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RESUMO 

A pesquisa busca saber de que maneira projetos sociais, de comunicação comunitária, 

influenciam a formação de conceitos de cidadania e participação social em jovens moradores 

da periferia. Para tanto, utilizando a observação participante e a pesquisa-ação, focou-se na 

atividade de oficina de formação audiovisual promovida pela ONG Oficina de Vídeo – TV 

OVO, voltada para alunos do oitavo e nono ano da Escola Municipal de Primeiro Grau Castro 

Alves localizada na Vila Oliveira, periferia de Santa Maria-RS. Para entender tais processos 

recorreu-se aos estudos sobre a formação de identidades na pós-modernidade – apresentados 

por Stuart Hall; a formação dos sujeitos a partir das suas relações com o meio que vive – 

relacionandos por Kathryn Woodward; as máscaras na representação do 'Eu' na vida cotidiana 

– trazidos por Erving Goffman; a transformação do conceito de cidadania ao longo do tempo - 

apresentado por Cicília Peruzzo; a constituição de uma cidadania comunicativa - proposto por 

María Cristina Mata; o empoderamento e a participação social na construção de uma 

sociedade de liberdades individuais e justiça social – discutidos por Carlos Camacho; o 

espaço da educomunicação na interpretação dos meios – abordado por Geneviève Jaquinot; e 

os projetos de educomunicação na constituição de sujeitos – discutidos por Ismar de Oliveira 

Soares e Donizete Soares. Verificou-se que projetos como o analisado, contribuem na 

aproximação de jovens e adolescentes com a realidade da comunidade onde eles vivem, 

constituindo bases para um entendimento de participação social e cidadania. Percebeu-se a 

escola como um espaço tradicional de ensino, não produzindo discussões mais abrangentes 

sobre os meios de comunicação ou sobre a participação na comunidade. 

 

Palavras-Chave: Cidadania; Educomunicação; Identidade; Jovens; Audiovisual 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma vez fui questionado por um integrante da minha família sobre quando eu iria 

“parar de brincar”. Ele se referia ao fato de, à época, eu estar com 20 anos e ainda não ter 

“conquistado” um emprego. Há quatro anos eu havia começado a participar das atividades da 

Oficina de Vídeo – TV OVO, mas, mesmo assim, isto não era tratado como uma experiência 

de trabalho séria pelo meu familiar. Nunca esqueço este questionamento, mesmo já tendo 

passado 11 anos. Ele me faz acreditar ainda mais que projetos sociais sérios, que estimulam 

jovens a perceber criticamente as suas realidades, podem transformar as suas vidas. 

 Com a atuação na TV OVO, tive a possibilidade de entender o papel dos meios de 

comunicação, principalmente dos meios de comunicação de massa, na afirmação de uma 

ideologia. Por outro lado, pude vivenciar a importância de projetos de comunicação que se 

contrapõem a esta dominação, experimentando a possibilidade de dar voz e vez para 

comunidades que vivem marginalizadas pelos processos comunicacionais hegemônicos. 

 Quando um grupo de jovens, imerso nos meios de comunicação de massa, aprende a 

operar uma câmera de vídeo e, com isso, foca os problemas da comunidade onde vivem, eles 

passam a mudar a sua realidade e a si mesmos. É este processo que acontece nas oficinas da 

TV OVO, onde fui aluno da primeira turma, em 1996.  

 Do início das oficinas até os dias de hoje, mais de 500 jovens já passaram pela 

formação técnica e cultural realizada pela TV OVO. Porém, ainda me instiga saber como esta 

experiência transforma estes jovens. Como eles vêem o mundo, e a sua participação neste 

contexto? Como a vivência num projeto de comunicação muda a sua percepção de cidadania, 

e estimula o protagonismo? Como a educação, junto à comunicação, pode formar cidadãos e 

não apenas consumidores? De que maneira a formação das identidades desses jovens é 

influenciada por esta experiência? São inquietudes que encontram bases em diversos estudos 

que manifestam o papel transformador dos meios de comunicação e da responsabilidade de 

cada sujeito na formação da sociedade digna e justa para todos. 

 A TV OVO
1
 nasceu para dar espaço aos jovens da Vila Caramelo desenvolverem as 

suas potencialidades, principalmente as suas capacidades artísticas e reflexivas, por meio do 

audiovisual. Paulo Tavares foi o grande idealizador do projeto. Naquela época, em 1996, eu 

tinha 16 anos e minha rotina era simplesmente estudar, dormir bastante e andar de bicicleta. 

                                                 
1
 O projeto Oficina de Vídeo foi batizado de TV OVO para a primeira exibição. Os jovens queriam denominar a 

sua produção e em reunião, um dos alunos propôs a sigla que significaria a TV a Oficina de Vídeo Oeste (TV 

OVO). Após discussão, o nome foi aceito pela ideia de nascimento que o ovo possui, representando o 

nascimento da comunicação comunitária em Santa Maria e também pelo tom engraçado e fácil de memorizar.  
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Além de jogar futebol e conviver com todos os 'parceiros' da vila, estivessem eles envolvidos 

com crime e violência, ou não. Nas comunidades de periferia não se faz muita distinção nas 

parcerias. 

 Ao ingressar na TV OVO, a minha participação na vida da comunidade foi mudando. 

Fomos, eu e os colegas, nos envolvendo com os problemas do lugar e, principalmente, na 

produção audiovisual que os retratassem. Sempre havia uma disputa entre os guris para ver 

quem operaria a câmera nas gravações dos vídeos. Então nunca mais saí do projeto e construí 

minha trajetória de cidadão santa-mariense pelo trabalho com a TV OVO. 

 Hoje, trazer elementos de um projeto com 15 anos de atuação para análise no campo 

da comunicação, quando se é parte desde o início da TV OVO, não é uma tarefa fácil. Mesmo 

com o suporte dos Estudos Culturais que entendem o pesquisador também como um sujeito 

do processo, é preciso estabelecer certo distanciamento para analisar o objeto.  

Minha experiência enquanto pesquisador está sendo bem reveladora. As teorias 

estudadas nesta pesquisa farão parte da minha continuidade como sujeito dentro do trabalho 

da TV. A análise do problema colocado em discussão dará novos rumos à forma com que a 

TV OVO trabalha a formação técnica e cultural de jovens e adolescentes. 

 Como metodologia, a pesquisa se deu num percurso qualitativo, visto que foi preciso 

analisar a diversidade de fatores do processo. Considerou-se a abordagem de Demo, para 

quem “a pesquisa qualitativa quer fazer jus à complexidade da realidade, curvando-se diante 

dela, não o contrário”. O autor ainda relaciona alguns fenômenos que devem ser vistos de 

forma subjetiva. “Fenômenos que primam pela qualidade no contexto social, como militância 

política, cidadania, felicidade, compromisso ético […]” (DEMO,2000, p. 152). 

  Os processos de investigação qualitativos permitem uma vivência com o objeto de 

estudo.  Conforme Michel (2005, p. 33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, 

compreende e interpreta”. Assim, a minha participação no grupo estudado nesta pesquisa 

tornou-se, com base na metodologia qualitativa, um elemento importante para a construção da 

análise do objeto investigado, ou seja, as transformações dos conceitos de cidadania e 

participação social junto dos jovens que participam das oficinas ministradas pela TV OVO. 

  Cabe ressaltar que, devido ao fato do pesquisador ser vinculado à TV OVO desde a 

sua fundação, as bases para a problematização teórico-acadêmica percorreram os caminhos da 

pesquisa-ação, que, de acordo com Michel (id., p. 35) é “[...] um tipo de investigação social 

com base empírica, é vivenciado […] O envolvimento do pesquisador na ação é parte 

integrante da pesquisa”. Neste caso, a interação em todas as aulas proporcionou uma 
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aproximação com o objeto de estudo. Para May (2004, p. 180) “os observadores podem 

registrar suas próprias experiências para entenderem o universo cultural que as pessoas 

ocupam (experiências subjetivas) e transmitir essas observações para um público maior (a 

partir das anotações de campo) ao explicar seus dados (estrutura teórica)”. Apesar do objeto 

de análise ser investigado e interpretado com alunos de uma escola pública, as diferenças nas 

relações de grupos sociais também são variáveis que fazem da observação participante um dos 

métodos que permite a compreensão da diversidade encontrada na sociedade. 

 Mesmo com os dados coletados com a observação participante nas atividades do 

projeto, a técnica da entrevista também foi outra forma da captura de informações e 

impressões utilizada. Neste caso, o pesquisador realizou entrevistas abertas e semi-

estruturadas para fazer a análise da pesquisa, considerando que, segundo Demo, o 

questionário aberto ou a entrevista gravada dão informações subjetivas importantes para a 

análise do objeto, pois o “entrevistador não só pergunta e observa, mas também participa 

ativamente” (DEMO, id., p. 154).  

 A primeira entrevista com cada uma das alunas aconteceu antes da oficina de 

formação audiovisual na Escola Castro Alves, na Vila Oliveira. O caso analisado faz parte de 

um projeto desenvolvido em 2011 pela TV OVO: o Olhares da Comunidade, que realizou 

oficinas em três escolas públicas municipais. A análise acompanhou somente a primeira 

oficina, visto que as outras duas turmas atrasaram e não seria possível integrá-las à 

investigação devido aos prazos de entrega. A segunda entrevista com as alunas da Escola 

Castro Alves foi realizada após o término do projeto na comunidade. 

 Para desenvolver o problema proposto, este estudo está estruturado em capítulos que 

relacionam o objeto de pesquisa com os estudos de identidade, representação, cidadania e 

educomunicação. Também buscamos outras pesquisas sobre o tema, além de retomar o 

histórico da TV OVO e como ela desenvolve as oficinas para jovens e adolescentes. 

 No primeiro capítulo, encontramos a relação do objeto com a formação das 

identidades numa perspectiva pós-moderna (HALL, 2006), onde o sujeito constitui 

identidades fragmentadas que se transformam a partir das mutações históricas e sociais. Para 

tanto, entende-se neste projeto, que a formação do sujeito se dá pela maneira com que ele se 

relaciona com o meio onde vive (WOODWARD, 2000). Aprofundando a análise sobre a 

formação das identidades Goffman (2007) entende que o sujeito cria máscaras quando se 

relaciona com outros, comparando cada espaço de interação como um palco onde os atores 

interagem. No caso desta pesquisa, a interação dos alunos com os oficineiros, se deu num 
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espaço cênico que, ao longo do processo, foi se constituindo como um ambiente de interação 

e troca. 

 A construção do conceito de cidadania também faz parte do referencial teórico, 

localizado no primeiro capítulo deste estudo. Um percurso histórico sobre as mudanças no 

conceito de cidadania (PERUZZO, 2055) é trabalhado até a constituição de uma cidadania 

comunicativa (MATA, 2006). A pluralidade cultural e étnica da América Latina e a 

importância da discussão sobre cidadania é importante para a construção de uma sociedade de 

liberdade pessoal e justiça social (CAMACHO, 2000) 

 Ainda, como parte integrante do referencial teórico, as discussões sobre 

educomunicação relacionam as metodologias de construção do conhecimento e projetos de 

comunicação. As atuações do campo da educomunicação não acontecem somente em sala de 

aula. Projetos como as oficinas da TV OVO se tornam experiências de construção de 

educação com e para os meios de comunicação. A educomunicação se configura também pela 

mediação dos conhecimentos de modo interpretativo (JAQUINOT, 1998). 

 No segundo capítulo, abordamos a TV OVO como um objeto de estudo a ser 

explorado. Para tanto, o estado da arte faz uma recuperação de pesquisas que citam ou 

estudam a TV OVO. Ainda, no segundo capítulo, resgatamos o histórico da entidade. O 

surgimento em 1996, os projetos desenvolvidos e as experiências também fazem parte do 

objeto de análise. Neste ponto, o capítulo tem referências à minha participação na construção 

da TV OVO. Ele se constitui como um espaço de visitação ao passado de modo a entender a 

sua estruturação enquanto um projeto de comunicação comunitária e de formação cultural, 

social e técnica de jovens e adolescentes até hoje. 

 Também no segundo capítulo, trabalhamos com a metodologia das oficinas de 

formação audiovisual desenvolvidas pelas TV OVO como um espaço de constituição de 

novos saberes. Para tanto, são explicitadas as mudanças na forma de ensinar e os processos 

que fizeram com que os alunos se empoderassem do conhecimento e, a partir disso, atuassem 

como monitores na formação de novos alunos. A mudança na metodologia do projeto 

analisado Olhares da Comunidade e as implicações desta diferença na formação dos alunos 

também faz parte da análise da metodologia empregada pela TV OVO. 

A apresentação da análise do objeto de estudo é estruturada no terceiro capítulo, 

fazendo uma analogia à decupagem de um vídeo. A partir do roteiro, espaço onde são 

colocadas as intenções do projeto e a abordagem dada, o Grande Plano Geral constrói uma 

visão da Vila Oliveira, local onde foi realizada a oficina. A escola enquanto espaço que 
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abrigou o projeto é definida no Plano Geral. O Plano de Conjunto analisa os exercícios 

realizados nas aulas sobre a realidade da comunidade. A sequência de Primeiros Planos faz a 

análise das duas entrevistas feitas com as alunas. 

 Por fim, as considerações finais dão elementos para a discussão de projetos de 

comunicação comunitária. Apontamos, também, a importância da relação de toda 

comunidade, incluindo a família, escola e os meios de comunicação para que a proposta de 

inserção dos jovens na realidade da comunidade tenha resultados. 
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1 O ENCONTRO DA PRÁXIS COM A TEORIA 

  

A trajetória da Oficina de Vídeo – TV OVO se constituiu como um espaço de atuação 

social de base empírica. Mesmo com todos os conhecimentos relativos à técnica de produção 

cultural, a metodologia de ensino para jovens foi se construindo com base na experimentação. 

Ao longo dos anos, a forma de transmitir o conhecimento foi se estruturando com base na 

interação da prática audiovisual com o contato da realidade das comunidades onde o projeto 

se inseriu. 

 No entanto, para esta pesquisa, a interlocução da experiência da TV OVO com teorias 

de base dos estudos culturais, foi fundamental. Entender as questões da formação das 

identidades e a relação entre os atores sociais, as transformações históricas e sociais do 

conceito da cidadania e o papel da comunicação na construção de uma sociedade participativa 

e justa, e ainda, a relação da educação com a comunicação em processos de constituição do 

saber deram a este trabalho a base teórica para sua análise. 

1.1 Identidade e representação social 

  Tarde do dia 08 de agosto de 2011. Durante um exercício do Projeto Olhares da 

Comunidade nas ruas da Vila Oliveira, seis meninas de 13 a 18 anos caminham com câmeras 

profissionais pela comunidade. Elas irão gravar imagens do arroio Cadena. No caminho, 

passam por diversos vizinhos que as observam com atenção, provavelmente pelo equipamento 

de gravação que elas carregam. Esta situação confere um status de importância para as 

meninas dentro da comunidade. Elas estão fora da rotina natural daquele lugar. O objetivo da 

atividade é comparar a situação do arroio hoje com o passado, a partir de imagens gravadas 

pela equipe da TV OVO em 1998. Na volta, um das garotas fala –“vamos sair da oficina e 

jogar futebol?”– enquanto passavam pelo campo da comunidade. Toda a ideia de constituição 

de status conferida pela situação de gravação dá lugar a uma face da identidade delas, em que 

transparece o pertencimento ao cotidiano daquela comunidade. Num campo de futebol é 

muito melhor jogar do que empunhar uma câmera e gravar. Constata-se, então, serem várias 

as identidades que são mutantes, conflitantes e complementares num mesmo espaço social. 

Este cenário é marcado por múltiplas identidades, e, compreender as mudanças na 

forma como as meninas percebem sua comunidade e o seu papel nesta realidade, exige 

recorrer a um conjunto de teorias, com base nos estudos culturais. São conceitos que buscam 

discutir a formação das identidades na pós-modernidade (HALL, 2006), assim como as 

representações e as máscaras que os indivíduos criam na atuação perante outros indivíduos 
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(GOFFMAN, 2007). 

Pelas relações sociais e convivência podem-se perceber semelhanças e pensamentos 

em comum que podem ser compartilhados. Para maior compreensão das formas de 

identificação dos sujeitos é importante entender três momentos diferentes na percepção do 

“eu”. Para Hall (2006), no primeiro momento, tem-se o sujeito do Iluminismo, onde o 

indivíduo aparece totalmente centrado, identificando a existência do “eu” na identidade de 

uma pessoa. Nessa concepção, o sujeito não apresenta uma relação com o outro. A identidade 

é vista como algo que nasce com o sujeito e que se desenvolve com ele.  

Quando surge a ideia da coletividade, da existência baseada na relação com os outros, 

aparece o sujeito sociológico. Este apresenta como característica a dependência em relação ao 

outro, que será o responsável pela mediação do “interior” com o “exterior”. Ou seja, é a partir 

da relação com as outras pessoas que o sujeito vai ligar o seu “mundo pessoal” com o “mundo 

público”. O sujeito apresenta uma identidade integrada com suas relações culturais. A 

identidade é estabelecida quando o indivíduo constrói relações com outro indivíduo ou, até 

mesmo, com um grupo. A partir daí, as significações vão formar ou não uma relação de 

pertença.  

Por último, com a chegada da modernidade, o indivíduo passa a ser encarado como um 

ser em metamorfose. No sujeito pós-moderno, o indivíduo é identificado como um ser 

fragmentado e suas diversas identidades são representadas. “O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um „eu‟ 

coerente.” (HALL, id., p. 13). As relações de identificação passam a ser concebidas como 

algo provisório, pois são modificadas histórica e socialmente.  

Neste contexto, tem-se um ser humano cercado por uma rede de relacionamentos que 

aumenta a todo o momento, onde as questões da identidade não se tornam fechadas devido a 

esta mutação constante - elas são construídas permanentemente. 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(HALL, 2006, p. 13). 

 

 Tendo a concepção de que as identidades não são fixas, mas sim formadas e 

transformadas continuamente, onde a cada nova experiência se estabelecem laços e se 

encontram maneiras de relacionar um pouco de nós aos outros. No caso da oficina de 
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audiovisual, as alunas, ao longo do processo, se relacionaram com espaços diferentes aos do 

cotidiano delas e, portanto, este convívio deixa marcas concretas ou efêmeras. 

 Já Woodward (2000) lista vários aspectos que devem ser levados em conta no estudo 

das identidades e das diferenças. A necessidade de se conceituar e separar as várias dimensões 

das identidades; a associação com conceitos fechados e imutáveis; o entendimento de que 

versões essencialistas da história e do passado têm relação com padrões criados a partir de 

aspectos da natureza, determinada por questões étnicas; a identidade se dá por relação e a 

diferença por uma “marcação simbólica”; as condições sociais e materiais também moldam a 

identidade;  

 

O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um 

deles é necessário para a construção e a manutenção das identidades. A 

marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e relações 

sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído. É por 

meio da diferenciação social que essas classificações da diferença são 

'vividas' nas relações sociais (WOODWARD, 2000, p. 14). 
 

 A autora afirma que os sistemas simbólicos onde a referência é estabelecida pela 

oposição do 'nós e eles'; a redução das identidades específicas reduzidas por um sistema maior 

(identidade nacional omitindo diferenças de classe); as identidades não são unificadas e, 

ainda, as questões subjetivas de ordem psíquica também são formadoras das identidades.

 Para chegarmos à análise, é necessário, ainda, estabelecer as relações das identidades 

com a representação de modo que possamos entender como as alunas da oficina da Escola 

Castro Alves se relacionam entre si enquanto grupo social. Para Woodward (id.), a formação 

do sujeito se dá pela maneira como nos relacionamos com o meio onde vivemos. 

 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se 

baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu 

poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de 

representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem 

se posicionar e a partir dos quais podem falar (WOODWARD, id, p. 17). 

 

 Esse lugar de fala constitui a relação das identidades individuais com a comunidade. A 

partir do questionamento do 'eu' no meio do grupo, surge o espaço do coletivo, no caso a 

turma de alunas na escola. O espaço da fala se dá sempre a partir de um contexto histórico e 

social determinado que produz as relações de igualdade e diferença. No caso, o espaço das 

alunas é a comunidade onde elas moram e também a escola. A oficina da TV OVO se 
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constituiu como uma nova forma de 'espaço' onde elas estabeleceram novas relações entre si e 

com o grupo de 'oficineiros da TV OVO'.  

 Goffman (2007) coloca que todo sujeito, quando se relaciona com os outros, cria 

máscaras para cada situação, comparando o sujeito com um ator. Nesta ideia de atores sociais, 

cada espaço de interação torna-se um palco para que a cena se desenvolva. A plateia tanto 

pode ser 'os outros' quanto os próprios membros da cena. Cada indivíduo age de maneira 

específica para cada cena.  “Quando um indivíduo chega diante de outros suas ações 

influenciarão a definição da situação que se vai apresentar” (GOFFMAN, id., p. 15). Deste 

modo, a relação de cada uma das alunas na Oficina se dá por meio das representações que elas 

têm neste espaço. A cena acontece tanto delas em relação às colegas, quanto delas em relação 

à equipe de oficineiros da TV OVO. 

 Segundo Goffman (id.), os indivíduos se expressam, a priori, de duas maneiras quando 

participam de uma cena (ou espaço social). A primeira faz parte do sentido tradicional, com a 

linguagem verbal e corporal. Já a segunda forma faz parte de elementos mais profundos que 

fazem parte da formação do ator. Assim, o espaço de interação é um misto de relação direta 

entre os atores, mas também dos atores com sua própria história e formação.  

 

Quando permitimos que um indivíduo projete uma definição da situação no 

momento em que aparece diante dos outros, devemos ver também que os 

outros, mesmo que seu papel pareça passivo, projetarão de maneira efetiva 

uma definição da situação […] não quero dizer que haverá aquela espécie de 

consenso que surge quando cada indivíduo presente candidamente expressa 

o que realmente sente e concorda sinceramente com os sentimentos 

expressos pelos outros presentes (GOFFMAN, id, p. 18). 

 

 Em cada aula, as alunas exercitavam a capacidade de interagir e de formar laços entre 

si e também com os oficineiros da TV OVO. Neste sentido, Goffman (id., p. 29) define 

representação como “toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado 

por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre 

estes alguma influência”. Cada ator, neste espaço de representação, cria algumas formas de 

apresentação e locais de atuação. Para isso, cada um produz uma fachada cênica quando está 

atuando. São os equipamentos expressivos que o ator usa para se firmar na cena. A “fachada 

pessoal” diz respeito à identificação externa do ator, de modo objetivo ou subjetivo. A 

maneira de vestir, idade, sexo, entre outras, fazem parte das características fixas (intencionais 

ou não) do ator. No espaço subjetivo, a forma de falar, o gestual, a expressão facial e corporal 

mostram como o ator é, ou como quer ser visto.  
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 Goffman (id.) ainda distingue dois elementos da fachada pessoal. A aparência expõe o 

“status social do ator”. São os elementos que transparecem a 'posição' social, real ou 

construída. O segundo elemento que faz parte da fachada pessoal é a maneira. É a forma que o 

ator se coloca na cena. Ele pode assumir um papel defensivo ou arrogante, dependendo da 

intenção. 

 A relação das alunas com suas formas de interação e atuação se constitui num espaço 

de criação de identidades e de constituição dos sujeitos. Durante a oficina, diversas ações 

criaram oportunidades de relação com vários espaços constituídos na comunidade. Além da 

escola, as alunas produziram vídeos em outros locais de organização da comunidade. Assim, a 

interação dos sujeitos com os espaços de participação reforça o sentimento de pertencimento e 

também a identidade comunitária e cidadã. 

1.2 A construção do conceito de cidadania  

 O entendimento sobre cidadania está vinculado à formação educacional, cultural, 

histórica, social entre outros tantos fatores. Cada cultura vê a cidadania de forma diferente. O 

mesmo acontece quando se analisa períodos históricos e seus conceitos de cidadania.  Peruzzo 

(2005) faz um percurso histórico das principais mudanças na compreensão do conceito de 

cidadania, onde a autora explicita os conceitos de participação na “Polis” com base no modelo 

histórico de cidadania grega. Já na perspectiva liberal, a cidadania está ligada aos direitos do 

indivíduo, no direito de ter, possuir. Para o direito internacional, cidadania diz respeito à 

nacionalidade, ao pertencer a uma nação. Cicilia Peruzzo (id.) deixa mais claro o processo de 

evolução do conceito de cidadania:   

 

Em suma, a cidadania inclui: a) direitos no campo da liberdade individual: 

liberdade, igualdade, locomoção e justiça; b) direitos de participação  no 

exercício do poder político: participação política em todos os níveis: 

eleições, plebiscitos e  órgãos de representação, tais como sindicatos, 

movimentos e associações; c) direitos sociais: direito e igualdade de 

usufruto de um modo de vida digno, através do acesso ao patrimônio social, 

ligado  ao consumo, ao lazer, a condições e leis do trabalho,  à moradia, à 

educação, à saúde, a aposentadoria etc. Os direitos civis e políticos são 

chamados de direitos de primeira geração; os sociais, de segunda geração 

(PERUZZO, id., p. 04). 

 

 Já os direitos de terceira geração começaram a ser reivindicados a partir da segunda 

metade do século XX, para garantir as necessidades de grupos sociais, coletividades étnicas, 

minorias discriminadas, a autodeterminação dos povos. Peruzzo (id.) ainda exemplifica que 

“entre esses direitos da terceira geração estariam também os dos 'novos movimentos sociais' 
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como direitos relativos a interesses difusos, direito do consumidor, direito à ecologia, direito à 

qualidade de vida, direito da terceira idade, direito das crianças, dos jovens etc” (PERUZZO, 

id. ibid). 

 Ainda com base no estudo de Peruzzo (id.) é importante analisar os seguintes aspectos 

que dão conta de uma visão de cidadania ao longo do tempo. A autora coloca: 

 

[...] queremos ressaltar algumas noções fundamentais que encerram a 

questão da cidadania. Primeiro: o cidadão tem direitos e deveres. A 

participação política, a responsabilidade pelo conjunto da coletividade, o 

cumprimento das normas de interesse público são deveres, por exemplo. 

Segundo: a cidadania é histórica. Varia no tempo e no espaço, varia 

conforme o período histórico e o contexto vivido. Portanto, cabe sempre 

perguntar quem pode exercer plenamente a cidadania. Terceiro: a cidadania é 

sempre uma conquista do povo. A ampliação dos direitos de cidadania 

depende da “capacidade política” dos cidadãos, da qualidade participativa 

desenvolvida. Quarto: as formas de participação decorrem do tipo de 

sociedade política em que se vive. Quinto: a cidadania não se encerra nas 

suas dimensões da liberdade individual e participação política, mas inclui os 

direitos sociais e coletivos (PERUZZO, id., p. 04-05). 

 

 Maria Cristina Mata (2006, p. 09) trabalha com o conceito de cidadania comunicativa, 

que “entendemos com o reconhecimento da capacidade de ser sujeito de direito e demanda no 

terreno da comunicação pública e o exercício desse direito”. A autora explica que é uma ideia 

completa que envolve muitas dimensões, principalmente o reconhecimento da “condição de 

público” que os indivíduos têm nas sociedades midiatizadas. Ela complementa: 

 

A noção de cidadania comunicativa remete necessariamente aos direitos 

civis – a liberdade de expressão, o direito a informação, a possibilidade de 

exigir a divulgação dos assuntos públicos, etc. -, juridicamente consagrados 

por diversos instrumentos como as Constituições dos Estados, leis, decretos, 

disposições regulamentatórias.  Neste sentido, e como ocorre geralmente 

com os direitos civis, a cidadania comunicativa representa um limite na 

atuação do Estado com objetivo de garantir a liberdade das pessoas e 

representa um estatus jurídico (MATA, id., ibid.).2 

 

 Neste contexto, seguindo no conceito proposto por Mata (id.), o exercício da cidadania 

comunicativa, pensando na articulação indissociável entre discurso e prática, se torna 

fundamental para a criação de uma sociedade de cidadãos. Sem o direito pleno e irrevogável 

de comunicar, de “por em comum” não é possível exercer a cidadania, nem mesmo de ser 

sujeito de direitos e demandas.  

                                                 
2
 Tradução do autor. 
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 Segundo Carlos A. Camacho (2000), a importância da discussão da cidadania em 

países da América Latina é primordial para a construção de uma sociedade de liberdade 

pessoal e justiça social. Para ele, a construção da cidadania ou “cidadanias com caráter 

multiétnico e pluricultural” é fundamental para o “respeito e exercício pleno dos direitos, 

liberdades e garantias reconhecidas pela Constituição de cada país e por acordos 

internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto de São José da Costa Rica' (1969)” (CAMACHO, 

id., p. 12). 

 O autor propõe um esquema didático que aborda a importância da cidadania, as 

dimensões, os sentidos básicos, entre outros aspectos. 

 

 

 

Gráfico 1: Fonte: (CAMACHO, id., p. 07)  

  

 Nota-se que o direito à cidadania leva à discussão de uma cultura democrática que 

respeite as liberdades individuais, mas, além disso, reafirme a convivência e participação 

coletiva na vida da sociedade. O pleno exercício da cidadania, conforme o esquema proposto, 

passa pelas dimensões individuais e coletivas, que constroem diversos 'sentidos básicos' que 

tratam do respeito, igualdade, solidariedade, responsabilidade, etc. A partir disso, a garantia da 
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cidadania passa também por direitos e deveres. Mas a constituição desse direito, só é possível, 

indiscutivelmente, por ações individuais e coletivas que geram a constituição do 'público' 

vislumbrando o objetivo de constituir uma cultura democrática, com igualdade, vida digna, 

liberdade, justiça, etc. 

 Para tanto, na constituição de cidadãos, é necessário um empoderamento (tomada de 

“poder”) que passa pela noção de participação, protagonismo e acesso à comunicação. 

Camacho (id.) ainda propõe um modelo de comunicação para a construção da cidadania. 

Onde a democratização da informação é um ponto importante para a consolidação de uma 

sociedade participativa.  

 
[…] essa democratização compreende uma série de estratégias para que o 

individuo passe a ser um elemento ativo (interlocutor) e não um simples 

objeto da comunicação (…) Ao ter voz e legitimidade social que  facilitam a 

incorporação dos suas temáticas e problemáticas na agenda pública (o que é 

comum a todos na construção e transformação social) facilitando a tomada 

de decisões e ações coletivas sobre as mesmas (CAMACHO, id., p.11). 
3 

  

 Denise Cogo (2005) também defende que as mídias comunitárias são importantes para 

a construção de um cenário constituidor de cidadania. A autora ainda coloca a relação da 

comunicação com a educação numa perpectiva Freiriana onde a comunicação, centrada no 

processo, tem caráter pedagógico e transformador. Ela busca em Paulo Freire o embasamento 

para tal afirmação: “Uma síntese aparece em Freire quando define a comunicação 'como a 

situação social em que as pessoas criam conhecimento juntas, ao invés de transmiti-lo, dá-lo 

ou impô-lo" (COGO, id., p. 03). 

 Com isso, a cidadania também passa pelo acesso ao conhecimento e aos meios de 

produção na comunicação, democratizando o 'fazer comunicativo'. Deste modo, a prática de 

ensino utilizada pela TV OVO nas oficinas de formação em audiovisual para jovens da 

periferia possibilita o contato com o fazer comunicativo, numa perspectiva da 

educomunicação, da participação social e da produção coletiva, dando bases para um maior 

sentimento de atuação e pertencimento na comunidade. 

1.3 Educação e Comunicação na constituição da cidadania 

 Os projetos de formação desenvolvidos pela TV OVO têm uma grande relação com os 

estudos da Educomunicação. O ensino das técnicas audiovisuais e a realização das práticas 

desses conteúdos na comunidade, onde está sendo desenvolvido o projeto, possibilita uma 

                                                 
3
 Tradução do autor. 
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interação maior com o cotidiano desse lugar, e também uma apropriação do modo de fazer 

comunicação. É um espaço de ensino que acontece a partir das técnicas de produção 

audiovisual, mas que carrega uma dimensão comunitária e cidadã. Para tanto, existe uma 

profunda ligação entre comunicação e educação para a constituição do sujeito. 

 A relação entre o educador e o educando tem se tornado, ao longo do tempo, 

burocrática e pouco atrativa. Mas o educador (professor) ainda possui um papel indispensável 

na construção do conhecimento, responsabilidade essa que não perde espaço ao longo do 

tempo, mas que necessita de novos olhares. 

 

O papel do educador não é o de “encher” o educando de 

“conhecimento”, de ordem técnica ou não, mas sim o de proporcionar, 

através da relação dialógica educador-educando, educando-educador, 

a organização de um pensamento carreto em ambos (FREIRE, 1983, 

p. 35). 

 

  Ao mesmo tempo, os meios de comunicação oferecem uma avalanche de informações 

fragmentadas sobre tudo e para todos. Os jovens estão imersos neste processo e seguramente 

passam mais horas em frente à TV e ao computador do que em sala de aula, e, chegam à 

escola com um vasto conhecimento geral captado pelos meios de comunicação.  

 Para a constituição de sujeitos, não apenas consumidores, é preciso entrecruzar os dois 

campos, a fim de produzir maior consciência sobre as diversas realidades que nos cercam. 

Com isso, a prática da TV OVO em projetos de formação de adolescentes torna-se um espaço 

de relação entre o fazer comunicativo e a constituição de identidades cidadãs, a partir do 

contato com a comunidade que as oficinas proporcionam para os alunos. 

 A metodologia utilizada pela TV OVO nas oficinas une o fazer comunicativo com a 

interpretação da realidade que cerca os jovens. Cria-se a partir disso, uma “identidade de 

projeto”
4
, onde os participantes interagem para a construção de um produto audiovisual 

coletivo. Percebe-se que esta forma mais interativa de aproximar os jovens da comunidade, 

por meio do audiovisual, deveria estar presente na escola, dentro de uma perspectiva 

educomunicativa. 

 Para chegar a um novo paradigma de relação da formação educacional com os meios, 

deve-se pensar e produzir novas práticas teóricas/metodológicas. Com isso, alguns autores 

                                                 
4
 Conceito proposto por Castells (2006) que considera identidade de projeto como aquela que se constitui 

quando os atores sociais baseados em um bem cultural que esteja ao seu alcance, utilizam-no para construir uma 

identidade que redefine sua posição na sociedade, até o ponto de transformar a estrutura social que os cerca. 
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propõem a Educomunicação como um novo campo do saber.  

 
O neologismo Educomunicação, que em princípio parece mera junção 

de Educação e Comunicação, na realidade, não apenas une as áreas, 

mas destaca de modo significativo um terceiro termo, a ação. É sobre 

ele que continua a recair a tônica quando a palavra é pronunciada, 

dando-lhe assim, ao que parece, um significado particularmente 

importante. Educação e/ou Comunicação – assim como a 

Educomunicação – são formas de conhecimento, áreas do saber ou 

campo de construções que têm na ação o seu elemento inaugural 

(SOARES, 2006, p. 03). 

 

 Para Ismar de Oliveira Soares (2000, p. 11), a Educomunicação está se organizando de 

modo interdiscursivo, processual, transdisciplinar e midiático, configurando novos saberes 

que são vivenciados na prática por “novos atores sociais, através de áreas concretas de 

intervenção social”. Deste modo, o autor refere-se à educomunicação como um campo que 

tem inter-relação de discursos, de polifonia: “é a dimensão constitutiva deste palco de vozes 

que polemizam entre si, dialogam ou complementam-se” (id.ibid). 

 Neste espaço de relação de discursos, de polifonia, a escola ainda dispõe de um 

sistema pedagógico que pouco valoriza a relação entre os conteúdos. A educomunicação, 

neste contexto, é o espaço de diálogo entre várias áreas do saber, mas com tônica na 

compreensão do papel dos meios. Para Donizete Soares (2006, p. 03), “o campo chamado de 

Educomunicação é a sua capacidade de entrecruzar saberes, promovendo a interlocução ou a 

conversa entre os que constroem e/ou se utilizam desses saberes”. Deste modo, tanto o uso da 

comunicação aliado a uma nova estrutura pedagógica pode criar os elementos necessários 

para a vivência na sociedade midiatizada, quanto a realização de projetos de comunicação 

implementados dentro da escola. 

 Entende-se também como educomunicação a relação interdisciplinar e multicultural, 

derivada da ligação da prática de ensino com o entendimento dos meios de comunicação. 

Porém, os processos de contextualização da realidade representada pela mídia como um todo 

precisam estar ligados às disciplinas formais da escola. Trata-se de um espaço onde o debate 

de ideias e de relação entre educador e educando se constrói num aprendizado constante. O 

processo é a marca das práticas educomunicativas, pois o conhecimento é construído 

constantemente na relação dos saberes. Para tanto, é na interdiscursividade, no entendimento e 

na mediação de cada opinião, ideia e relação entre a comunicação e a educação. 

 Deste modo, o agir educomunicativo adquire importância numa sociedade que está 

saturada de informações fragmentadas, grande parte com direcionamento ao consumo, mas 
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que ainda mantém a escola como espaço engessado que não acompanha a velocidade dos 

meios de comunicação. Junto com a capacidade de entrecruzar conhecimentos do campo da 

educação com a comunicação, a educomunicação tem o compromisso e a possibilidade de 

criar processos de relação crítica e consciente do papel dos meios e também do papel da 

educação. 

 A educomunicação pretende se consolidar como um espaço de interação, diálogo e 

inter-relação. Construindo um novo paradigma onde a comunicação e a educação juntam-se 

para criar uma nova prática de ensino e de relacionamento crítico com os meios. Nestes 

termos, o centro da questão, como já exposto, é o agir, a prática do saber interdisciplinar. 

Porém, nem sempre é possível relacionar educação e comunicação. Visto que ambas as 

ciências tem uma longa trajetória consolidada individualmente. Jaquinot (1998) explica uma 

série de diferenças entre a escola e os meios de comunicação: 

 

Tudo opõe de fato a escola e os meios, estes  dois 'mastodontes' em 

seus papéis concorrentes da transmissão da cultura e da formação dos 

sujeitos individuais e sociais: Um é voltado para o passado (o 

patrimônio), os outros só se interessam pela atualidade; Um repousa 

sobre a lógica da razão, os outros sobre a surpresa do acontecimento, 

o impacto e o emocional; Um ignora (ignorava?) a lógica econômica, 

os outros só funcionam segundo ela; Um constrói-se na durabilidade, 

os outros na efemeridade; Um procura formar cidadãos, os outros 

consumidores (JAQUINOT, id., p. 03). 

 

 Percebe-se que a escola não consegue evoluir numa pedagogia que acompanhe a 

rapidez dos meios. O oposto também é verdadeiro, a partir do momento em que os meios 

evoluem muito rápido, o papel de formação cidadã cede espaço para a formação de 

consumidores. Porém, Jaquinot (id.) afirma que cada espaço, escola e meios de comunicação 

têm um papel na formação sócio-cultural dos jovens. Segundo a autora, “a escola se torna um 

local privilegiado, em relação ao mundo exterior, encarregada de transmitir a cultura do 

saber” (id. ibid). Em oposição, os meios oferecem uma avalanche de informação sobre todos 

os assuntos, “os meios constituem um mundo aberto a todas as influências exteriores, falam 

de tudo da mesma maneira e abordam todos os registros de cultura” (id. ibid).  

 A autora identifica uma mudança na realidade dos jovens, onde os meios fazem mais 

parte do cotidiano deles do que a própria escola. “Os alunos que chegam à sala de aula estão 

impregnados de 'cultura mediática', sobre tudo televisiva, porque sabemos, em todos os países 

atualmente, que os jovens passam mais tempo em frente à televisão (e outras telas) quanto na 

escola” (JAQUINOT, id., p. 04). 
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 Seguindo nesta linha de pensamento, Jaquinot (id., p. 05) propõe a Educomunicação 

como um meio de aliar os saberes da escola com as múltiplas informações dos meios. “Porque 

não há escolha e, queiramos ou não, os alunos de hoje aprendem coisas com dos meios, 

mesmo que seja de uma forma que escapa do pedagogo e dos pais”. A autora observa, ainda, 

alguns pontos que são importantes para a união da educação com os meios. O fato dos jovens 

aprenderem também com os meios, pela quantidade de informação disponível. Os currículos 

escolares também são organizados de forma fragmentada, com a divisão das matérias em 

períodos específicos, geralmente sem margem para trabalhos interdisciplinares. Outro ponto 

destacado é que, a escola e os professores têm dificuldade de admitir que, devido as novas 

tecnologias e o contato com os meios, o modo de apropriação do conhecimento e valores 

pelos jovens mudou. Jaquinot (id.) ainda sublinha uma mudança de paradigmas na forma de 

ensinar e de comunicar: 

 

As teorias da comunicação como as teorias da aprendizagem 

atualmente convergem para substituir o paradigma da “transmissão” 

de conhecimentos, como valores, pela da “mediação” compreendida 

como modelo interpretativo e relacional de apropriação de 

conhecimentos (JAQUINOT, id., p. 07). 

 

 Para Soares (2000), existe uma diferença na forma do discurso que é empregado pela 

educação comparado com os meios. O autor explica que o discurso da escola é mais 

burocrático, oficial, não é contestado e é validado por autoridades: “é autoritário, posto que é 

selecionado e imposto em forma de currículo a alunos e professores” (SOARES, id., p. 07). 

Em contraposição, o discurso comunicacional é aberto, sempre a procura do novas formas. “a 

comunicação está vinculada ao mercado, aprimora-se constantemente, tem liberdade na 

construção do seu 'currículo' e de sua forma de agir” (id.ibid). No entanto, existe uma falta de 

comprometimento com a educação e com a cidadania por parte dos meios, e a educação, por 

ter dificuldade de se adaptar às novas realidades, acaba perdendo espaço na formação dos 

jovens. É neste aspecto que a educomunicação preenche as lacunas que a sociedade 

midiatizada está criando. 

 

1.3.1 A ação no centro da Educomunicação 

 Essa proposta educacional passa, necessariamente, pelo estabelecimento de processos, 

tanto educacionais quanto comunicacionais. Soares (2000, p. 10) destaca também a 

importância do diálogo. “É preciso criar novos modelos de relação pedagógica e comunicativa 

para que os adultos ensinem não o que os jovens devem aprender, mas como devem fazê-lo; e 
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não como devem comprometer-se, mas qual é o valor do compromisso”.  

 O educomunicador, neste caso, atua como motivador do processo de apropriação e 

tomada de consciência do papel dos meios e da escola. Jaquinot (1998) elenca diversas 

capacidades e responsabilidades que a educomunicação deve dar conta. 

 

Um educomunicador é alguém que tem dupla função teórica, em 

ciências da educação e ciências da comunicação; Procura não 

desvalorizar a cultura mediática […] mas apoia-se nela; Vê nos meios 

uma riqueza pelos  seus conteúdos informativos certos, mas também 

pela maneira em que eles fornecem uma representação do mundo, 

donde a necessidade de analisar e comparar, visando retificar as ditas 

representações; Está convencido que uma emissão não é uma ato 

'passivo'; Sabe que, quando ele introduz os meios como objeto de 

estudo, não é para fazer do aluno um pseudo-jornalista ou aprendiz-

apresentador, mas para ensiná-lo a analisar do triplo ponto de vista do 

'poder' econômico e ético (político) que os produz, das 'montagens do 

discurso e da cena' que constrói as mensagens e da audiência que lhes 

dá 'sentido'; Aceita um novo referencial de educador-adulto para o 

aluno […] o aluno pode ensinar o mestre […], pode ensinar outros 

alunos (principalmente confrontando seus pontos de vista ou suas 

fontes de informação […]; Aceita que entrem na escola outros 

universos e outras modalidade de apropriação da realidade; reconhece 

que não há mais monopólio da transmissão de conhecimento 

(JAQUINOT, id., p. 11-12). 

 

 É nesta perspectiva que as oficinas da TV OVO se constituem numa experiência de 

Educomunicação. Já se passaram 15 anos de realização de oficinas audiovisuais. Ao longo 

deste período, a Oficina de Vídeo – TV OVO desenvolveu, em várias regiões de Santa Maria, 

diversos projetos de capacitação em escolas, salões comunitários, igrejas, etc. A TV OVO usa 

o termo “oficinas” e não “cursos de capacitação técnica” pela construção do conhecimento 

que se dá a partir da troca de experiências, pela discussão da produção do conhecimento. 

 Para Soares (2000), a educomunicação também se materializa em algumas ações de 

intervenção social. Das análises propostas pelo autor, duas tem grande afinidade com as 

oficinas desenvolvidas pela TV OVO. Uma dessas propostas fala que os projetos 

educomunicativos proporcionam uma mediação tecnológica para os meios de produção. No 

caso do trabalho da TV OVO, a instrumentalização para o uso dos equipamentos de gravação 

e edição de vídeo, juntamente com a popularização do uso do computador, possibilitam uma 

apropriação do modo de produção do conhecimento e do fazer comunicativo. A outra prática 

do fazer educomunicativo se dá na área de gestão da comunicação no espaço educativo: 

 

[...] voltada para o planejamento, execução e realização dos processos 

e  procedimentos  que  se articulam  no âmbito da 
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comunicação/cultura/educação,  criando ecossistemas comunicativos.  

O conceito de ecossistema comunicacional designa a organização  do  

ambiente,  a  disponibilização dos recursos, o modus faciendi  dos  

sujeitos  envolvidos e o conjunto das ações que  caracterizam 

determinado tipo de ação comunicacional (SOARES, id., p. 12). 

 

 A TV OVO desenvolve projetos de oficinas que aliam o conhecimento com a prática. 

As ações comunicacionais na comunidade onde as oficinas acontecem aproximam a 

comunicação da cultura, educação e organização da comunidade. Esta prática se torna um 

espaço de inter-relação. De um lado a comunidade 'ganha' espaço na comunicação, de outro, 

os alunos que produzem se apropriam desta troca.  
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2 TV OVO, UM OBJETO A SER PESQUISADO 

 

 Mesmo com uma trajetória de 15 anos, a Oficina de Vídeo - TV OVO ainda é pouco 

explorada como objeto de pesquisa na comunicação social. Apesar do trabalho consolidado, 

tanto na formação de jovens na área do audiovisual, quanto na produção de programas com 

caráter comunitário, ou mesmo no desenvolvimento de projetos inovadores de exibição de 

conteúdo informativo e cultural como o TV OVO no Ônibus, são poucos os estudos 

exploratórios das atividades da TV OVO.  

 As iniciativas desenvolvidas pela entidade podem gerar diversas pesquisas, em 

diferentes campos do conhecimento. A produção de comunicação comunitária é um viés a ser 

explorado. Outro aspecto são os documentários que registram a memória da cidade, numa 

intenção de guarda e difusão do patrimônio imaterial e material de Santa Maria. As relações 

políticas entre outros movimentos organizados, como a rede nacional de pontos de cultural e o 

protagonismo juvenil, a partir das práticas de gestão coletiva desenvolvida pela TV OVO 

também poderiam ser explorados. Com isso queremos dizer que acreditamos que os estudos 

acadêmicos têm a possibilidade de interagir mais com a realidade latente, por meio de uma 

associação, ou mesmo de projetos específicos com atuação na comunidade. 

2.1 Outras pesquisas sobre a TV OVO: o estado da arte 

 Em 2006, a monografia '"Minha periferia' e 'Ponto de Cultura: Espelho da 

Comunidade': um estudo das representações das identidades dos jovens de classe baixa”, de 

Dariane Carvalho, do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano (Unifra), 

investigou se o programa 'Minha Periferia' se constituía num espaço de representação para 

jovens. Para isso, a autora acompanhou uma das oficinas do Ponto de Cultura na Vila Nonoai. 

Utilizando-se da técnica de observação e grupo de discussão, a autora concluiu que cada 

grupo social se identifica mais pela semelhança. No caso, a turma da Nonoai não se 

identificou por completo com os jovens mostrados no programa da Rede Globo, pelo fato de 

conviverem em contextos diferentes. 

 A dissertação “Hoje tem cinema: a recepção de mostras itinerantes organizadas pelo 

Cineclube Lanterninha Aurélio” de Dafne Reis Pedroso da Silva, defendida em 2009 no 

programa da Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (Unisinos), analisa a recepção do público nas sessões itinerantes de cinema do 

Cineclube Lanterninha Aurélio e cita a TV OVO como uma das principais parceiras do 
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cineclube nas mostras em comunidades e escolas. Em 2009, o projeto de iniciação científica 

do curso de Jornalismo da Unifra Falas comunitárias: um estudo das práticas da 

comunicação comunitária em Santa Maria identificou a TV OVO como uma das poucas 

organizações da cidade que trabalha com comunicação comunitária. O projeto também 

apresentou artigo no GP Comunicação para a Cidadania, no X Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação. Intitulado TV OVO - da prática da comunicação comunitária à constituição 

da cidadania- um estudo de caso
5
, o trabalho analisa a experiência da comunicação 

comunitária desenvolvida em rede pela ONG Oficina de Vídeo Oeste – TV OVO, enquanto 

caso de representação de práticas sociais geradoras de cidadania. Como resultado, percebeu-se 

que a trajetória da TV OVO é um espaço singular de estudo da comunicação comunitária e 

articulação em rede. 

 No mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), duas 

dissertações em andamento exploram distintas faces do trabalho da TV OVO. Uma das 

pesquisas TV OVO: a representação de identidades juvenis no audiovisual, de Lucas Durr 

Nissau, tem como a representação de identidades juvenis nos audiovisuais produzidos por 

jovens de classe popular.  O mestrando está analisando a construção de identidades, através do 

consumo de bens materiais e simbólicos durante o processo de produção das obras 

audiovisuais realizadas pelos jovens nos projetos de produção audiovisual da TV OVO. 

Outro projeto, Santa Maria projetada: memória e identidade nos documentários da TV 

OVO, da mestranda Neli Mombelli, tem por objetivo analisar como os documentários da 

iniciativa Por Onde Passa a Memória da Cidade da TV OVO ressignificam o passado de 

Santa Maria, dentro de um determinado projeto de memória, e como constroem uma 

identidade coletiva. Os estudos se voltam para quatro documentários que compõe a iniciativa, 

dois sobre ruas centrais da cidade, lançados em 2009, e dois sobre bairros, um periférico, e 

outro mais central, ambos com previsão de lançamento para final de 2011. 

 No programa de Pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a doutoranda Patrícia Dornelles cita a TV OVO com um dos pontos 

de cultura da rede de pontos da Região Sul. A tese Identidades Inventivas - Territorialidades 

na rede cultura viva da Região Sul aborda a relação que adolescentes participantes de projetos 

culturais criam com seu território. 

                                                 
5
  http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-0176-1.pdf  Acessado em 30 de outubro de 

2011. 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-0176-1.pdf
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2.2 Um histórico do percurso da TV OVO ao longo de 15 anos 

 O início das atividades aconteceu na Vila Caramelo, região Oeste de Santa Maria, por 

iniciativa de Paulo Tavares, que na época era dirigente do Sindicato dos Bancários e diretor 

cultural da Associação Comunitária da Vila Caramelo, ACVICA. Essa aproximação com os 

movimentos sociais marcou a história da TV OVO. Em 1996, ano em que o projeto começou, 

o movimento sindical e comunitário vivia um momento de influência na organização da 

sociedade civil, visto que a abertura democrática se consolidou durante os anos 90. 

 Como diretor cultural da Associação Comunitária, Tavares articulava ações que 

criavam espaços para os jovens da comunidade. Na periferia, tanto em 1996 como nos dias de 

hoje, são poucos os projetos que possibilitam o contato de jovens com a produção cultural. 

Neste sentido, a primeira iniciativa com o audiovisual de Tavares foi a produção de um 

documentário sobre jovens e suas rotinas. O roteiro previa entrevistas com cinco adolescentes 

que possuíam cotidianos diferentes. A intenção era gravar com um jovem que só estudava, 

outro que estudava e trabalhava, alguém que largou a escola e só trabalhava, entre outros 

casos. Apenas uma entrevista deste projeto foi gravada, mas esta ideia serviu de base para a 

criação do projeto da Oficina de Vídeo na Vila Caramelo. 

 A partir disso, Paulo Tavares resolveu modificar a metodologia do projeto inicial. Ao 

invés de produzir um vídeo sobre a realidade dos adolescentes da periferia, ele entendeu que 

era mais importante fazer com que os próprios adolescentes produzissem seus vídeos. Este foi 

e continua sendo um dos princípios básicos da TV OVO. Em depoimento, no vídeo 

institucional que comemora os quinze anos da TV OVO, Paulo Tavares explica o surgimento 

do projeto: “A ideia era simples, muito simples. Era colocar uma câmera e alguns 

ensinamentos para quinze jovens que era a primeira turma - isso dividido em duas turmas, 

uma de manhã e outra a noite-, a possibilidade deles a partir de alguns conhecimentos no 

audiovisual, fazerem vídeos sobre a sua comunidade”
6
. 

Desse modo, no dia 12 de maio de 1996, iniciou-se a Oficina de Vídeo como um projeto da 

Associação Comunitária da Vila Caramelo, com apoio do Sindicato dos Bancários e suporte 

técnico da AssessoD, uma assessoria de comunicação constituída por ex-alunos de jornalismo 

da Universidade Federal de Santa Maria, que atuavam junto ao Sindicato dos Bancários. 

                                                 
6
 Depoimento de Paulo Tavares no vídeo institucional de 15 anos da TV OVO, produzido em maio de 2011. 

Disponível em http://www.youtube.com/user/pcespelho#p/u/18/51pTsgxQK0A, acessado em 13 de novembro de 

2011. 

http://www.youtube.com/user/pcespelho#p/u/18/51pTsgxQK0A
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 Já na primeira oficina a metodologia de ensino utilizada foi a união dos conhecimentos 

técnicos com gravações sobre a realidade da comunidade. A partir disso, os primeiros alunos 

experimentaram a produção comunitária do audiovisual, visto que, desde o início, a TV OVO 

buscava trabalhar com a cultura, com organizações e com a realidade das comunidades. Com 

essas marcas do trabalho dos movimentos sociais e comunitários, o projeto se desenvolveu.  

 Dois meses depois do início das atividades, os jovens, orientados pelo Paulo Tavares, 

produziram um documentário de 45 minutos composto por reportagens e pequenos curtas-

metragens realizados na oficina. Os temas das matérias se referiam a problemas estruturais 

das vilas da região, como a falta de calçamento, saneamento básico e, ainda, ao trabalho das 

associações comunitárias. A resposta da prefeitura também era buscada, proporcionando um 

fluxo da produção da comunicação comunitária que registrava o problema na comunidade. 

Buscava-se a explicação do poder público e exibia-se o vídeo na comunidade para debate. 

 A primeira exibição da TV OVO aconteceu no salão paroquial da Igreja São João 

Evangelista na Vila Caramelo, com uma TV 29 polegadas, emprestada pelo Sindicato dos 

Bancários, num início de noite que coincidia com o horário do jogo da Seleção Brasileira nas 

Olimpíadas de 1996. Mesmo assim, cerca de 230 pessoas estavam presentes. 

 A partir dessa exibição e da receptividade da comunidade com o programa, os 

adolescentes já iniciaram a produção do próximo documentário. As aulas teóricas e técnicas 

continuavam e as gravações mantinham a mesma 'linha editorial'. As exibições deixaram de se 

constituir como um evento grande e passaram a ser realizadas em várias escolas e associações 

comunitárias, ampliando a abrangência do programa. 

 No final do ano, o idealizador do projeto, Paulo Tavares, sentiu a necessidade de 

continuar e ampliar as atividades. Para isso, ele propôs aos adolescentes a ideia de transformar 

o projeto comunitário em uma associação sem fins lucrativos. Os alunos tinham, na época, 

entre 13 e 17 anos e, na ocasião, tiveram a oportunidade de vivenciar uma discussão 

totalmente nova. A participação na constituição de um estatuto social da TV OVO foi um 

espaço de protagonismo para os jovens que estavam se tornando, cada vez mais, sujeitos do 

processo que se constituiu nesses 15 anos. Em 1997, a TV OVO se torna uma associação sem 

fins lucrativos. 

 O apoio do movimento sindical, através do Sindicato dos Bancários de Santa Maria e 

Região, Sindicato dos Metalúrgicos e da CUT, além das organizações da sociedade civil como 

o Projeto Esperança/Cooesperança, vinculado à Mitra Diocesana de Santa Maria, foi 

fundamental para a TV OVO se constituir e se fortalecer na cidade. 
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 Ainda em 1997, com um projeto aprovado para o Fundo de Mini-projetos da Cáritas 

Nacional e com apoio do Banco da Esperança, a TV OVO adquiriu os primeiros 

equipamentos semi-profissionais. Ressalta-se neste ponto, que o projeto se desenvolvera, até 

então, com o uso de equipamentos de gravação e edição de vídeo de Paulo Tavares, 

idealizador do projeto. 

 Em 1998, a TV OVO ultrapassa as fronteiras da região Oeste de Santa Maria, quando 

o Sindicato dos Bancários oferece, como sede, uma das salas que possuía no centro da cidade. 

Com isso, as oficinas para adolescentes puderam trabalhar com alunos de todas as regiões da 

cidade. Além disso, os integrantes da TV OVO também eram responsáveis pelas projeções do 

Otelo Cineclube, projeto cultural do Sindicato dos Bancários. Esta aproximação com o 

cinema foi importante. Ela possibilitou o contato com a linguagem cinematográfica e, acima 

de tudo, marcou a TV OVO com o objetivo de democratizar a sétima arte por meio do 

cineclubismo que vai se manifestar nos anos seguintes. 

 O ano de 1999 representou uma virada no trabalho da TV OVO, principalmente na 

qualidade técnica da equipe. Com uma parceria com a TVE -RS para a co-produção do 

programa Povo Gaúcho, a TV ganha projeção estadual. O programa apresentado pelo músico 

Antônio Gringo abordava a cultura das cidades do Estado, com reportagens telejornalísticas 

produzidas por repórteres da TVE e gravadas pela equipe da TV OVO, além de atrações 

artísticas gravadas pela unidade móvel de Porto Alegre. Enquanto esteve no ar, até o início de 

2003, o programa visitou mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul. As gravações 

propiciavam uma vivência cultural e técnica para os jovens formados em Santa Maria. 

 Os recursos da parceria com a TVE foram aplicados em equipamentos profissionais 

como aquisição de câmera digital e ilhas de edição não-linear, porém, o principal ganho com 

este trabalho foi a interação e troca de experiências com os técnicos da TVE. Os profissionais 

que produziam o Povo Gaúcho tinham mais de 20 anos de trabalho em televisão, e, este 

contato fez com que a equipe da TV OVO aperfeiçoasse sua atuação profissional. Este novo 

nível técnico que se estabeleceu com as gravações do programa Povo Gaúcho, a partir do 

contato com os profissionais experientes da TVE-RS, refletiu em todas as frentes de trabalho 

da TV OVO. Influenciou a metodologia das oficinas pelo profissionalismo com que a equipe 

atuava e também abriu portas para outros projetos. 

 A demanda de trabalho com a TVE-RS era intensa, fazendo com que a equipe ficasse 

mais viajando do que em Santa Maria, tanto que no ano 2000 mantiveram-se as oficinas, mas 

nenhum outro projeto de expressão foi produzido. 
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 O ano de 2001 também foi importante para a TV OVO. Marcou o início do projeto TV 

OVO no Ônibus, ainda em atividade, e da criação do Cineclube Porão e do Espaço Cultural 

TV OVO. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria - LIC, o TV OVO no 

Ônibus é um projeto cultural que exibe um programa de TV informativo e cultural dentro dos 

ônibus do transporte coletivo de Santa Maria. A iniciativa começou com o apoio da Expresso 

Medianeira, que disponibilizou um ônibus equipado com televisão e vídeo cassete para rodar 

o programa de 30 minutos produzido mensalmente.  

 Dividido em diversos quadros, o programa aborda a realidade das comunidades, 

divulga a produção artística e cultural da cidade e recupera o patrimônio histórico com o 

quadro Pilares da História. A empresa organiza a escala do veículo de modo que, a cada 

semana, ele percorra uma região diferente da cidade, atingindo mais de 16 mil pessoas por 

mês. Em 2003, devido ao projeto, a empresa Expresso Medianeira ganhou o prêmio ANTP de 

Qualidade, em âmbito nacional. Mesmo assim, o projeto não foi ampliado até o ano de 2010, 

quando deixou de ser uma parceria exclusiva com a Expresso Medianeira e se ampliou para a 

ATU – Associação dos Transportadores Urbanos. Atualmente são três ônibus que circulam 

com o programa TV OVO no Ônibus. 

 Para a TV OVO, o programa é o canal de comunicação com a população de Santa 

Maria. É a forma que as pessoas têm de conhecer o trabalho desenvolvido. A iniciativa 

inovadora aproveita o tempo ocioso de deslocamento com o transporte coletivo para exibir 

informação e cultura.  O projeto foi desenvolvido com recursos da LIC até 2003, sendo 

interrompido durante seis meses por falta de verba, e retomado pela equipe da TV OVO de 

forma voluntária. Em 2009, o TV OVO no Ônibus ganhou o Prêmio Mídia Livre do Ministério 

da Cultura. 

 Ainda em 2001, foi criado o Cineclube Porão e o Espaço Cultural TV OVO. As 

iniciativas aconteceram principalmente pelo espaço físico que a entidade ocupava. A casa 

alugada para ser a sede da TV OVO 'ofereceu' um grande porão para abrigar essas atividades 

que marcaram o cenário cultural da cidade na época. As sessões do cineclube aconteciam 

todos os domingos com vários ciclos que abordavam os mais diferentes modos de fazer 

cinema. O trabalho no passado com o Otelo Cineclube deu a experiência necessária e, por 

algum tempo, o Cineclube Porão foi o único em atividade na cidade. No primeiro domingo de 

cada mês, a programação de cinema dialogava com outras manifestações artísticas no Espaço 

Cultural TV OVO. Música, teatro, exposições, cinema e poesia chamavam a atenção da 

comunidade santa-mariense para a falta de espaços de arte no município. Para divulgar a 
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programação do mês, o Fanzine Porão publicava as ideias do grupo que organizava as 

atividades. Neste período, diversos grupos de artistas e estudantes se aproximaram e 

colaboram na organização das atividades. Pouco mais de um ano, a TV OVO teve que sair do 

espaço, vítima da especulação imobiliária da cidade que aumentou em mais de 50% o aluguel 

do espaço. 

 Com poucos recursos, os anos de 2003 e 2004 foram de baixa produtividade. Mesmo 

assim, a entidade se mantinha com os serviços de pequenas gravações de eventos das 

entidades parceiras. Já o ano de 2005 representou uma nova oportunidade de crescimento da 

atuação da ONG. O Ministério do Cultura lançou um edital de apoio direto para projetos 

culturais. Com isso, a TV OVO agrega todas as atividades que já havia desenvolvido e 

escreve o projeto Ponto de Cultura Espelho da Comunidade. Oficinas, cineclubismo, 

produção do TV OVO no Ônibus, além da criação da Biblioteca do Audiovisual Sérgio de 

Assis Brasil, foram as atividades propostas. O projeto foi um dos poucos do Rio Grande de 

Sul a ser aprovado. A partir disso, a TV OVO passou a integrar a rede nacional dos Pontos de 

Cultura, vinculado ao programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. 

 As oficinas iniciaram em 2006, em quatro vilas da cidade de regiões geográficas 

diferentes. A intenção era criar pequenos pontos de produção audiovisual em cada 

comunidade, organizando uma teia que abrangesse toda Santa Maria. As aulas aconteciam em 

salões comunitários da Nova Santa Marta, Vila Nonoai, Vila Kennedy e Cohab Fernando 

Ferrari. Apenas o trabalho da Vila Kennedy não seguiu por falta de apoio da associação 

comunitária. Nas outras comunidades, a TV OVO repetia a metodologia das oficinas que 

formaram a entidade. Teoria e técnica audiovisual dialogando com a realidade em que os 

jovens estavam inseridos. As produções realizadas eram veiculadas no programa TV OVO no 

Ônibus. 

 O trabalho do Ponto de Cultura Espelho da Comunidade proporcionou um 

reconhecimento nacional para as atividades que a TV OVO desenvolveu ao longo de sua 

história, além de possibilitar a articulação com diversos grupos de produção cultural no país, 

integrantes da rede de Pontos de Cultura. Em 2007, o projeto recebeu o Prêmio Escola Viva, 

também do MinC, pela metodologia aplicada nas oficinas de formação audiovisual para os 

jovens. 

 A TV OVO, desde 2008, trabalha também com a recuperação da memória de Santa 

Maria por meio do audiovisual. A preocupação com o registro de histórias do passado já se 

verifica na produção do programa TV OVO no Ônibus com os quadros Pilares da História, 
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que trata do patrimônio histórico da cidade e o Memória das Comunidades, que recupera a 

formação das vilas do município. Mas é com o projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade 

que essa preocupação ganhou maior dimensão. A produção de dois documentários sobre 

espaços importantes da cidade divulgou o trabalho da TV OVO e possibilitou um debate sobre 

o papel do audiovisual e da memória, além de se constituir como uma linha de atuação dentro 

das atividades, visto que a produção continua até hoje. 

 O documentário Avenida Progresso(2009) aborda a Avenida Rio Branco, sua 

constituição como importante via do desenvolvimento da cidade e o descaso que ela se 

encontrava no período da produção. O segundo documentário, 1ª Quadra (2009) tem o 

calçadão Salvador Isaía como personagem principal. Ele é retratado como o principal ponto 

de encontro da cidade. Este documentário ganhou Menção Honrosa na oitava edição do 

Festival Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC). Em 2010, o projeto ganhou o prêmio Cultura 

Viva, do ministério da Cultura. 

 Atualmente, estão em fase de produção mais dois documentários sobre bairros da 

cidade. A história do bairro do Rosário e do Itararé representam a sequência do projeto Por 

Onde Passa a Memória da Cidade. Além disso, cinco mini-documentários irão registrar a 

visão das pessoas que vivenciaram algum aspecto da história de Santa Maria. Este projeto tem 

apoio da Lei de Incentiva à Cultura de Santa Maria – LIC SM. 

 Em 2009, foi ampliada a atuação na rede nacional de Pontos de Cultura. A TV OVO 

aprova o projeto FOCU – Pontão Fomento Cultural com o objetivo de realizar diversas 

oficinas na área da produção audiovisual para pontos de cultura da Região Sul do Brasil. O 

FOCU atuou basicamente no ano de 2010. A equipe da TV OVO saía da sede, em Santa 

Maria, e percorria sete cidades pólos para realizar as oficinas de formação. No Paraná, 

Londrina e Curitiba receberam as oficinas. Em Santa Catarina, a equipe trabalhou em 

Florianópolis e São Francisco do Sul. Já no Rio Grande do Sul, as formações aconteceram em 

Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria.  

 Com um formato interdisciplinar, as oficinas foram desenvolvidas em duas etapas. A 

primeira trabalhou com direção/roteiro, operação de câmera/direção de fotografia e edição em 

software livre. Na segunda etapa, três oficinas complementares eram escolhidas entre um 

leque de formação que oferecia interpretação, documentário, áudio (captação e pós-produção) 

cineclubismo, gestão cultural e direção de arte. 

 Além da formação, o FOCU fortaleceu a rede de produção audiovisual da região Sul 

do Brasil e também atuou como articulador de diversos Pontos de Cultura. Como produto 
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final, foram distribuídos gratuitamente cerca de 1500 DVD's, contendo sete curtas-metragens 

resultantes das oficinas e um documentário sobre a atuação dos Pontos de Cultura no Sul do 

Brasil. 

 A comemoração dos 15 anos de atividades é uma das principais ações de 2011. No 

mês de maio, exibições cineclubistas da produção da TV OVO foram realizadas em diversas 

vilas da cidade. Também foi produzida uma palestra durante a Feira do Livro com o tema 

Cidade, Memória e Identidade - a contribuição do jornalismo. A explanação foi do jornalista 

Marcelo Canellas. Esta atividade deu mais fôlego ao trabalho de recuperação e registro da 

memória de Santa Maria. 

 Para encerrar o ano, a TV OVO ainda será a homenageada local do Festival Santa 

Maria Vídeo e Cinema. Além do troféu Vento Norte, será realizada uma mostra das produções 

audiovisuais realizadas ao longo dos 15 anos de atuação na cidade. A homenagem representa 

o reconhecimento de um trabalho de formação de jovens que, ao longo do tempo, se tornaram 

peças importantes para a história do cinema santa-mariense. 

2.3 Oficinas de formação audiovisual – um espaço para a constituição de novos saberes 

 A TV OVO, ao longo de sua história, sempre atuou com o objetivo capacitar jovens da 

periferia da cidade. O foco são os conteúdos na área do audiovisual que se entrelaçam com a 

prática desses conteúdos na comunidade, onde está sendo realizada a oficina. É dessa relação 

entre teoria e prática que os jovens têm a oportunidade de lançar um 'olhar' sobre o cotidiano 

do local onde moram. 

 As primeiras oficinas eram de longa duração, em torno de seis a sete meses. Eram 

realizadas na Vila Caramelo, região Oeste de Santa Maria, com jovens das escolas da 

redondeza. A maioria dos jovens morava próximo das oficinas, porém, também existiam casos 

de alunos moradores de comunidades distantes. Por conta da duração mais longa, é possível 

dizer que a formação de grupos de amigos se constituía mais facilmente. Isso é um dos fatores 

importante do trabalho da TV OVO, já que a produção audiovisual só acontece de forma 

coletiva. 

 As aulas, nos primeiros anos, eram ministradas pelo idealizador do projeto, Paulo 

Tavares. Ele produzia a oficina com base em três aspectos: dinâmicas de grupo, conteúdos 

teóricos e prática com equipamento. As dinâmicas cumpriam um papel fundamental na 

constituição de uma turma que trabalhasse de forma unida. Como já referido, a produção 

audiovisual só acontece em grupo, com as funções definidas para cada integrante. Alguns 



35 

 

 

alunos seriam cinegrafistas, outros repórteres, diretores, editores, auxiliares, produtores, etc. 

Essa dinâmica, por si só, dá espaço para que cada aluno desenvolva suas habilidades trocando 

e complementando o trabalho dos outros colegas. 

 A parte teórica das oficinas trabalha as questões de ordem técnica. Conceitos de 

formação de imagens, classificação de planos de gravação, regulagens específicas para a 

câmera, enquadramentos, movimentos de câmera, além de técnicas de edição e roteiro fazem 

com que os jovens que participam das oficinas tenham uma ótima bagagem técnica. Não são 

poucos os casos de jovens que ingressaram no mercado de trabalho da área devido a boa 

formação proporcionada pelas oficinas da TV OVO. 

 Porém, é a inserção dos alunos nas comunidades o ponto de maior relevância para este 

trabalho de pesquisa. Realizar os exercícios práticos no local onde eles moram faz com que os 

alunos se apropriem da realidade onde vivem. Quando os jovens focam nos exercícios os 

problemas da sua rua, esses problemas passam a ser vistos e ganham mais importância para 

eles. Mesmo sendo um recorte da realidade, esse lugar de reconhecimento do real marca o 

olhar dos adolescentes. Cada situação gravada sai do espaço comum para eles e se torna 

importante, pois a atenção deles com a câmera está voltada para o que será gravado. 

 Depois que os jovens se apropriam dos conceitos técnicos, a metodologia empregada 

nas oficinas trabalha com produções de reportagens, vídeos de ficção e pequenos 

documentários que geram um programa em vídeo. É um resultado prático exibido para a 

comunidade. Esta produção é balizada no aspecto subjetivo em três pontos fundamentais: o 

registro da cultura, da realidade e da organização das comunidades.  

 Este tripé conceitual, de certo modo simplificado, aproxima os alunos das 

manifestações culturais locais que, geralmente, não tem espaço na mídia convencional. Cria-

se uma troca onde os adolescentes podem conhecer e valorizar mais os grupos e artistas, 

assim como esses produtores de cultura também passam a 'ganhar' importância pelo registro 

audiovisual. Nas primeiras oficinas, os alunos produziram matérias com diversos músicos, 

grupos de artesanato e também em eventos culturais da comunidade. Outra questão na 

valorização da cultura local é o contato com a memória de cada lugar. Este tipo de produção, 

de caráter documental, que surgiu nas oficinas de formação da TV OVO, se tornou um projeto 

autônomo dentro da instituição, vencedor de prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura. 

 Já o contato dos alunos com a realidade das comunidades, aproxima-os de uma 

reflexão sobre cidadania. Para o registro de alguma demanda da comunidade, é necessário 

saber também de quem é a responsabilidade sobre o problema, o que os moradores pensam a 
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respeito e como pode ser solucionado. Como fruto das primeiras oficinas, é possível 

acompanhar vários vídeos onde a equipe de jovens registrou o problema, colheu o depoimento 

dos moradores e também entrevistou o representante do poder público sobre a solução da 

demanda. O papel cidadão desses jovens se concretiza ainda mais, quando este vídeo é 

exibido para a comunidade. Cria-se, de certo modo, um ciclo completo da comunicação 

voltada para a cidadania. 

 Outro a aspecto importante do que a TV OVO chama de realidade das comunidades é 

a gravação das iniciativas positivas que a comunidade realiza. Nas exibições, o retrato dessas 

iniciativas leva bons exemplos de uma comunidade para outra, possibilitando um intercâmbio 

de projetos. 

 A valorização da organização comunitária, referida como um dos elementos subjetivos 

e conceituais da metodologia das oficinas da TV OVO, têm ligação com o movimento 

comunitário e sindical. Como já exposto no histórico da instituição, a Oficina de Vídeo – TV 

OVO nasceu como um projeto da Associação Comunitária da Vila Caramelo. O idealizador da 

proposta, Paulo Tavares, fazia parte da diretoria da associação, do sindicato dos Bancários e 

também das Pastorais Sociais da Igreja Católica. Este contato com espaços de mobilização e 

organização cidadã possibilitou aos jovens o conhecimento de uma esfera política, não 

partidária, mas social. Em cada comunidade onde os alunos chegavam para produzir, um 

representante da associação de moradores acompanhava e colaborava nas gravações. O 

resultado é o contato maior desses adolescentes com as formas de participação comunitárias e 

cidadãs. 

  Em 2011, a TV OVO retoma os projetos de formação para adolescentes na cidade. A 

última atuação em Santa Maria havia acontecido em 2006, nas oficinas do Ponto de Cultura 

Espelho da Comunidade
7
. O projeto Olhares da Comunidade também foi planejado para 

comemorar os 15 anos de atuação da TV OVO na cidade, e é o foco desta pesquisa. 

  Durante o ano de 2011, foram realizadas oficinas de formação audiovisual em três 

escolas da rede municipal de ensino, atendendo alunos do oitavo e nono ano. As escolas que 

participaram da do projeto foram, Castro Alves, na Vila Oliveira, Hylda Vasconcellos, no 

Campestre do Menino Deus e a escola Júlio do Canto, em Camobi.  

  Para tanto, houve uma mudança na forma de realização das oficinas. O tempo de 

contato da equipe da TV OVO com os alunos diminuiu para apenas três meses em cada 

comunidade. O ambiente também sofreu alterações. Anteriormente, a TV OVO desenvolvia as 

                                                 
7
 Conveniado junto ao Ministério da Cultura - MINC. 
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oficinas de formação audiovisual em associações comunitárias, espaços da organização da 

comunidade. O projeto Olhares da Comunidade trabalhou em escolas da rede pública 

municipal. Mas o objetivo maior das oficinas, que é proporcionar o contato dos jovens com a 

realidade das comunidades foi mantido. 

 Para investigar o objeto de análise deste estudo, acompanhamos todas as aulas da primeira 

turma, na oficina da Escola Castro Alves, na Vila Oliveira.  

  As oficinas do Projeto Olhares trabalharam conceitos e técnicas em audiovisual com o 

objetivo de capacitar os alunos para o processo de criação e produção de vídeos sobre a sua 

comunidade. A metodologia utilizada pela TV OVO faz uma interação dos conceitos técnicos 

com discussões sobre a comunidade. Os exercícios para reforçar os conteúdos teóricos foram 

nas ruas da Vila Oliveira, propiciando um contato diferente com o cotidiano do local, retratado 

pelas lentes das câmeras dos alunos.  

  Em cada escola foram realizadas 72 horas/aula divididas em dois encontros semanais. 

Como resultado final, um documentário totalmente produzido pelos participantes foi realizado 

e exibido na comunidade. Os temas são propostos e discutidos coletivamente em sala de aula. 

Definidos os temas, os alunos pesquisam sobre os assuntos e elegem os possíveis 

entrevistados para gravação em vídeo. Com isso, cada turma passou por todas as fases de 

produção audiovisual, da eleição dos temas, pesquisa, produção, gravação, edição e exibição 

para a comunidade. O foco sempre é a realidade da comunidade, onde os alunos puderam 

experimentar outra forma de conviver com o cotidiano da sua comunidade, interagindo por 

meio do audiovisual e tomando consciência da sua realidade. 
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3 ANÁLISE: OS OLHARES DA COMUNIDADE 

 

 Como já referido, esta pesquisa trabalha com a observação do pesquisador nas oficinas 

realizadas e com entrevistas para captar a opinião dos jovens sobre os temas propostos. A 

primeira entrevista foi realizada antes das oficinas iniciarem e sem o pesquisador se 

identificar como o oficineiro da turma. O propósito foi colher informações do entendimento 

dos alunos sobre as questões de cidadania, participação social, educação, comunidade, etc. A 

intenção do pesquisador em não se identificar como o oficineiro foi para que o processo da 

entrevista não tenha a interferência hierárquica professor/aluno. Deste modo, a entrevista 

inicial ocorreu entre pesquisador e alunos sem que um conhecesse ao outro. 

 Já na segunda entrevista, realizada após o encerramento da oficina, a relação do 

pesquisador com os alunos já se transformou, devido a interação durante as aulas - criaram-se 

laços de relação. A TV OVO possui como característica marcante a criação de vínculos entre 

os participantes. É comum a denominação de “família TV OVO” para o grupo que está 

atuando na entidade. Deste modo, a segunda entrevista foi marcada por uma interação maior 

entre o pesquisador e as alunas que concluíram a oficina. 

 

3.1 Metáfora do audiovisual comunitário 

 Um audiovisual se forma a partir de planos de gravação que se inter-relacionam e 

produzem sentido. A montagem da sequencia dos planos faz com que a narrativa do cinema 

possa ser compreendida. Na oficina da projeto Olhares da Comunidade na Escola Castro 

Alves, objeto de pesquisa deste trabalho, os conteúdos de produção audiovisual se relacionam 

com a reflexão sobre a comunidade, o papel de cada uma das alunas e dos meios de 

comunicação para inspirar nos participantes da oficina um sentimento de pertencimento na 

comunidade. 

3.1.1 Grande Plano Geral – A Vila Oliveira 

 Situada na região Oeste de Santa Maria, a Vila Oliveira não está localizada muito 

distante do centro da cidade. A comunidade existe desde a década de 1940 e percebe-se que 

existem muitos moradores antigos. Atualmente, o local possui diversas ruas asfaltadas e 

também vários espaços públicos, como o posto de saúde, escola de primeiro grau, igrejas, 

biblioteca comunitárias, entre outros. 
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 Em um dos exercícios propostos
8
, as alunas elencaram pontos positivos e negativos da 

Vila Oliveira. O objetivo é estruturar um roteiro para o a produção do vídeo final da oficina. 

Cada aluna citou diversos temas, depois disso, elas escreveram um texto opinativo sobre os 

mesmos. O resultado é uma 'radiografia' da comunidade a partir do olhar das meninas. Os 

temas listados são: saúde, Arroio Cadena, segurança, praça, escola, biblioteca, ruas/sujeira e o 

campo de futebol do Paissandu.  

 Com relação à saúde, a opinião converge para o apontamento de algumas deficiências 

no atendimento. Mesmo assim, o acesso da comunidade a duas unidades básicas de saúde é 

um ponto positivo. A principal constatação negativa das alunas é o horário que os moradores 

devem ir para retirar fichas - “de madrugada”. Segundo elas, o número reduzido de 

atendimentos, a falta de médicos, de medicamentos e a não realização de exames mais 

conclusivos também são pontos que devem ser melhorados. Neste aspecto, acredita-se que o 

consumo das notícias locais pelos meios de comunicação influencia nestas respostas por parte 

das alunas. Como elas são jovens, entre 13 e 15 anos, é menos provável que já tenham vivido 

muitas dificuldades com relação ao atendimento de saúde, a ponto de constatarem problemas 

específicos como falta de medicamentos. 

 Outro ponto listado como negativo na comunidade é o Arroio Cadena. Os 

apontamentos das alunas relatam que o arroio, no passado, já foi limpo, possibilitando às 

famílias uma área de lazer: “Nem dá para acreditar que o Cadena dava pra pescar, tomar 

banho no verão, mas se comparar nos dias de hoje lá está muito poluído”. Durante o debate, 

uma das alunas (A3) relatou que entrevistou sua avó, que falou sobre as boas condições do 

arroio que era usado pela comunidade para o lazer. Elas também tiveram a possibilidade de 

analisar imagens de um documentário que a TV OVO produziu na Vila Oliveira em 1998. Há 

13 anos, a situação deste curso d'água era bem pior. As margens estavam deterioradas e a 

canalização do esgoto escoava direto para o Cadena. Atualmente, o arroio continua poluído, 

mas na região da Vila Oliveira foram realizadas obras de melhoramentos e a construção de 

uma Avenida ao longo da margem. 

 A segurança na comunidade também foi um ponto abordado. Na discussão não se 

percebeu um consenso. Algumas alunas colocam que a comunidade não tem muita segurança: 

“A segurança na comunidade não é das melhores, tem muitos assaltos, muitas brigas. Nossa... 

é muito violento” (A2). Ao mesmo tempo há relatos com opiniões mais amenas sobre o tema: 

                                                 
8
 Estavam presentes na aula do dia: A1 – Mychelle; A2 – Tacyane; A3 – Taina; A4 – Marina; A5 – Daniele;  

A6 – Renata; A7 – Carol . 
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“A segurança aqui na vila não é tão preocupante. Claro que, às vezes, acontecem algumas 

coisas, mas em todo o lugar acontece” (A1). O que foi possível perceber é uma clara divisão 

entre duas partes geográficas da Vila. Falas com “lá embaixo, perto do Cadena, é bem mais 

violento” ou “aqui em cima não acontece muitas coisa” deixam explícita a divisão.  

 Na turma, a maioria das alunas era moradora da “parte de cima”
9
, o que deve ter 

direcionado o debate para uma visão mais amena das questões de segurança da comunidade. 

Como a finalidade do exercício de debate sobre os pontos positivos e negativos da 

comunidade é criar espaço para uma conversa sobre o olhar de cada uma sobre o espaço 

cotidiano, não foi instigada a comparação ou buscado um choque de visões, parte de cima 

versus parte de baixo da comunidade. A intenção foi criar uma relação dos olhares.  

 Para compreender as questões que envolvem a visão de cidadania das alunas, esses 

espaços de discussão sobre visões diferentes da realidade da comunidade tornam-se 

importantes para o exercício da argumentação, troca de ideias e também para a apropriação e 

sentimento de pertencimento daquele lugar. A cidadania se constitui também pelo 

empoderamento da realidade. 

 Outro ponto positivo citado pelas alunas foi a praça General Mallet enquanto espaço 

de lazer. Na discussão também foi levantada a questão do vandalismo, já que vários 

equipamentos da praça estão danificados: “A praça é um lugar que as crianças vão para 

brincar e vão para fazer caminhadas, mas à noite vão os marginais e daí eles estragam os 

brinquedos e jogam no lixo” (A2). Contudo, outra observação sugere serem pessoas da 

comunidade que depredam a praça: “Ela já foi várias vezes arrumada, mas a população 

sempre destrói ela e, muitas vezes, são pessoas aqui da vila” (A3).  

 A escola foi abordada como o espaço de interação/socialização das alunas. Elas 

falaram dos vários projetos em que é possível participar, do local de estudo e da mudança da 

escola para um prédio novo. Há dois anos, a Escola Castro Alves mudou de local. O antigo 

espaço não dava conta da demanda, além de ter a estrutura danificada. “Antes nós 

estudávamos no colégio. Quando chovia, alagava, e escola não tinha refeitório” (A4). No 

mesmo vídeo de 1998, onde as alunas perceberam a situação do arroio Cadena, tem imagens 

da antiga escola e depoimento da diretora na época. Desta vez, houve uma identificação com 

este retrato do passado, pois as alunas vivenciaram mais de perto a realidade da escola no 

prédio antigo. 

                                                 
9
 Segundo um morador antigo da Vila Oliveira, a divisão da comunidade se dá a partir da rua Aristides Lobo. Na 

parte de baixo, vivem famílias que ocuparam uma área perto do Arroio Cadena, fato que explica a discriminação 

entre as duas regiões. 
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 Outro ponto mencionado foi a biblioteca comunitária Vila Oliveira. “A biblioteca não 

é muito antiga, mas várias pessoas vão ali. No espaço que funciona a biblioteca, eles dão sopa 

para as pessoas que não tem o que comer. Também tem computadores que todos que precisam 

podem acessar” (A1). Outro depoimento refere que:''a biblioteca que tem aqui é uma grande 

oportunidade para todos aprenderem um pouco mais” (A3). A maioria das alunas já pegou 

livros na biblioteca comunitária. O espaço é mantido por um centro espírita e, por este 

motivo, além de dar acesso ao conhecimento, os organizadores distribuem um sopão para a 

comunidade. Percebe-se, portanto, que a escola não é único local de geração do conhecimento 

daquela comunidade. Existem iniciativas de organização comunitária que atuam naquela 

região. 

 Sobre a situação das ruas da comunidade, as alunas observam a falta de cuidado e falta 

de consciência sobre a poluição. Elas afirmam que a comunidade joga lixo nas ruas e isso 

causa problemas para a saúde. “As ruas são bem sujas, principalmente perto do Cadena, antes 

de colocarem asfalto aqui era horrível, as pessoas jogavam papel no chão e ainda jogam. As 

pessoas não dão muita importância para os lixos na rua” (A1). Na discussão em sala de aula, 

todas concordam que havia muito lixo nas ruas, mas nenhuma chegou a apontar uma solução 

para este problema, apenas citaram a falta de consciência dos moradores. 

 O último ponto a ser discutido, foi o campo do Paissandu. Elas argumentam: “O 

campo é bem antigo. Ele foi arrumado há uns dois ou três anos, colocaram tela em volta dele, 

mas de um lado fizeram um buraco já. Todo sábado e domingo tem jogo de futebol e, às 

vezes, de voleibol. Fizeram uma praça lá, mas está velha e destruída, não é muito frequentada 

também” (A3). Já outra aluna tem opinião diferente: “O campo Paissandu é um lugar de 

esporte e lazer. Às vezes, os times vão jogar e, às vezes, as crianças vão para se divertir. 

Quando os times vão jogar as pessoas e crianças vão ver o jogo” (A4). No debate, percebe-se 

que todas acreditam que o campo do Paissandu (time de futebol amador da cidade) é um 

espaço de lazer e de sociabilidade. 

 A participação cidadã, o empoderamento e a percepção da realidade da comunidade 

formam os eixos que nortearam este exercício de aula na oficina do projeto Olhares da 

Comunidade. De todo modo, não se visualiza que em apenas um exercício, as alunas mudem 

a maneira de atuarem na comunidade. Ainda assim, como a discussão deu a base para a 

criação do roteiro do documentário, como já explicado anteriormente, elas terão que entrar em 

contato com estes pontos citados e discutidos, analisar a situação, buscar entrevistados, criar 

um vídeo que dê um enfoque sobre cada um desses pontos. Neste aspecto, acredita-se que 
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essas dinâmicas dão um passo além da discussão, pois transformam as ideias de sala de aula 

em ação na hora das gravações. Este ciclo de produção que as alunas vivenciaram nas oficinas 

da TV OVO - discussão sobre a realidade, gravação de cada um dos pontos e apresentação do 

vídeo para a comunidade - valoriza o trabalho e a participação de cada uma e, com isso, 

naquele momento, torna-as sujeitos sociais ativos dentro da comunidade. 

3.1.2 Plano Geral – a escola Castro Alves 

 Já foi referido nesta pesquisa que a educomunicação, como uma metodologia de 

ensino que une educação e comunicação, é um pressuposto importante à constituição de 

sujeitos ativos na sociedade. Os estudos afirmam que, além de projetos de comunicação nas 

escolas, é preciso também uma apropriação dos processos comunicacionais por parte dos 

professores. Este trabalho possibilita uma ligação entre o conhecimento mais burocrático dos 

currículos escolares com uma leitura do dinamismo e fragmentação da informação 

apresentada pelos meios de comunicação. Porém, ainda existe certa resistência em perceber 

que projetos de educomunicação podem criar um espaço de discussão sobre a sociedade.  

Na escola Castro Alves, durante os três meses de oficinas do projeto Olhares da 

Comunidade, o corpo de professores não participou de nenhuma das aulas. Ainda que a 

direção afirme para os alunos e comunidade, durante a exibição do vídeo produzido pelas 

alunas, que a escola está aberta para projetos, não existe de fato uma integração entre os 

projetos e a pedagogia de ensino da escola. Percebe-se que o modo de educar na Escola 

Castro Alves segue estritamente o currículo discutido, ou imposto, pela Secretaria de 

Educação.  

 Uma avaliação mais acurada a cerca do projeto Olhares da Comunidade evidencia, 

também, que ele não proporcionou espaço nas oficinas para uma interação e motivação dos 

professores quanto à proposta da TV OVO. Se, de um lado, a escola não se preocupou em 

integrar-se, ou pelo menos questionar as ações, de outro, a TV OVO não programou tempo 

para instigar esta relação. Contudo, quando a direção da escola solicita ver o produto final da 

oficina antes da exibição, ela deixa marcas de uma preocupação que se volta apenas para os 

resultados. Os três meses de processo, que poderia ser um aliado com trabalhos solicitados 

pelos professores em sala de aula, se reduziram à análise do vídeo final, o que reforça as 

constatações de que os professores não estão preparados, ou , ainda, possuem certa resistência 

em relação aos projetos que fogem do padrão estabelecido pelo sistema de ensino atual. 

3.1.3 Plano de Conjunto – a sala de aula e os exercícios de discussão sobre a realidade da 



43 

 

 

comunidade 

 Durante a oficina do Projeto Olhares na Escola Castro Alves, foram propostos alguns 

exercícios de reflexão sobre a comunidade. Esse trabalho complementa os conteúdos técnicos 

de audiovisual, pois, além das alunas aprenderem sobre os movimentos de gravação, 

enquadramentos, regulagens de foco, abertura do diafragma e velocidade do obturador, elas 

discutem sobre o local onde vivem. O objetivo é lançar um olhar e discutir sobre o que é 

comum para os alunos e, com isso, dar espaço para uma tomada de consciência sobre a 

situação do local. Mesmo que esta situação seja positiva, o importante nesta parte do trabalho 

é exercitar a análise do cotidiano dos alunos. 

 Durante a oficina foi proposto um exercício de desconstrução de uma reportagem que 

a TV OVO já havia produzido sobre a Biblioteca Comunitária Vila Oliveira. As alunas 

transcreveram todas as informações da reportagem. A partir dos offs, entrevistas e 

informações que as imagens forneciam, elas perceberam a quantidade de conteúdo que a 

reportagem possuía. A partir disso, a turma foi divida em dois grupos e cada um faria uma 

nova reportagem com os dados retirados do vídeo. Depois de organizado os novos roteiros, 

construídos com o olhar da turma, passou-se para a gravação. Com as câmeras de vídeo na 

mão, elas captaram imagens, entrevistas e colheram informações para produzir a matéria de 

cada grupo. 

 Este exercício que trabalha com os processos de produção da notícia na televisão, 

colabora para o entendimento do fazer comunicativo. Depois da matéria editada e exibida em 

sala de aula, foi questionado se a comunidade era frequentemente tema de reportagens nos 

meios de comunicação da cidade. A resposta foi unânime em afirmar que foram poucas as 

vezes que algum projeto da Vila Oliveira havia aparecido na mídia.  

 Para a oficina, este exercício tem duas questões relevantes. A primeira é a 

desmistificação do processo de produção de notícia na televisão. As alunas realizaram uma 

matéria de TV, com entrevistas, locução em off e imagens de insert, mesmo com os poucos 

conhecimentos que foram trabalhados nesta fase da oficina. O outro ponto relevante é mostrar 

que existem projetos na comunidade que poderiam ser tema de produção e que necessitam de 

divulgação para ampliar o seu trabalho. 

 Outro exercício realizado foi a produção de uma frase a partir de recortes de jornais. 

Esta dinâmica tem como objetivo introduzir o conteúdo de edição em vídeo. A pergunta que 

deveria ser respondida com uma frase montada a partir dos recortes foi: “O que você pode 

fazer para melhorar a vida na comunidade?” No manuseio dos jornais para responder o 
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questionamento, notou-se dois pontos interessantes. A falta de palavras gerativas ou positivas 

no jornal impresso criou uma pequena dificuldade para as alunas. Palavras simples, como 

consciência, tiveram que ser produzidas sílaba por sílaba. Outra questão é o exercício se 

colocar na resposta dando um passo além da crítica da situação vivida pela comunidade. Essa 

trajetória da TV OVO em relacionar um conceito técnico, a montagem de imagens na edição, 

com a indagação sobre o que cada sujeito pode fazer na sua comunidade é o que aproxima os 

alunos da sua realidade. 

 As alunas também participaram que um 'treinamento' de entrevista. Em duplas, elas 

perguntavam umas para as outras algumas questões pré-definidas como “o que é 

audiovisual?”, “o que é vídeo?”, “o que é comunidade?”, “o que é fotografia?” e “o que é 

comunicação?”. Foram as indagações que deveriam ser respondidas. A reflexão sobre a 

comunidade também aparece aqui para criar um processo de aproximação delas com o espaço 

que elas vivem.  

 Mas o exercício tem como pano de fundo a transformação dos papeis na oficina. Cada 

aluna pode sair do papel de aluna e atuar como entrevistadora e entrevistada. As identidades 

que se relacionam durante as aulas, com papeis determinados (oficineiros, alunas, colegas) 

mudam a partir do exercício proposto. Como entrevistada, cada aluna teve que formular as 

respostas para respondê-las. Para isso, elas tiveram que pensar e criar um conceito sobre cada 

tema, possibilitando uma reflexão crítica sobre cada ponto. No papel de entrevistadora, as 

mudanças acontecem no modo de ouvir as colegas, com atenção para anotar as respostas e 

com isso conhecer um pouco mais cada colega. 

 A formação das identidades, como já explorado neste trabalho, acontece por uma série 

de questões que se relacionam. A possibilidade de contato e conhecimento com outras 

histórias das colegas, que no exercício proposto, deixaram de atuar no grau de interação 

(colegas) e passaram a “ser” entrevistadoras ou entrevistadas, cria espaço para a construção de 

laços no grupo. Junto com esta discussão, o trabalho, ao instigar a criação de um conceito 

sobre comunidade, abre espaço para a formação de uma “identidade de projeto”, construída 

pela relação das alunas, dos oficineiros e também do contato e reflexão sobre a comunidade e 

o papel de cada uma neste contexto. 

 A turma ganhou um reforço na constituição da identidade do grupo. A oficina foi tema 

de uma matéria em um jornal impresso da cidade. Com o título Enquadramento Comunitário, 

a matéria valorizou o trabalho das alunas. Duas meninas foram entrevistadas pelo jornalista 

do veículo. Cada uma ganhou da equipe da TV OVO uma cópia do jornal. Durante a aula foi 
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debatido os efeitos da publicação. A grande maioria falou sobre o sentimento de valorização e 

a constituição de um 'status' por ter saído no jornal. 

3.1.4 Primeiro Plano – As personagens da metáfora do audiovisual 

 A oficina na Escola Castro Alves começou com 16 alunos, onde apenas dois eram 

meninos. A média de idade variou entre 13 e 18 anos.  A coincidência de horário com a 

disciplina de Educação Física pode justificar o fato da maioria feminina na oficina. Nenhum 

dos dois meninos terminou a oficina. Um deles deixou a oficina para ajudar o pai como 

auxiliar de pedreiro; o outro desistiu talvez, pelo fato de estar na turma com a maioria de 

“gurias”, ou pelas aulas de Educação Física. A maioria da turma desistiu do processo, restando 

apenas cinco meninas que terminaram as atividades propostas. Uma delas se integrou à 

oficina bem depois do começo das atividades. Outra aluna, a Carol, teve complicações com 

uma infecção intestinal e acabou morrendo. Na exibição do vídeo final produzido pela turma 

foi realizada uma homenagem à colega. 

 Neste trabalho de pesquisa foram analisadas apenas as entrevistas das alunas que 

terminaram a oficina. O objetivo é complementar as impressões do pesquisador no 

acompanhamento do processo que, em parte, já foi descrito anteriormente no Grande Plano 

Geral, Plano Geral e Plano de Conjunto da análise. 

3.1.4.1 Primeira Personagem: Mychelle 

 Com 13 anos, Mychelle está no nono ano. Ela vive com os pais e com um irmão na 

casa que é de propriedade da família. Mychelle cresceu na comunidade. O pai é empresário do 

ramo de imóveis e a mãe dona de casa. Ela tem acesso à internet em casa e usa bastante as 

redes sociais. Faz curso de inglês no centro da cidade e mora muito próximo da escola. No 

período que não está na escola, assiste à televisão, principalmente o programa Malhação
10

, e 

lê somente o conteúdo que precisa para a escola. Gosta de cinema, onde vai algumas vezes, ou 

loca filmes para assistir em casa. 

 Na primeira entrevista
11

, Mychelle fala de alguns espaços públicos que os moradores 

podem acessar, principalmente o Posto de Saúde e a Biblioteca Comunitária. Quando 

questionada sobre o que deveria ser mudado na comunidade, a poluição do Arroio Cadena foi 

a resposta dada e a prefeitura colocada como responsável para mudar esta realidade. O Jornal 

                                                 
10

 Programa da Rede Globo direcionado ao público jovem exibido diariamente. 
11

 Entrevista realizada dia 18 de maio de 2011, na escola Castro Alves. 
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do Almoço
12

 é a principal forma com que Mychelle se mantém informada. Para ela, os meios 

de comunicação poderiam mostrar como algumas coisas funcionam, como trabalhar com 

computador, pois isso ajudaria as pessoas. Cidadania, para a aluna, é respeitar a comunidade, 

preservar a escola, cumprir com os deveres. Já Educação pode ser caracterizada de duas 

formas: na escola é a dedicação para com os estudos e o cumprimento do papel de estudante, 

na sociedade é ser educado. 

 Na entrevista após o termino da oficina
13

, Mychelle fala mais do aprendizado técnico 

que mudou um pouco o seu olhar nas produções da televisão aberta, principalmente da novela 

e jogo de futebol. Sobre o resultado do vídeo produzido pela turma durante a oficina, ela diz 

que mostra bem como é a comunidade. O posto de saúde é a parte mais importante, segundo 

Mychelle. Ela fala da importância do prefeito assistir ao vídeo para melhorar a comunidade. A 

produção do vídeo mostrou alguns pontos da comunidade para Mychelle.  Como a vila era no 

passado e a escolha do seu nome, fazem parte de algumas coisas que ela aprendeu sobre a 

comunidade a partir da oficina da TV OVO.  

Mesmo interagindo bastante com as redes sociais, ela não entende a internet como um 

espaço de comunicação da realidade da comunidade. Respondendo sobre o que entende por 

cidadania, o conceito de Mychelle não muda muito em relação à primeira entrevista - ainda é 

o respeito pela comunidade e pelos outros. Sobre a importância de projetos como a TV OVO, 

ela comenta: “esses projetos são importantes para os jovens porque dá uma oportunidade para 

eles e também por conhecer mais onde moram”
14

. 

3.1.4.2 Segunda Personagem: Daniele 

 Daniele é a única aluna da oficina que não nasceu na Vila Oliveira. Ela mudou-se do 

Bairro Perpétuo Socorro para lá faz dois anos. Ela mora com o pai, que é metalúrgico, com a 

madrasta, dona de casa, e com o irmão mais velho. A casa é de propriedade da madrasta. 

Daniele tem 15 anos, só estuda - está no oitavo ano. Com acesso à TV a Cabo, ela diz que 

gosta de documentários e de assistir filmes com frequência, principalmente de terror. Olha o 

telejornal para se informar e lê bastante. O livro que estava lendo na época da primeira 

entrevista era “Crepúsculo” com mais de duzentas páginas. 

 Na primeira entrevista
15

, Daniele fala da diferença entre as comunidade, pelo fato de 

                                                 
12

 Telejornal da RBS-TV com parte da produção local e o restante realizado em Porto Alegre, exibido 

diariamente ao meio-dia. 
13

 Entrevista realizada dia 17 de Novembro de 2011, na Escola Castro Alves. 
14

 Depoimento coletado no dia 17 de novembro de 2011, na Escola Castro Alves. 
15

 Entrevista realizada no dia 23 de maio de 2011, na Escola Castro Alves. 



47 

 

 

estar morando na Vila Oliveira há pouco tempo. A falta de laços de amizade é a principal 

diferença para ela. Mesmo assim, o Centro Espírita, onde está localizado a Biblioteca 

Comunitária, é uma referência de espaço de uso comum pela comunidade. Daniele, além de 

assistir o Jornal do Almoço também lê os jornais de circulação estadual Zero Hora e Correio 

do Povo. Ela conta que compra os jornais quando é possível. Além de acessar as redes sociais, 

Daniele também baixa filmes e convive bastante com a internet. Foi a única aluna que já havia 

editado um vídeo fora da oficina. Ela diz que usa a internet junto ao irmão mais velho. 

Quando questionada sobre o que é cidadania, ela responde que as pessoas cidadãs são as que 

servem aos outros e são pessoas boas. Ainda na primeira entrevista, Daniele afirma que os 

meios de comunicação podem mudar a sociedade pela divulgação das ações que acontecem.  

“Quem tem boca vai à Roma, e tu conversando, mostrando o trabalho que a gente tem, 

mostrando o que é legal que a gente tá fazendo, todo mundo vai começar a conhecer”
16

. 

Na segunda entrevista
17

, Daniele revelou que na comunidade onde morava antes 

de se mudar para a Vila Oliveira, no bairro Chácara das Flores, ela participava de outros 

projetos sociais como a Casa Brasil, que proporcionava aulas de informática, Street Dance e 

futebol. A participação na oficina da TV OVO ajudou-a trabalhar mais em grupo, a ter 

respeito pelas colegas e ter responsabilidade. Com as gravações, Daniele percebeu que a Vila 

é dividida e que os moradores da parte mais estruturada discriminam os mais pobres. “As 

pessoas aqui de cima falam que se moram na invasão não prestam. Eu discordo disso, não é 

porque moram na invasão, não é porque eles moram mais pra baixo e são mais pobres que 

eles são diferentes”
18

. Sobre o vídeo produzido na oficina, ela acredita que o trabalho foi 

importante, pois muitas pessoas não conhecem a realidade da comunidade onde moram. Com 

a matéria publicada no jornal Diário de Santa Maria, Daniela se sentiu valorizada e diz ainda 

que a produção ajudou-a a conhecer mais sobre a comunidade e, também, que deveria 

apresentar mais trabalhos sobre a vila, como se fosse um cinema comunitário. 

3.1.4.3 Terceira personagem: Tacyane 

 Com 15 anos e no oitavo ano, Tacyane mora com a avó, com a mãe, que é manicure, e 

com o tio. Ela mora na casa de propriedade da avó há cinco anos. Tacyane participa da 

catequese e das aulas de reforço de matemática no Centro Espírita. Na época da primeira 

entrevista ela estava tentando arrumar um emprego. Gosta de filmes românticos e de guerra, 
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 Depoimento de Daniele Justin, gravado dia 23 de maio de 2011. 
17

 Entrevista gravada em 17 de novembro de 2011. 
18

 Depoimento de Daniele Justin gravado dia 23 de maio de 2011. 
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não tem TV a cabo e nem computador em casa. Gosta de ler poesias que a tia escreve. 

 Na primeira entrevista
19

, Tacyane fala que gosta de viver na comunidade por que é 

acolhedora. Gosta da escola pelos colegas e amizades. Ela aponta com principal problema da 

comunidade as ruas esburacadas e as calçadas mal feitas e diz que a responsabilidade de 

arrumar é do prefeito. Mesmo participando da catequese e de aulas de reforço, Tacyane não 

aponta nenhum espaço de convivência comunitária. Questionada sobre o que é cidadania, 

Tacyane não tem nenhuma opinião formada. 

 No segundo depoimento
20

, Tacyane conta que ter concluído a oficina deu a sensação 

de dever cumprido. Ela percebeu que na comunidade tem vários problemas para serem 

resolvidos, mas aponta que a oficina não mudou em nada a maneira que via a comunidade. 

Sobre os problemas, ela diz que o prefeito deveria assistir ao vídeo produzido pela turma para 

tomar alguma atitude na Vila Oliveira. Mesmo depois da oficina, Tacyane não constrói um 

conceito de cidadania para responder a pergunta na entrevista. Quando foi publicada a matéria 

sobre a oficina no jornal Diário de Santa Maria, ela disse que sua mãe gostou muito, mas que 

no colégio foi “o maior mico”
21

. 

3.1.4.4 Quarta personagem: Marina 

 Marina tem 13 anos, mora com a mãe, que é costureira, com a tia, com a sobrinha, 

com a prima e com a irmã. A casa onde moram é alugada. Ela tem acesso à internet em casa e 

utiliza muito as redes sociais. Foi a única aluna que terminou a oficina e não gravou a 

entrevista antes das atividades da TV OVO começarem. Na época, ela participava do 

campeonato de futebol entre escolas municipais. O torneio fez com que Marina não 

participasse das primeiras aulas da oficina. 

 Na entrevista
22

, ela conta que sempre morou na Vila Oliveira e que o principal 

problema da comunidade atualmente é a falta de segurança. Na Vila, ela pensa que a praça 

precisa ser arrumada, que os moradores não podem jogar lixo nas ruas e no Arroio Cadena, e 

que precisa mais segurança. A responsabilidade de transformar isso é, segundo ela, do prefeito 

e dos vereadores, mas a comunidade também precisa discutir os problemas. Marina conta que 

a partir do vídeo produzido na oficina, aprendeu muitas coisas sobre a comunidade. Ela 

começou a conversar mais com as pessoas, principalmente com quem entrevistou na produção 

audiovisual. Questionada sobre cidadania, ela não formulou nenhum conceito, mas fala que se 
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 Entrevista gravada dia 23 de maio de 2011, na Escola Castro Alves. 
20

 Entrevista gravada dia 17 de novembro de 2011.  
21

 Tacyane dos Santos em depoimento gravado dia 17 de novembro de 2011. 
22

 Entrevista gravada dia 31 de outubro de 2011, na Biblioteca Comunitária Vila Oliveira. 
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a comunidade se reunisse e discutisse os problemas da comunidade, eles poderiam ser 

solucionados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao propormos como desafio a investigação do processo que se dá nas oficinas de 

formação audiovisual ministradas pela TV OVO, sabíamos que não seria fácil. Entender se a 

participação dos jovens neste espaço de construção da produção em vídeo - e também do 

'estar em contato' com a comunidade-, muda a percepção deles sobre cidadania foi o objeto de 

estudo desta pesquisa. 

 Pensar cidadania é entender um conceito que se transforma através do tempo, pois está 

diretamente relacionado à formação cultural e histórica de cada lugar. É um processo de 

tomada de consciência e de participação que se constrói ao longo do tempo. No caso das 

alunas da Vila Oliveira, percebeu-se por meio das entrevistas, que a realidade da comunidade 

onde elas vivem não é discutida na família, ou seja, em casa não há espaço de diálogo sobre 

os problemas ou as boas iniciativas que estão acontecendo no local. 

 Este processo também não se dá em programas exibidos nos meios de comunicação de 

massa como o Jornal do Almoço, principal meio de informação consumido pelas alunas. Elas 

não reconheceram nenhum assunto que focasse diretamente a comunidade da qual fazem 

parte. Neste aspecto, a mídia não possibilita a criação de laços de pertencimento, nem mesmo 

instiga a reflexão sobre a realidade em que estão inseridas. 

 A escola se mostrou como um espaço de educação tradicional. Não se percebeu uma 

abertura para projetos propostos por grupos ou entidades de fora do ambiente escolar. A 

análise que se faz é que, para as alunas, a escola se coloca como um espaço de convivência, 

de criação de laços afetivos e de estudo formal, com vistas a uma aprovação no final do ano. 

No período que a equipe da TV OVO esteve ministrando a oficina, não houve aproximação 

das professoras que pudesse gerar uma atividade interdisciplinar. 

 Com isso, as discussões sobre a realidade da comunidade e as formas de participação e 

intervenção na dinâmica da Vila Oliveira ficaram restritas aos horários de oficina. Notou-se 

que, por meio dos exercícios de gravação em vídeo de diversos aspectos do local, as alunas 

conhecerem mais sobre a história e os problemas que convivem, mas este 'estar em contato' 

não tem a força suficiente para constituir consciência participativa e cidadã. O público das 

oficinas analisadas, alunos de escolas públicas do oitavo e nono ano, não possui muitos 

espaços de participação. Também não houve, a partir da oficina, uma iniciativa de intervenção 

na realidade, ou mesmo uma manifestação de opinião sobre algum aspecto negativo 

vivenciado pelas alunas. 
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 Quanto às questões da formação das identidades do grupo, a oficina se mostrou um 

espaço de criação de laços de amizade e constituição de trabalho coletivo. O audiovisual, na 

sua essência, é uma prática de grupo. Cada sujeito deve cumprir com suas atividades para o 

que vídeo se realize. Nesse ponto, a proposta de trabalho realizada pela TV OVO cumpre com 

a função de aproximar as alunas e de dar responsabilidades individuais para que o grupo 

consiga produzir um vídeo. Acreditamos que as marcas deixadas pelos três meses de trabalho 

na Vila Oliveira farão parte das identidades de cada aluna. Trabalhamos sempre com a ideia 

de que cada sujeito forma suas relações identitárias a partir da sua vivência. As máscaras 

construídas na interação da turma se transformaram de fachadas individuais para uma atuação 

em grupo, pelo menos no espaço da oficina. 

 Outro ponto importante que pode ser analisado positivamente foi a construção de um 

vídeo no final da oficina
23

. São 11 minutos de produção divididos em assuntos que foram 

debatidos durante o processo. Entrevistas com moradores antigos para acompanhar a 

transformação do local, problemas estruturais da comunidade e espaços de serviços públicos, 

como o posto de saúde e a escola, foram os temas registrados. A produção foi toda das alunas 

e o fato de ter um resultado final as motivou a querer participar da TV OVO, tanto que nos 

próximos meses, elas deverão realizar um período de estágio na sede da instituição. 

 Durante a oficina, houve um momento muito importante que refletiu o protagonismo 

por meio do vídeo. Descontentes com a união das turmas para a diminuição do quadro de 

professores que a Secretaria de Educação Municipal promoveu, as alunas saíram em busca de 

opiniões de colegas e professores sobre este fato, registrando em vídeo. Em uma tarde, elas 

gravaram o material que expressava seu descontentamento perante a política do município. 

Foi um exemplo do potencial que o grupo possui. Dessa forma, observa-se que o grupo tem 

muitas condições para usar o audiovisual como instrumento de comunicação comunitária na 

sua comunidade e, com isso, desenvolver mais consciência sobre as formas de participação e 

atuação no espaço em que convivem. Porém, a metodologia empregada nas oficinas do 

Projeto Olhares da Comunidade, desenvolvido pela TV OVO, não prevê tempo suficiente 

para deixar as turmas com um alicerce de pertencimento e de identidade de grupo. Somente o 

período da oficina não é suficiente para transformar a relação das alunas com o local onde 

elas vivem e, com isso, mudar sua percepção de cidadania. 

 Por outro lado, fica clara a importância de projetos educomunicativos, que aliam a 

formação cultural com a discussão sobre os meios de comunicação e o entendimento dos 
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 O documentário “Olhares da Comunidade:Vila Oliveira”, resultado final da oficina, segue em anexo. 
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processos de produção audiovisual. Percebeu-se que as escolas da periferia necessitam de uma 

re-invenção para que os jovens participem e vivenciem mais o contexto onde estão inseridos, 

seja na escola, comunidade ou mesmo na cidade como um todo. 

 Para a TV OVO, esta pesquisa será o ponto inicial de uma revisão na metodologia 

aplicada nas oficinas de formação audiovisual para jovens e adolescentes. O índice de 

desistência e pouca relação constituída com a escola são problemas que precisam ser 

superados. Os processos necessitam de um acompanhamento global da comunidade onde as 

oficinas estão sendo desenvolvidas. 

 Projetos como o Olhares da comunidade apenas dão conta de fazer uma introdução da 

linguagem e das formas de produção audiovisual, porém, devido ao pouco tempo e 

metodologia aplicada, ele não se constrói como um espaço de empoderamento sobre o papel 

dos jovens na comunidade. 

 Para mim, enquanto pesquisador, mas também como participante ativo na oficina 

ministrada na Vila Oliveira, o processo de entendimento sobre o papel da pesquisa em 

comunicação foi crescendo ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. Faz 15 anos que 

participo da TV OVO. Ter escolhido a face da formação de jovens para desenvolver a 

pesquisa proporcionou uma rica avaliação do trabalho da TV OVO com jovens, 

principalmente pelo diálogo da prática com os autores estudados. 

 A pesquisa também fortaleceu meu ideal enquanto futuro jornalista, na medida em que 

confirma o papel da comunicação na constituição de cidadania. As relações de pertencimento 

e participação são formadas por diversos fatores sociais e a comunicação é um deles. Acredito 

ainda mais na importância dos meios de comunicação para a sociedade, esta pesquisa pode 

confirmar o quanto é difícil trabalhar na construção de uma comunicação comunitária, mas 

ela também re-afirma o potencial dos jovens enquanto protagonistas da sua história. 

 Para os estudos no campo da comunicação, entende-se que investigações como esta, 

que constituiu uma relação direta com a realidade pesquisada, tornam-se um espaço de 

discussão sobre a ligação da produção acadêmica com a comunidade a sua volta. Este trabalho 

faz coro aos pesquisadores que entendem a produção científica como uma forma de reflexão 

sobre a realidade que deve ter laços diretos com esta realidade, sob pena de tornar-se apenas 

divagações distantes dos processos sociais. 

 Por fim, entendemos que a oficina de formação audiovisual desenvolvida na Vila 

Oliveira, objeto de análise deste estudo, não deixou marcas visíveis na percepção das alunas 

no que se refere aos conceitos de cidadania e participação social. No entanto, entende-se 
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como positiva a vivência de todo o processo, desde a tomada de conhecimento sobre a 

produção audiovisual, a pesquisa sobre os pontos importantes na comunidade, os debates 

sobre participação e cidadania realizados na sala de aula, as gravações do vídeo nas ruas da 

comunidade e a exibição da produção para toda a escola. 

 Mesmo se os conceitos de cidadania não mudam, uma sementinha de participação 

social, de trabalho coletivo e de realização audiovisual comunitário fica plantada nas alunas 

que participaram do processo. Espera-se que esta semente germine e cresça dentro do trabalho 

da TV OVO, e também na atuação delas na sociedade. 
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ANEXO 

Vídeo Documentário Vila Oliveira 


