma prática de observação participativa pela qual se mapeiam

(enquanto se participa) as atividades e práticas constituintes das ocupações. O coletivo

Viva Filmes configura as práticas múltiplas e divergentes da ocupação, desenhando-lhe uma

forma e um sentido através das imagens em movimento. Os seus filmes situam as

ocupações com a territorialização urbana no Porto, filmando as sinalizações e intervenções

nos edifícios abandonados no Recycled Madonna, até às assembleias participativas e as

rotinas comunitárias do Es.Col.A da Fontinha, como o apoio escolar, o centro de

computadores ou a cicloficina. Confirmam a Es.Col.A enquanto centro social com as

manifestações e a solidariedade popular, e questionam a repressão sucessiva do espaço,

com os despejos e as intervenções policiais. Aqui o cinema arquiva e significa a amplitude

sócio-cultural da ocupação enquanto prática espacial, mostrando-a como uma

infraestrutura complexa, apontando (e significando) visualmente o seu design dinâmico.

Importa por isso sublinhar, no dínamo contemporâneo das ocupações, a contribuição do

cinema e do documentário para o alcance amplo das tipologias gerais e arquiteturas

específicas de cada ocupação como uma tecnologia social.

A sua sistematização em território português também vem ao encontro do

ressurgimento das ocupações face à urgência social da pandemia COVID-19, na qual as

regras de recolhimento obrigatório expuseram uma população socialmente fragilizada,

sem recursos para cumprirem um confinamento digno e seguro. Por exemplo, pessoas em

situação de sem-abrigo, migrantes, indocumentados, pobres e cidadãos séniores foram os

constituintes de uma rede de solidariedade e ativismo em Arroios, Lisboa. Uma célula

desta rede terá sido a Seara - Centro de Apoio Mútuo, um espaço social e providente de
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apoio legal, cuidados de saúde, alimentação gratuita e uma residência para os sem-abrigo.

Este espaço resultou de uma ocupação ocorrida a 9 de Maio de 2020 de um edifício

abandonado, cuja propriedade pertence a um grupo de capital imobiliário. Também aqui a

ocupação tem por base uma posição política, traduzida numa estratégia urbana, na qual o

espaço social serve o bem comum e responde pela ação direta às necessidades da

população.

É bem evidente que as ocupações estão repletas de contradições legais e a

provisoriedade é um traço presente nestas experiências, principalmente em Portugal,

onde, ao contrário de outros países europeus, as ocupações não foram legitimadas pelas

autoridades ou pelos proprietários dos edifícios. Os documentários do Viva Filmes devem

ser compreendidos como fontes e arquivos das práticas espaciais e urbanas em Portugal,

onde a habitação e o espaço social ainda não estão democratizados e acessíveis de forma

plena e justa à população.

Fig. 5 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012
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Fig. 6 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012

Fig. 7 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012
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Fig. 8 - Still do documentário Es.Col.A.: Espaço Colectivo Autogestionado. DIR. Colectivo Viva Films, 2012

Igor Dimitri (ID)/ Rita Barreira (RB): Como ponto de partida, comecemos talvez com um
grande plano sobre o Recycled Madonna e a Es.Col.A da Fontinha de modo a pensá-los com
as condições sociais e históricas do período. Será que nos podem falar um pouco sobre o
Porto daqueles anos? Sabemos que Portugal atravessava os anos mais negros da
“austeridade”europeia.

Viva Filmes (VF): O movimento de ocupação do Porto, primeiro do Es.Col.A (Espaço

Colectivo Autogestionado do Alto da Fontinha) e depois de outros sítios pela cidade, era um

movimento com o qual a Câmara Municipal do Porto nunca simpatizou. Nestes termos, a

política das pessoas no poder resumia-se a não permitir a existência de movimentos

populares que colocassem questões em relação ao espaço público e de habitação. Os

coletivos políticos não partidários, os ativistas ou anarquistas mostraram aos moradores

daquele bairro em particular uma possibilidade concreta de retomar a cidade e os seus

espaços públicos, com fins solidários e populares. A criação de projetos sociais é um direito

das pessoas, tal como o é melhorar as suas vidas por meio da entreajuda direta. A Es.Col.A

era um espaço do bairro feito por pessoas de toda a cidade, e a sua finalidade era ajudar as

crianças daquele bairro em particular. Os coletivos políticos não partidários mostraram

uma forma de ação que se reinventava a ela própria, à medida das necessidades das
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pessoas que a constituíam. Em última instância, a ideia poderia ser até que, eventualmente

e por meio da autogestão popular orgânica, os coletivos políticos não partidários

originários se retirassem paulatinamente de cena. O que se permitiu por parte dos

coletivos políticos não partidários foi, portanto, uma consciencialização popular das

ferramentas possíveis. Está claro que a ideia era que a iniciativa se pudesse reproduzir

noutros bairros da cidade para ajudar outras crianças com os deveres da escola e oferecer

explicações, ou para permitir uma aula livre de guitarra, por exemplo. Mas isto resultava

insuportável para o poder público e privado desse contexto. Nas próprias palavras de Rui

Rio [o presidente da Câmara Municipal do Porto na altura]: “Olha se a moda pega”.

Tratava-se de uma política de exclusão de vozes em função do domínio do espaço

público como imóvel, e da destruição sistemática de projetos que pensassem de forma

diferente. Ainda assim “a moda pegou”, efetivamente, ainda que apenas por um breve

período de tempo. Outras ocupações se deram pela cidade do Porto e pelo menos uma em

Lisboa, em solidariedade direta com a Es.Col.A da Fontinha.

ID/ RB: A ocupação da Escola do Alto da Fontinha no Porto (2011-2012) faz parte da
história mais recente das ocupações em Portugal, em concreto por ter prosseguido
durante um ano como uma prática social coletiva e comunitária que resultou na
renomeada Es.Col.A, o Espaço Colectivo Autogestionado. Esta ocupação durou um ano e
teve por isso mais visibilidade, mas, de facto, fez-se acompanhar, na cidade do Porto, por
outras ocupações pontuais. Pensaram na altura que estava a decorrer um movimento
social particular?

VF: Sim, efetivamente existia uma sensação geral de que algo podia ser diferente. De que

tínhamos realmente força e podíamos literalmente construir coisas. De que a vontade

popular importava e que as pessoas tinham direito à partilha solidária. O terceiro e último

despejo, aquando da destruição efetiva da infraestrutura da escola primária do Alto da

Fontinha (destruição da canalização e do sistema elétrico) veio colocar um princípio ao fim

dessa esperança.

A Es.Col.A foi desalojada pela segunda vez a vinte e poucos de abril de 2012. No dia

25 de abril de 2012 é tomada pela última vez por um movimento popular de milhares de

pessoas que veio diretamente das comemorações do dia da liberdade. A polícia cortou as

ruas e abriu caminho para permitir a marcha da massa de gente até à escola primária do

Alto da Fontinha, apenas para esta ser desalojada de novo pela mesma polícia na

madrugada seguinte, no dia 26 de abril de 2012. Às seis e pouco da manhã já havia pessoas
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dos coletivos políticos não partidários na Es.Col.A, mas já pouco podia ser feito. A escola

primária foi completamente inabilitada em termos de condições de infraestrutura.

A ordem de desocupação da Es.Col.A por parte da Câmara Municipal do Porto e do

então presidente Rui Rio foi de facto, tanto em termos concretos como simbólicos,

determinante na destruição da moral das pessoas que mantinham o projeto e

eventualmente de outros projetos que viriam também a ser terminados pela Câmara.

ID/ RB: Fez-se um documentário sobre a Es.Col.A, que foi inclusivamente exibido no Doc
Lisboa, na Secção “Cinema de Urgência”, em 2012. Este documentário foi, tal como a
ocupação, uma prática coletiva que se traduziu no Viva Filmes. Este coletivo, para além do
documentário que levou ao Doc, fez um trabalho de arquivo e documentação visual
extraordinário que ainda hoje está disponível online. Gostávamos de vos ouvir falar um
pouco sobre o Viva Filmes; e, focando-nos no Recycled Madonna, porque surgiu este
caminho divergente da documentação na Es.CoL.A?

VF: O Colectivo Audiovisual Livre - Viva Filmes surgiu da necessidade de justificar a presença

da câmara de filmar na Es.Col.A. Grande parte do trabalho inicial constituiu-se

essencialmente de tentar fazer chegar aos presentes, tanto moradores como membros

dos coletivos políticos não partidários, através das assembleias semanais, a finalidade da

presença do dispositivo videográfico naquele contexto. De pouco a pouco, mais pessoas

se foram juntando ao Colectivo Viva Filmes, começaram a filmar e a editar vídeos e a

contribuir para a plataforma online , outras pessoas a atuar e performers; mas, sobretudo,3

diria que o mais importante foi o facto de passarmos a ser vistos como “as pessoas do

vídeo”. Isso fez com que mais gente se dispusesse a falar, e que muitos se dirigissem a nós

para oferecer-nos materiais vídeo que eles mesmos tinham filmado e que depois formaram

o acervo final de imagens. Pessoas do bairro também nos ofereceram imagens vídeo suas,

filmadas em contextos familiares, onde podemos ver, por exemplo, algumas crianças a

dizer porque queriam a Es.Col.A de volta. Algumas destas imagens “Auto-etnográficas”

fazem parte do Recycled Madonna, e são, para nós, das mais aterradoras no momento de

compreender o dano real causado a algumas destas crianças. Por isso conquistaram o seu

lugar no corte final do filme, ainda que tanto nos custe revê-las. Estas imagens não tinham

propriamente “um lugar” no primeiro documentário porque são de um carácter um pouco

mais profundo e íntimo, e não informativo ou histórico, que era justamente o que

buscávamos com o primeiro filme.

3 Canal VIMEO disponível em: https://vimeo.com/52553880
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A curta-metragem que se montou para o DocLisboa, Es.Col.A da Fontinha, resulta de

uma encomenda feita pelo festival por meio do Tiago Afonso, um cineasta do Porto que na

altura fazia parte da direção e/ou programação do festival. Este filme inaugurou a Secção

Não-Competitiva “Cinema de Urgência”, no seu primeiro ano de existência, secção que

ainda hoje existe dentro do festival. É um filme muito mais “documental”, onde o que

prevalece é a necessidade de contar cronologicamente a história da Es.Col.A, para que não

restem dúvidas quanto às intenções dos coletivos em função e das pessoas e crianças que

ali estavam.

O Recycled Madonna é uma extensão desta documentação vídeo da Es.Col.A.

Diverge no sentido em que se desprende de uma necessidade de informar. É, assim, um

filme com uma intenção diferente da curta que foi mostrado no DocLisboa em 2012; se

quisermos, um filme mais estilizado e longo, que engloba mais situações e um movimento

generalizado das ocupações no Porto deste período, e não apenas da Es.ColA. É um filme

que mostra a tal “moda” que pegou.

É de notar ainda que praticamente todo o conteúdo visual sobre a Es.Col.A da

Fontinha que se mostrou nas televisões, no momento em que a Es.Col.A se tornou tema

nacional, é material que foi apropriado ao Colectivo Viva Filmes. “Apropriado” não no

sentido em que foi roubado como propriedade intelectual, mas no sentido em que foi

tomado ao Coletivo pelos canais televisivos nacionais para “pintar” uma caricatura mais ou

menos condescendente dos coletivos políticos não partidários e das pessoas que estavam

ali a trabalhar de forma solidária. Esta é, claro, apenas uma hipótese; para ser comprovada

teria, talvez, de ser analisada desde o lugar do conteúdo televisivo em questão. Mas

pensamos que seria seguro dizer que nunca houve o interesse de um canal televisivo em

ouvir realmente o que ali se estava a passar (ainda que se tenham feito várias entrevistas).

Assim como vieram, foram-se, e a onda mediática foi felizmente breve, mas desse episódio

aprendemos várias coisas, uma das quais e sobretudo, que era absolutamente necessário

contar a história desde o nosso ponto de vista. Foi nesse momento que as pessoas se

começaram a dirigir a nós e a perguntar pelo possível filme, e sobre o que se iria fazer com

todo o material que se vinha filmando há cerca de um ano. Nesse sentido, é um filme que

nos foi “exigido” pela força popular, mais que pelo DocLisboa. De facto, uma parte grande

da população do bairro juntou-se a nós nesse momento, para ir a todas as casas que nos

recebessem e fazer algumas das entrevistas que vemos no filme. É, portanto, do
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nascimento dessa primeira curta-metragem que o Coletivo Viva Filmes solidifica a sua

existência naquele espaço e junto da população.

ID/ RB: A câmara ao ombro e em movimento, os testemunhos diretos para a câmara, e o
registo atento dos gestos e estratégias das “ocupações” resultam num registo
observacional dos “ocupas”. Levantam-se duas dimensões de forma mais imediata no
visionamento deste filme. A documentação áudio-visual destas práticas provisórias é uma
prática social e uma expressão artística. O processo da ocupação com a sua documentação
coincidente faz-nos pensar no filme (cinema) como um espaço social com uma criação
artística.

A segunda dimensão que nos ocorre é que, para além desta chamada etnográfica, o
Recycled Madonna é uma mediação visual da ocupação, e neste sentido é também
preocupada com a ideia comum da ocupação como uma atividade ilegal. Ou seja, cumpre,
de certo modo, a função de contra-informação de uma intervenção urbana que no nosso
acordo civil é ilegal. O paradoxo desta questão é que o registo das práticas soma as
contradições do enquadramento legal, mostra-nos uma comunidade preocupada com o
património comum, com o uso livre do espaço urbano, com a educação e o investimento de
poder decisório na população, etc., etc.

VF: A questão da ilegalidade deve ser compreendida como uma prática de resistência e

dentro do marco de um contexto político das práticas de decisão horizontais. Neste caso,

não existe uma vontade singular de ocupação para fins próprios, senão antes uma vontade

popular expandida. A escola primária do Alto da Fontinha era um edifício público em

estado devoluto. A raiz do problema poderia, assim, ser facilmente interpretada à luz da

Constituição da República. Do que se trata aqui é claramente do direito à dignidade e ao

direito de poder transformar o entorno público de modo a que melhor sirva as

necessidades populares: decisão popular direta e a posta em marcha dessas decisões por

parte de quem as toma.

Nesse sentido, outra questão que pode ser de notar, é a de que o filme não

apresenta nomes, nem das pessoas filmadas nem das pessoas que fizeram o filme. Não

tem créditos nem introduções, não tem sequer placas explicativas ou de indicação de

lugares. De novo, a lupa sob a que devemos interpretar estas decisões é a de uma lógica de

organização horizontal. Não se trata de não assinar o filme porque estamos a fazer algo

“ilegal”, senão porque o que prevalece é o processo de uma causa coletiva (além de um

processo claro de desfiliação partidária e de impedimento de perseguição institucional).

Se é certo que o filme, tal como a comunidade, são conscientes da questão da

propriedade, a finalidade nunca foi a de fechar-se ao exterior, reclamando algum tipo de
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propriedade imobiliária. O que nós reclamávamos era uma ideia. Neste caso, uma ideia

aberta à cidade e ao país. Nestas condições, assistimos a um ato de resistência por parte

dos intervenientes, e não de ilegalidade. Ambas são igualmente complexas de filmar.

A Es.Col.A era sobretudo um espaço utópico. Um espaço que se encontrava aberto

ao exterior, recetivo a todo o tipo de pessoas que quisessem participar de forma solidária,

mas que se pensava de forma diferente do exterior. Um exemplo muito concreto é o de

que uma das primeiras coisas que se definiu foi que dentro do espaço do Es.Col.A não

existia dinheiro. Fora desse espaço sim, não se tratava de propor o fim do dinheiro per se,

mas ali dentro faríamos os possíveis para que nada fosse comprado ou vendido: tudo era

doado. Isto englobava refeições e lanches diários das crianças, que por vezes não tinham

um adulto em casa para cuidar delas depois da escola normal.

No momento em que existia ainda a possibilidade de que a Câmara do Porto

assinasse um contrato de cedência do espaço, que era um contrato de aluguer na sua

essência, promessa que nunca cumpriu e à qual respondeu com uma ordem de despejo,

falou-se entre a comunidade do Es.Col.A da questão fundamental em termos conceptuais

que constituía a necessidade do pagamento de uma renda, por mais simbólica que ela

pudesse ter sido, para um projeto baseado na ideia de troca livre e doação solidária, ou

seja, nos termos do que todos, em assembleia, considerávamos ser uma autogestão

popular.

ID/ RB: Recuperando o diálogo entre a ocupação e o filme, e partindo ainda desta camada
antropológica da participação e documentação, seria talvez esclarecedor falar de uma estética da
espontaneidade, da necessidade ou suficiência que acompanha o documentário e, de certo modo,
ecoa nas estratégias da ocupação. Questões que parecem de ocasião ou prosaicas acabam por
determinar uma linha estética específica no filme: a câmara e a produção lo-fi, etc.. Por outro lado,
nesses anos do pós-crise 2008 (que se estendem até à atualidade), observamos a emergência do
económico do it yourself e uma estética punk, que no Porto em específico, irradiava do centro
cultural Casa Viva. As colagens, as interrupções, os efeitos glitch do Recycled Madonna confirmam
uma esfera muito própria da montagem: difusa e barulhenta, a montagem abala qualquer hipótese
de storytelling linear no documentário e produz uma plasticidade à ocupação.

É também na montagem que se infere a “ocupação” como uma produção de espaço
negativo, que não se resolve, por exemplo, numa “fetichização” dos “lugares abandonados”. Pelo
contrário, vive de sequências que organizam a ocupação enquanto ação, num processo que não dá
lugar à alienação dos espaços filmados. A ocupação é uma habitação ativa, de cuidado, ação,
processo permanente de construção. O filme é muito subtil na desconstrução do espaço
desabitado; integra-o (dilui-o) e (re)significa-o na ocupação. A potência poética dos espaços
abandonados não reside na captação da sua imagem em ruína, mas sim no movimento, na
“re-habitação” que a ocupação supõe, mediada, neste caso, pelo documentário.
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Uma questão ampla, de algum modo transversal a todas as anteriores: nesta experiência
específica de cinema, será que conseguimos pensar o filme como uma ferramenta de transformação
social, a recursiva “partilha do sensível”? Este caráter operativo é coincidente com o de uma criação
artística, e, na verdade, apenas é ativado pela mesma. Pode o cinema ser uma produção de espaço
social, uma habitação em si mesmo?

VF: Foi apenas muito mais tarde que descobrimos algumas das potencialidades de um

“cinema de guerrilha”, poderíamos dizer, de um “cinema de fragmentos”, rizomático, cuja

estrutura narrativa assume uma forma espiralada; mas, ainda assim, pensamos que este

filme contém já muitos desses elementos. Por exemplo, levou-nos muito pouco tempo a

compreender que necessitávamos ter o maior número de câmaras possível para ampliar os

nossos pontos de vista, sobretudo na eventualidade de um despejo. No filme vê-se,

durante um dos despejos, ou melhor escuta-se, um polícia a dizer a alguém, detrás da

câmara, que este deve parar de filmar imediatamente; e o que vemos é uma paisagem

instável de alguém que segura a câmara, tentando conciliar o seu direito a filmar e os

nervos de ter os polícias a subir uma escada para lhe apreenderem a câmara. Poderíamos

ter cortado neste momento [e passado] a alguma outra imagem mais estável desta

situação, mas realmente as decisões mantêm-se ao longo do filme, na altura de conservar

essas imagens, diríamos, “improdutivas”. A improdutividade pode aqui ser associada a um

conceito de “obsolescência”, neste caso dos formatos lo-fi.

A improdutividade tem que ver, de novo, com uma ideia de resistência das ações, e

não com a sua marginalidade em termos sociais. Digo isto porque é fácil marginalizar estas

pessoas como improdutivos sociais.

A imagem fica, tal como as pessoas, até que é forçada a sair. Resiste.

O Es.Col.A era, em si mesmo, um espaço improdutivo pelo facto simples de rejeitar

o dinheiro na sua essência, por exemplo. Era um projeto improdutivo por compromisso a

uma ideia coletiva de que é possível reinventar formas de vida.

Por outro lado, não existe um “formato” de imagem definido para todo o filme. As

fontes dos materiais, as pessoas e os seus equipamentos técnicos eram de uma variedade

enorme. Isso explica também a baixa definição de alguns dos materiais. É nesse sentido

que o filme poderia ainda ser visto como um “film-collage”. O que se dá é uma espiral de

situações em torno de uma questão central que identificamos por associação dialética.

Poderíamos dizer, um filme coletivo com um centro comum.

Sobre a noção de “documental” no contexto social, pensamos que sim: essa é

justamente a noção que permite ao filme ser mais que um filme sobre o problema da
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habitação numa cidade. É antes um filme sobre um grupo de pessoas que se cruzam mais

ou menos vezes, e que partilham certamente uma ideia.

Se há coisa que o cinema nos permite é a partilha de um sensível, ou pelo menos de

uma sensibilidade; a partilha de algo que nos é muito próximo e querido. O formato

mesmo da sala de cinema parece ser pensado nesse sentido: um espaço escuro e à partida

vazio e enorme que é absolutamente habitado por uma potência que nos atravessa a todos

ao mesmo tempo.

Quanto à segunda questão, se pode o cinema ser em si mesmo uma habitação, já

nos parece um pouco mais complexa. A resposta simples é sim, certamente. Mas depois

pensamos também que é importante, quando lidamos de perto com pessoas que colocam

muito de si nos projetos, compreender que o cinema é, diríamos sinceramente, um

adereço, algo mais. Eventualmente, pode até incomodar. Não é a causa em si, pelo menos

não ainda! Daí a nossa necessidade de justificar constantemente a presença da câmara,

antes de poder realmente começar a filmar. Noutras palavras, quando estamos lá não

pensamos nesse cinema da sala escura em todo o seu potencial e fascínio. Não pensamos

no cinema como um espaço de habitação ainda, porque se calhar estamos a lidar com

pessoas que têm literalmente problemas de habitação.

Claro que o cinema é “um modo de vida” em si, mas a questão menos simples seria

talvez – para quem? Para nós sim, o cinema será muitas vezes a nossa casa, mas para as

pessoas filmadas que vemos no filme será talvez mais como verem-se num álbum de fotos

familiar. Um objecto que se guarda em casa com carinho, mas que não é a casa num todo.

Tanto no sentido literal, como no sentido figurado.

O cinema permite-nos compreender uma situação, dá provas da injustiça de algo,

apela à mobilização e talvez, apenas talvez, permita aos coletivos uma pequena conquista

em algum momento. Mas diria que o cinema documental nunca é efetivamente “o campo

de batalha”. Talvez sim, em termos simbólicos e num momento diferente, posterior ao

acontecimento, mas como um professor costumava dizer, “o documental chega sempre

tarde”. Pensamos que não tem um impacto demasiado imediato e consecutivo nas vidas

destas pessoas. Não é certamente garantia de nada produtivo, e, como tal, pensamos que

não deveria ser um descargo de consciência por parte de quem filma.

Trazendo de volta a questão da ilegalidade, pode ser até que o filme exponha e

comprometa pessoas e a sua imagem; da mesma forma que pode ser que o filme as vincule

com as causas, de forma tão potente que as coloca numa posição “para além das imagens”.
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Acreditamos que o cinema, qualquer que seja este, deve ser de criação livre. E

acrescentaríamos até, mais ou menos comprometida ideologicamente. Para nós, o cinema

não está na militância em si, senão nas relações humanas que propõe dentro e fora da sua

teia. O nosso coletivo era, na sua base, antes de mais nada, um grupo de amigos.

Provavelmente, seria até de cuidar a ideia de que podemos encontrar demasiadas

respostas nos filmes, e de que estes nos transmitem conforto. Não são os filmes, antes de

mais, uma projeção das nossas inquietações? É realmente para esse fim que melhor se

presta o cinema: permitir-nos de forma simbólica um teto para pensar em conjunto. E

dessa forma, os seus alicerces poderiam ser o trabalho físico e os recursos necessários, e a

sua base as relações pessoais inerentes à sua produção.
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