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RESUMO 
O presente artigo tem como fio condutor a série de fotografias A tropa de elite (2014), do 
coletivo Trëma, e reflete sobre aspectos artísticos e políticos que envolvem a obra. O 
trabalho parte de um acontecimento da história recente, no qual moradores de uma 
ocupação em São José dos Campos improvisaram um exército para resistir a uma ação de 
reintegração de posse. Dois anos após o ocorrido, as histórias de algumas dessas pessoas 
foram retomadas em uma obra que articula textos e retratos nos quais os combatentes 
posam tanto com suas roupas cotidianas quanto com os paramentos improvisados para 
enfrentar a polícia. A contraposição do corpo armado com o traje à paisana é vista como 
uma estratégia para individualizar e humanizar suas histórias, ao mesmo tempo em que 
revela elementos da condição social dessas pessoas e de sua luta por transformação.  
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ABSTRACT  
The present article focus on the photographic series A tropa de elite (2014), by Trëma 
collective, and analyzes artistic and political aspects related to the images. The work deals 
with an event from recent history, in which the dwellers of an occupation in São José dos 
Campos improvised an army to resist eviction. Two years after the episode, the history of 
some of these people was revisited in a work which articulates texts and portraits of the 
“soldiers” in their everyday clothes and garmented with the improvised armor produced to 
resist to police. The comparison between the armed body and the plainclothes is seen as a 
strategy to individualize and humanize their stories, and at the same time it reveals aspects 
from the social condition of these people and their fight for transformation.  
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No dia 22 de janeiro de 2012, domingo, às seis horas da manhã, cerca de dois mil 

policiais militares e guardas municipais chegaram à comunidade do Pinheirinho, na 

zona sul de São José dos Campos, para cumprir uma liminar que determinava a 

reintegração de posse imediata do terreno. A ação foi apoiada por uma estrutura que 

mobilizou 220 veículos, um carro blindado, dois helicópteros, 100 cavalos e 40 cães. 

(JAKITAS, 2012) Na área de 130 hectares, pertencente à massa falida de uma 

empresa do grupo de Naji Nahas, residiam cerca de 6.000 pessoas. Sem uso desde 

1981, o terreno foi ocupado, em 2004, por uma comunidade ligada ao Movimento 

dos Trabalhadores sem Teto e, enquanto uma longa disputa jurídica decidia seu 

destino, transformou-se um bairro organizado coletivamente, com divisão de lotes 

para a construção de casas, ruas, igrejas, estabelecimentos comerciais e um galpão 

comunitário.  

O episódio ganhou atenção nacional e internacional em decorrência do tamanho da 

ocupação, da violência empregada pela polícia para garantir o despejo e pelo 

imbróglio jurídico que envolveu os eventos. A medida de reintegração de posse 

emitida pela Justiça do Estado de São Paulo pegou os moradores de surpresa, já 

que uma liminar da Justiça Federal concedida poucos dias antes determinava que 

qualquer ação de despejo fosse adiada por 15 dias para que as devidas 

providências e negociações fossem realizadas (ANDRADE, 2012). Os moradores 

foram levados às pressas para abrigos e assentamentos em condições precárias, 

sem acesso a seus pertences. No dia seguinte, tratores já demoliam rapidamente as 

casas de alvenaria construídas com o esforço de anos.  

A forte intervenção policial pode ter relação com os relatos e imagens que 

começaram a circular na imprensa nacional cerca de uma semana antes, que 

reportavam a organização de uma tropa comunitária para a defesa do território. A 

edição de 12 de janeiro do jornal O Vale, em uma matéria com a manchete “Sitiado, 

Pinheirinho prepara resistência à operação da PM”, anunciava:  

Os sem-teto do acampamento do Pinheirinho, na zona sul de São 
José, montaram uma operação de guerra para resistir à possível 
reintegração de posse da área, ocupada desde 2004. Ontem, um 
oficial de Justiça notificou os moradores a deixarem a área 
imediatamente. Mas, no acampamento, a ordem é resistir. O entorno 
do acampamento foi cercado com lanças de bambus e o único portão 
de acesso ao local foi mantido trancado, com dez homens 
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controlando a entrada e saída de moradores. [...] Todos os acessos 
às ruas do acampamento foram bloqueados com trincheiras 
construídas com chapas de madeira, telhas, pneus e tambores. [...] 
Por todo o acampamento é possível observar moradores com armas 
improvisadas, como porretes de madeira com prego nas pontas, 
barras de ferro, facões, espetos, enxadas, machados, pedras e 
estilingues. [...] A estimativa é que cerca de 350 pessoas articulam a 
resistência. (ROSA, 2012) 

A reportagem trazia ainda o ponto de vista de alguns dos moradores. “As famílias 

não têm para onde ir. Nenhuma opção de moradia foi oferecida a elas”, explicou 

Valdir Martins, o Marrom, líder da resistência. “Eu acho que temos de insistir, porque 

pobre precisa de moradia. Eu mesmo não tenho para onde ir se a polícia me mandar 

embora”, declarou ao jornal a dona de casa Maria Gonçalves de Jesus, de 75 anos. 

(apud ROSA, 2012) 

 
Nilton Cardin/AE/AE 

Reintegração de posse em São José dos Campos, 18/01/2012  
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ 
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Antônio Basílio 

Fotografia publicada no jornal O Vale em 12/01/2012 
Fonte: http://www.ovale.com.br 

 

Em um texto publicado pelo jornal Folha de São Paulo dois dias depois, a 

mobilização dos moradores foi apresentada como um exército mambembe, formado 

em uma favela para defender a terra invadida: 

Em meio a gritos de guerra, o "batalhão" com cerca de 40 homens se 
posiciona. Com escudos, coletes, caneleiras, capacetes, porretes e 
lanças, estão prontos para confronto. Os "soldados" são moradores 
da favela Pinheirinho, invasão que existe desde 2004 em São José 
dos Campos, no Vale do Paraíba, e reúne cerca de 6.000 pessoas. 
[...] A "tropa" está à espera da Polícia Militar, que pode cumprir uma 
reintegração de posse determinada pela Justiça. [...] Os escudos são 
restos de tambores; os coletes, de compensado; as caneleiras, tubos 
de PVC. Entre os vários capacetes há até os cor de rosa. [...] Como 
no filme italiano "O Incrível Exército de Brancaleone" (1966) – grupo 
de soldados maltrapilhos que se arma para defender suas terras –, 
tudo é improviso. "Não estamos fazendo armas para ferir ninguém, 
só queremos defender nossas casas", diz Sergio Pires, 41, líder do 
grupo. [...] "É um exército de pedreiros, metalúrgicos, ajudantes. 
Pessoas que acordam às 5h para trabalhar e voltam para casa", diz 
o "chefe" da tropa, um vigilante de 35 anos que não quis dar o nome. 
(BERGAMIN JR; ARAÚJO, 2012, s.p.) 

Cerca de dois anos após a remoção da população do local, o coletivo Trëma,¹ 

formado pelos fotógrafos Filipe Redondo, Gabo Morales, Leonardo Soares e Rodrigo 

Capote, decidiu ir atrás da história das pessoas que participaram desse exército e 
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descobrir o que aconteceu com elas depois do despejo. A intenção era abordar suas 

trajetórias de maneira individualizada e contar um pouco de suas memórias 

relacionadas ao episódio. “Era um assunto que continuava rodando. Saiu em todos 

os lugares, mesmo, mas a foto deles juntos, como massa, não como indivíduos. 

Queríamos saber quais eram suas histórias, quem eram os homens e mulheres 

debaixo daquelas armaduras”, explicou Morales (SACHETTA, 2015). 

Mesmo sendo considerado como um trabalho da Trëma, o projeto foi desenvolvido 

apenas por Redondo e Morales, os dois integrantes que se encontravam, na época, 

disponíveis em São Paulo. A ideia surgiu a partir de uma encomenda da revista 

italiana Colors, que havia solicitado a Redondo um trabalho sobre os protestos que 

estavam ocorrendo para o Brasil. A pauta inicial propunha a retomada de um 

manifestação histórica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocorrida 

no final dos anos 1990 e a reconstituição de uma fotografia marcante da época que 

mostrava um homem carregando uma foice com palavras de ordem. Para a 

realização da nova fotografia, esse instrumento precisaria ser refeito. Antes que o 

trabalho fosse publicado, no entanto, a dupla teve outra ideia:  

Eu trabalhava na Folha na época em que ocorreu a expulsão do 
Pinheirinho. No dia em que eles foram expulsos, eu estava fechando 
o caderno Cotidiano – às vezes eu trabalhava na mesa de edição. 
Aquelas fotos ficaram na minha memória e, quando a Colors veio 
com essa ideia de recriar a imagem de um cara que fez um protesto 
do MST, pensamos em oferecer para eles a ideia de recriar as 
roupas do exército do Pinheirinho. (MORALES, 2015)² 

 Para isso, por intermédio de um amigo envolvido com movimentos sociais, Redondo 

e Morales chegaram até as reuniões quinzenais que ex-moradores da ocupação 

ainda mantinham em um bairro vizinho de São José dos Campos, o Campo dos 

Alemães. Parte da comunidade continuava mobilizada, já que ainda se aguardava a 

construção das casas prometidas pelo governo como compensação pelo despejo. 

A dupla conseguiu localizar Wilson Louriano da Cruz, que ainda possuía os 

apetrechos do exército, pois costumava guardá-los na casa de sua namorada. Após 

realizar dois retratos de Louriano, um com e outro sem os paramentos, os fotógrafos 

enviaram o material para a revista que, apesar de demonstrar interesse no tema e 

nas imagens, acabou não encontrando espaço para publicar o trabalho. O coletivo 

decidiu continuá-lo, então, de maneira independente.  
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Após algumas visitas a São José dos Campos, Redondo e Morales conseguiram 

reunir outras cinco pessoas dispostas a participar do projeto: Cícero de Andrade 

Santos, Adailton Rodrigues, Gina Maria de Souza Lima, Juarez Silva dos Reis e 

Francinaldo Pereira da Silva. Depois de colher seus depoimentos, realizaram seus 

retratos em um estúdio montado na casa de um dos ex-moradores. Para cada morador 

foram feitas duas fotografias, uma com o retratado usando suas roupas usuais, “à 

paisana”, e outra com ele ou ela vestindo os aparatos produzidos para resistir à polícia. 

A intenção era contar suas histórias sob duas perspectivas distintas,  

[...] mostrar as duas narrativas possíveis sobre uma invasão como a 
do Pinheirinho, a do invasor e a do ocupador. O ocupador, para uma 
parcela da sociedade, está ocupando, por direito dele, um território 
que está sendo mal-usado socialmente. O invasor, para outra parcela 
da sociedade, está indo de encontro a contratos e leis que falam que 
o dono daquela terra não é ele, está querendo se dar bem. Quando 
você mostra o cara nas duas situações, como uma pessoa normal, 
com a sacolinha do supermercado na mão, com o rosto neutro, e 
depois essa mesma pessoa com uma balaclava, um escudo, um 
facão na mão...  E é a mesma pessoa, eles realmente fizeram isso, 
montaram um exército que tinha coquetel molotov, facão, cachorro 
pitbull, escudo, lança – uma pequena quebra do contrato do 
monopólio da força pelo estado. [...] Eles usaram a imprensa para 
dizer “olha, nós temos um exército”. Havia uma característica meio 
de marketing, também... (MORALES, 2015) 

  
Trëma 

A tropa de elite (detalhe), 2014 
Fonte: http://www.trema.co 

 



 

3076 A TROPA DE ELITE: APONTAMETOS SOBRE FOTOGRAFIA, CORPO E POLÍTICA A PARTIR DA PRODUÇÃO DO COLETIVO TRËMA 
Camila Monteiro Schenkel / Doutoranda PPGAV – UFRG 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

 
Trëma 

A tropa de elite (detalhe – Wilson Louriano da Cruz), 2014 
Fonte: http://www.trema.co  

 
O modo como percebemos o corpo dos moradores a partir de cada fotografia se 

modifica completamente em decorrência da diferença de vestimenta. A mesma 

pessoa de meia idade, fora de forma, que aparece em uma imagem com um 

semblante dócil e até mesmo passível, usando chinelos ou carregando uma mochila, 

surge na fotografia seguinte com uma vestimenta insólita, que esconde seu rosto e 

seu corpo, redefinindo seus contornos. Para Redondo, essas figuras representam 

algo mais amplo, que revela aspectos importantes da realidade brasileira: “O retrato 

de cada um deles resume essa necessidade primitiva de proteger o lar. E isso não 

está só na foto. Foi um esforço de oito anos. Eles resistiram por oito anos ali e nunca 

estiveram tranquilos ou acomodados” (SACHETTA,  2014, s.p.). 
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Trëma 

A tropa de elite (detalhe – Gina Maria de Souza Lima), 2014 
Fonte: http://www.trema.co  

 

 
Trëma 

A tropa de elite (detalhe – Juarez Silva dos Reis), 2014 
Fonte: http://www.trema.co  

 

Para potencializar os efeitos da comparação, todas as fotografias foram feitas da 

mesma forma, registrando o fotografado de corpo inteiro sob um fundo neutro, de 

maneira frontal e com uso de iluminação artificial. Esse tipo de solução aparece em 

outros trabalhos do coletivo e tem, conforme seus membros, o objetivo de apagar ao 

máximo possível as marcas autorais deixadas pelo fotógrafo para destacar os 



 

3078 A TROPA DE ELITE: APONTAMETOS SOBRE FOTOGRAFIA, CORPO E POLÍTICA A PARTIR DA PRODUÇÃO DO COLETIVO TRËMA 
Camila Monteiro Schenkel / Doutoranda PPGAV – UFRG 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

assuntos e pessoas retratados. “O fundo neutro é um incentivo para o espectador se 

concentrar no retratado. Sem elementos ambientais externos, a figura representada 

fica mais evidente” (REDONDO, 2015, p. 62). Além disso, a adoção de uma estética 

“neutra” nos retratos torna confere ainda mais estranheza às armaduras 

improvisadas.  

Os instrumentos, com exceção dos de Wilson e de Gina, precisaram ser recriados, 

já que os originais haviam sido destruídos durante o processo de desocupação. O 

aspecto posado e dirigido dessas fotografias, no entanto, não impede que elas 

funcionem como evidência de uma determinada situação histórica, social e política. 

O resultado final do trabalho é constituído por um conjunto de 12 fotografias, que foi 

apresentado na programação do festival Paraty em Foco de 2014 e, no ano 

seguinte, recebeu o primeiro lugar do Prêmio FCW de Arte, da Fundação Conrado 

Wessel. No site do coletivo, as imagens são apresentadas em forma de dípticos, 

acompanhados por pequenos textos que apresentam as pessoas retratadas e 

relatam o ocorrido.  

As imagens produzidas pela Trëma, dessa forma, se diferenciam radicalmente das 

fotografias do exército do Pinheirinho que haviam sido divulgadas pela mídia na 

época dos acontecimentos. Nesse sentido, o trabalho do grupo se aproxima daquilo 

que Alfredo Cramerotti denominou como jornalismo estético (2009), um tipo de 

prática artística baseada na pesquisa de questões sociais, culturais e políticas que 

se caracteriza por construir formas narrativas alternativas às dos aparatos midiáticos 

dominantes. Como demonstra o ensaio A tropa de elite, as estratégias e o repertório 

da arte podem ser utilizados para complementar, aprofundar, contrapor e 

desconstruir as narrativas rápidas e espetaculares que alimentam a grande mídia 

em um fluxo cada vez maior de imagens e informações. Essas práticas podem ser 

vistas como uma reação à globalização e à homogeneização do jornalismo 

tradicional, cada vez mais restrito à edição de informações fornecidas por agências 

de notícias ou mesmo por amadores, que se rapidamente se tornaram os produtores 

de imagens mais rápidos e onipresentes.  

O fenômeno descrito por Cramerotti, ligado ao mesmo tempo a um processo de 

atualização e de revalorização das práticas documentárias no campo da arte, 
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também é analisado por David Campany. A reflexão do crítico inglês se volta, 

especificamente, para a relação entre as imagens de fotógrafos e artistas 

contemporâneos e a temporalidade das ocorrências abordadas por eles. Enquanto o 

jornalismo tradicional registra os eventos sempre no presente, no momento em que 

os fatos acontecem, com todo seu choque e sensacionalismo, a fotografia 

documentária que ganhou impulso a partir dos anos 1990 é frequentemente 

realizada após os acontecimentos considerados notícia, voltando-se, portanto, para 

suas consequências. O fotógrafo “aparece tarde, deambulando por lugares onde 

aconteceram as coisas, somando os efeitos da atividade do mundo” (CAMPANY, 

2007, p. 137, tradução própria). Essa abordagem mais lenta dos fatos costuma ser 

associada, ainda, a uma gramática visual neutra, de aparência estática e distante, 

mais próxima da “fotografia forense” do que da eloquência das imagens 

fotojornalísticas. 

Campany associa essas transformações da fotografia documentária ao declínio da 

imagem fotográfica como principal meio de registro simultâneo aos acontecimentos, 

substituída a partir das décadas de 1960 e 1970 pela televisão e pelo vídeo. A esse 

quadro, somam-se hoje em dia as transformações proporcionadas pela fotografia 

digital e pela comunicação em rede, que alteraram radicalmente as formas de 

produção, distribuição e consumo das imagens, redefinindo em poucos anos as 

funções da imagem fotográfica.  

Ainda que a fotografia tardia descrita por Campany tenha se transformado em uma 

forma legitimada no campo da arte, gerando por vezes o formalismo estéril que o 

autor critica ao final de seu artigo, essas práticas colocam novamente em questão a 

dimensão política da arte. No caso de A tropa de elite, como relatou o coletivo, 

As pessoas queriam contar suas histórias, principalmente mostrar 
como eram suas vidas no Pinheirinho, e falar de como foi a ação 
brutal da polícia que eles vivenciaram quando foram despejados. 
Sentimos os moradores interessados em fazer parte do projeto. 
Refazer as armaduras, assim como posar para as fotos, em um 
momento que a mídia pouco falava sobre o Pinheirinho, foi uma 
chance para eles de talvez recolocar o assunto em pauta, além de 
recordar o sentimento de comunhão que tiveram antes e durante 
aquele processo traumático. (TRËMA, 2015) 

De modo geral, o trabalho da Trëma se caracteriza por um aspecto político, seja 

quando o grupo escolhe recontar histórias pelo viés dos menos favorecidos, como 
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no caso de Tropa de elite, seja quando seus integrantes decidem olhar para 

diferentes classes sociais a partir de um mesmo local, como em Lagoa da confusão: 

Wanderlândia (2015).³ Sobre esse predomínio de questões sociais em sua 

produção, o grupo comentou:  

Não estamos em uma cruzada ou qualquer coisa do gênero para 
convencer alguém de que há desigualdade no Brasil, há pobreza, há 
lutas sociais e há ignorância. E muito menos temos o objetivo de 
separar esse tipo de fotografia de caráter social de outras, que falam 
da classe média ou de temas do comportamento, ou da natureza da 
própria mídia fotográfica. Essa separação talvez só interessaria a 
quem prefere pensar que há outros Brasis, outras São Paulos. 
Idealmente, no nosso trabalho, tudo é social, todos vivem no mesmo 
país. A luta do Pinheirinho é tão relevante quanto a luta daquele que 
tem a escritura do terreno e quer mantê-lo desocupado, ocioso. Em 
muitos casos, no entanto, documentar essa luta pelo olhar do mais 
fraco, aquele que tem menos instrumentos para lutar, é uma escolha 
moral que nós conscientemente fazemos, e continuaremos a fazer. 
(MORALES, 2015, p. 58–60) 

Esse cuidado em assumir um posicionamento engajado de forma definitiva pode ser 

explicado pelo estigma sofrido tanto pela arte de cunho político, associada 

historicamente à propaganda de regimes totalitários, quanto da fotografia 

documentária humanista afirmada na primeira década do século XX, vista 

posteriormente como uma forma sentimentalista que trouxe poucas soluções para os 

problemas que retratou (ROESLER, 2003). 

Tanto o fotojornalismo quanto as práticas documentárias tradicionais costumam se 

caracterizar por uma situação assimétrica de poder que separa o fotografado do 

fotógrafo, figura que detém os meios de produção da imagem e a coloca em 

circulação. Com A tropa de elite, no entanto, Cícero de Andrade Santos, Adailton 

Rodrigues, Wilson Louriano da Cruz, Gina Maria de Souza Lima, Juarez Silva dos 

Reis e Francinaldo Pereira da Silva tiveram a possibilidade de retomar parcialmente 

o controle sobre suas representações. Se na época da desocupação suas imagens 

circularam pela imprensa de forma anônima, em meio a uma massa indistinta de 

pessoas na mesma situação, nas novas imagens todos são nomeados e, em certa 

medida, apresentados a partir dos textos e legendas que acompanham suas 

fotografias. Além disso, trata-se de retratos posados, que envolvem um processo de 

negociação e uma relação mais próxima entre fotógrafo e fotografado.     
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Considerando esses elementos, parece importante destacar o aspecto político dos 

novos caminhos abertos pela fotografia documentária no final do século XX, ainda 

que seja um caráter político bastante diferente da denúncia das mazelas sociais da 

fotodocumentarismo dos anos 1930 e 1940 ou da crítica de representação dos anos 

1970 e 1980. A mudança nos paradigmas da produção de imagens e da 

comunicação observada nas últimas décadas ampliou os recursos para organizar e 

difundir a realidade, que podem ser utilizados, como vimos no trabalho da Trëma, 

para renegociar as relações entre fotografia e o discurso histórico.  

Como esclarece Jorge Marzo em seu estudo sobre práticas ativistas que empregam 

a fotografia, também constitui uma atuação política apontar  

[...] a necessidade de subverter as hierarquias que modelam os 
valores referenciais das imagens, não apenas no sentido de 
reconstruir o discurso vertical da sanção do 'verdadeiro' que ainda 
impera nos discursos institucionais, e sim em sua alusão à urgência 
em reconstruir o enquadramento, o contexto no qual as imagens 
cobram o protagonismo social ou político. (MARZO, 2006, p. 12–13) 

Retornar ao que já foi fotografado e divulgado apresenta-se, acima de tudo, como 

uma maneira de recontar a história sob um novo ponto de vista. Em outras palavras, 

recolocar fatos e narrativas antigas em debate a partir da criação de formas 

alternativas de representação é uma maneira de colaborar com a construção de 

novos modos de olhar para o passado e para suas relações com o presente, ou 

seja, de atuar de forma política.   

 
 

Notas 
1 Criado em 2013, o coletivo Trëma originou-se a partir da reunião de fotógrafos que trabalhavam para a Folha 
de São Paulo e desejavam desenvolver projetos autorais que não se enquadravam no dia a dia da redação. O 
grupo desenvolve trabalhos de fotografia documental voltados para a discussão de temas da sociedade 
brasileira, em especial questões de identidade e território. 
² Entrevista concedida à autora em São Paulo, 15/12/2015.  
³ Nesse projeto, o grupo realizou uma expedição pelo estado de Tocantins no ano em que a mais nova unidade 
federativa do país completava 25 anos. O coletivo percorreu 4.000 quilômetros para observar questões de 
fronteira, identidade e comunidade nas diferentes regiões do estado. Os resultados encontram-se disponíveis na 
plataforma on-line http://www.fronteiras.org/lagoadaconfusaowanderlandia/.   
 
 
 
 
 

http://www.fronteiras.org/lagoadaconfusaowanderlandia/
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