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Toda a imagem estt~tica e superada pelas imagens possiveis
que ela propria suscita. que ela abre. Mas nao se trata de
cair no delirio, visto que sobre e no objeto que tern Iugar
a experiencia. Como se ve. a coisalidade do objeto ni'\o e
negada: mas a coisa torna-se suporte e ponto de partida
para urn processo constitutivo do objeto enquanto
experienciado. quer dizer enquanto plenamente realizado.
A experiencia estetica sera entao uma prospec<;ao. uma
urn
movimento.
uma
heuristica.
De
pesquisa.
autenticamente estet1co. s6 a rela<;ao. Assim como
horizontalmente o valor estetico se realiza na aproxima<;ao.
no desvio
regra. na recusa do can6ne. v·erticahnente a
experiencia do belo realizar-se-a atraves de um processo de
aproxima<;ilo numa dialetica continua du meme et de
I ·autre, e a experiencia de urn objeto sen\ a experiencia de
uma nossa atividade. do nosso movimento em dire<;ao e em
torno do objeto.
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RESUMO

0 surgimento do realizador no contexto das novas tecnologias

nos

anos 80 marca uma decada de experiencias altemativas com o video,
fora das TVs broadcast ao tempo que estas se desenvolviam e se
sofisticavam tecnologicamente na America Latina.
0 video como suporte eletronico, particulam1ente o video- tape
portatil, chega ao Brasil de forma mais marcante por volta de 1978. Os
modelos mais acessiveis eram de formato domestico, como o VHS Video Home System, que permitia agilidade e tacil portabilidade.
Essas

experiencias

altemativas

no

Brasil

polarizaram-se

principalmente em tomo de dois grupos produtores: os indcpendentes e
os populares. Ambos contestavam a velha

ordem das

comunica~oes.

Esse ponto comum entre realizadores independentes e populares e
deflagrador

de

varias

experiencias

documentarios que atestavam a

que

preocupa~ao

se

materializaram

o
em

social. Os independentes

buscaram dar urn tratamento mais cultural aos seus trabalhos e os
populares urn tratamento mais politico, porem ambos visavam urn
espectador que nao fosse passivo como aquele habituado ao sistema de
red e.
A experiencia aqui analisada desenvolveu-se na regiao do ABC
paulista num primeiro momento no CEPS - Centro de Estudos Politicos e
Sociais,

uma entidade civil em Santo Andre,

Govemamental (ONG), que visava a
setores da

popula~ao.

registro pedag6gico.

produ~ao

Organiza~ao

Nao

de conhecimento junto a

No CEPS o video era usado, principalmente, como

0 segundo momento desenvolveu-se numa instituic,:ao sindical tambern
em Santo Andre, no Sindicato dos Trabalhadores Rodoviarios, onde o
video era usado como registro/infonnativo. Paralelamente acontecia uma
experimentac,:ao com

"camera

aberta",

gravando-se

e

exibindo-se

simultaneamente a partir de urn onibus adaptado para este tim, batizado
de "Gabriela Eletronica".
0 terceiro momento efetivou-se numa instituic,:ao publica , Prefeitura
de Santo Andre, onde o video era usado na produc,:ao de institucionais, e
numa

pnitica que

se desenvolveu num carro

utilitario.

A"Perua

Eletronica", como foi chamada, visava experimentar uma programac,:ao de
"TV de rua", que servisse de base para a criac,:ao de uma emissora de TV
na localidade . Alem disso, varios servic;os de atcndimcnto ao ptiblico
toram criados pela coordenac;ao de video, ligada ao Departamento de
Cultura (TVSA).
Nas considerac;oes finais coloca-se que nesta experiencia de tres
momentos distintos entre sf, o video foi tornado como urn importante
suporte de mediac,:ao entre o realizador e a comunidade local e, para isso,
a prospecc;ao de sua especificidade toi considerada prioridade. 0 video
foi se tomando mais eficiente, durante o desenrolar da experiencia, na
medida em que iam sendo consideradas as particularidades dcste meio.
No processo constatou-se tambem a incompatibilidade entre a ac,:ao com
objetivo de instalar uma TV numa regiao e a etemeridade que cerca
experiencias de Tvs de rua.
Portanto, uma Tv localizada ampliara consideravelmente suas chances
de estruturac;ao, se tiver em conta a especificidade do meio, numa
investigac;ao pennanente do que seja em essencia sua programac;ao e
como concebe-la a partir da interac;ao com o publico.

SUMMARY
The appearance of the maker in the context of new technologies at the
80's marks a decade of alternative experiences with video, out of TYs
Broadcasting while they were developed and technologically sofisticated
in Latin America.
Video as eletronic support, particulary portable videotape, arrives
Brasil with more distinction around 1978. The most accessible models
were the domestic one, like VHS - Video Home System, that allows
agility and easy portability.
These alternative experiences in Brasil stayed, principally, around two
groups of producers: independents and populars. Both contested the old
order of communication. This commom point among independents and
populars makers is the deflagater of many experiences that were
materialized in documentaries that showed social preocupation. The
independents tried to give a more cultural treatment to their works and the
populars a more political treatment. However, both pointed a spectator
that wasn't passive as that one accostumated with net system.
The experience analised here was developed at ABC, a Sao Paulo
section, first on CEPS - Politics and Socials Study Center, a civil group of
Santo Andre city, ONG - Non Governamental Organization, that had the
objective of producing knowledge beside sectors of the population. At
CEPS video was principally used like pedagogic register.
At a second moment, it was developed ina sindical institution, in Santo
Andre city, at Highway's Workers Sindicate, where video was used as
register/informative. Besides, there would be an experimentation with

"open camera" recording and exhibiting simultaneously, by a bus that was
adapted for this, called "Eletronic Gabriela".
The third moment was brought about at a public institution, the City
Hall of Santo Andre, where video was used in institutionals productions
and in a way that was developed at an utilitarium car. The "Eletronic
Turkey", as it was called, had the objective of testing the schedule of a
"Street TV", that was used to base the creation of a local TV Station. In
addition, severals public attending services was created by the video
coordination, connected to Culture Department (TVSA).
In final considerations it could be said that in three distinct moments
video was used as an important intermediate support between the video
maker and the local community and, for this, the search of its specificity
was considered priority. Video was becoming more efticient while the
experience was done, and at the time that was beeing considered the
particularities of thisenviroment. In the process also was found out the
incompability between the action with the objective of establishing a TV
in a region, and the ephemerality that is around the "TV Streets"
experiences.
Therefore, a local TV will considerably increase its chances of
structuring, if it takes into account the specificity of this enviroment in a
permanent investigation of what is its s>:hedule in essence, and how to
conceive that from the interaction with the spectator.

INTRODU<;:AO

Este trabalho tern como preocupac;ao central analisar o uso do video
enquanto meio de comunicac;ao e retlete sobre uma experiencia realizada
na cidade de Santo Andre pelo autor do presente estudo. A experiencia
visou explorar as possibilidades de interar;:ao entre o realizador de video e
a comunidade local. Para realizar este estudo, foi necessaria constatar o
esgotamento das possibilidades de uso do video nessa vivencia,
acontecida em pequenos grupos que produziam TV para circuito
fechado 1 • Realizar essa pesquisa significou urn afastamento intelectual
que possibilitou urn periodo de retlexao critica no qual se repensou a
pratica universalizando os sujeitos e o proprio processo.
Esse distanciamento permitiu transformar sujeito em investigador da
experiencia, tornando possivel a descric;ao e a interpretac;ao

a urn s6

tempo. A descric;ao trouxe dados que, ao serem interpretados, revelaram
significados

que,

cumulativamente,

podem

contribuir

para

o

desenvolvimento de outras experiencias, em direc;ao a urn novo e mais
amplo campo televisual.
Portanto,

sistematizar

essa

experiencia

significa

torna-la

conhecimento, o que para as ciencias sociais, e sin6nimo de narrar.
compreender e interpretar, conseqi.iencia da pratica e da teoria ou
resultado da intencionalidade
movimento

e da vivencia humana em constante

2•

1 Circuito

fechado: instala9iio de video compreendendo o processo completo de produ9ilo e
repr<xlu>ilo,consiste basicamente numa camera eletr6nica, um gravador!reprodutor de video e um
monitor de exibiyilo ligados entre si. Muito usado em sistemas de vigilancia em hancos. lqjas e
rcsidencias (Machado, 1988: p.209).
2 FESTA Regina .TV dos traba/hadores: a leveza do a/ternatim ECA · USP. S.P. 1991. p. 11112.
II

Optei por abordar o objeto de pesquisa segundo o que se compreende
por estudo de caso, em que o objeto e uma unidade que se analisa
profundamente. A

participayao em todo o processo da experiencia

descrita fez de mim sujeito. A analise que me proponho a empreender
agora trans forma a experiencia vivida em objeto. Trabalhei .fi1/l-time com
Nesse tempo, fui

os movimentos sociais do ABC de 1982 a 1991.

observador critico do uso instrumental do video em tais movimentos,
enquanto participante ativo do chamado video popular. Nessa condi9ao,
organizei urn pequeno arquivo particular de documentos, publicayoes e
videos produzidos pela experiencia que serviu de base para a pesquisa,
material obtido atraves de entrevistas e informa96es obtidas em outras
fontes documentais especificas da experiencia pesquisada, embora parte
deste material nao inserido no arquivo particular mencionado toi perdido
ou deteriorado.
As fontes utilizadas neste trabalho constituiram-se tambem da relayao
estruturada na vivencia de grupo, atraves das informa96es que essa
convivencia proporcionou em consultas mutuas entre as pessoas
participantes daquele processo;

pesquisa com

outros

b'Tupos

de

realizadores de video em forma de entrevistas e, alem da pesquisa de
campo, pesquisas bibliograficas. Para analisar os dados obtidos,

recorri

a varios autores que escreveram sobre video.
A experiencia de uso do

video em Santo Andre relu1e aspectos

relevantes para uma pesquisa que parte do objeto "experienciado",
constituido

num

processo

que

encontra,

em

cada

momento

particularizado, o suporte eo ponto de partida do proximo momenta. Isso,

12

para Eco, corresponde ao processo de "experiencia aberta" 3 , e para este
trabalho, que disserta sobre um processo dinamico, fruto de uma vivencia
em t.,rrupo, parece ser um caminho metodol6gico adequado.
A possivel intera<;:ao entre realizador/comunidade local e condi<;:ao
importante a ser pesada neste estudo. Para conceituar intera<;:ao parte-se
do uso corrente na midia do termo interatividade, que "e a incorpora<;:ao
da a<;:ao do espectador e do mundo ao seu redor com a a<;:ao da imagem" 4 •
Neste trabalho, a intera<;:ao acrescenta a possibilidade de elabora<;:ao
das imagens

a possibilidade tecnica do espectador interferir.

Para Dinamarca, o video em seus multiplos usos tern como relevancia
"formas horizontais e participativas de comunica<;:ao audiovisual em
intera<;:ao s6cio-hist6rica concretas" 5 •
Neste trabalho, o termo interlocutor pode referir-se ao emissor ou ao
receptor e a ambos quando interagindo.

E aqui

concebido o realizador como urn "produtor" tecno-operacional

habilitado na especificidade do meio, capaz de relacionar esse especifico
como todo em que esta inserido (senso critico), que parte dessa rela<;:ao
e do intuito de ser interlocutor com a comunidade (interlocutor - meio interlocutor).
Programa<;:ao aqui e definida como urn "conjunto de programas unidos
e vinculados de alguma forma uns aos outros com urn ritmo proprio e com
leis especificas que nao se aplicam a nenhurn outro meio" 6 •

3 ECO Umberto A definir;ao da arte. S.P. Martins Fontes, 1972, p.96.
4 DANTAS Marcelo. 0 Est ado de Sao Paulo. 20/J l/94. D5
5 DINAMARCA Herman. El video en America Latina. Montevideo. CEMA, 1990. p. 38
6 REQUENA Jesus Gonzale1.
discurso te!evisivo: espectacu!o de Ia posmodernidad.
Catedra, 1992, p. 25

m
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Madrid.

Em determinado momento do processo com que se ocupa esta
disserta<;ao, fala-se em TV de rua, que Carvalho

7

define como: "processo

de identifica<;ao I auto-reconhecimento, onde o video funciona como
espelho para o refor<;o da imagem do grupo, alem de promover a
discussao de temas comuns, incrementar o relacionamento social e
patrocinar o surgimento de novas lideran<;as, novas ideias dentro do
grupo".
Neste trabalho, chama-se experiencia ao todo: urn processo em que o
video e experimentado como meio entre o realizador e a comunidade; e

experienciaqiio corresponde a urna "experiencia aherta. que e tudo o que
de incompleto existe na imagem e no espetaculo, a generalidade de sua
evoca<;ao, ou melhor, a sua lacuna. "8 • 0 objeto pesquisado foi a propria
experiencia de realiza<;ao de video em Santo Andre, e em cada urn de
seus momentos, os suportes e pontos de partida para a constitui<;ao do
processo.
Este trabalho nao pretende estabelecer o que e video alternativo nem
definir o que e comunica<;ao altemativa. Trata de comunica<;ao porque o
video e urn meio de comunica<;ao e fala de alternativo por referir-se a urna
produ<;ao diferenciada daquela veiculada pela televisao broadcast. No
Brasil, na decada de 80, essa produ<;ao diferenciada dividia-se em

independente e popular e correspondia ao chamado video a/ternativo na
America Latina.
Minha inten<;ao foi a de descrever e interpretar a rela<;ao estabelecida
entre o usmirio de video e o meio video, tendo o papel do realizador como

7

CARVALHO Josilda M. Silva de. Video Popular: A Concepqilo e pratica comunicacional de
grupos vinculados aos movimentos socials e populares em Natal. Disserta<;ao de Mcstrado.
\JNICAMP, Camp in as . 1995, p. 70
8 ECO Umberto. A definiqao da arre. Sao Paulo, Martins Fontes, 1972, p. 96
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fio condutor. Descri9ao cronol6gica da experiencia em Santo Andre, das
particularidades dessa rela9ao numa organizayao nao govemamental
(ONG); dentro de uma entidade sindical; e numa instituiyao publica.
Interpretayao

sistematica do processo

e das

contradi96es

entre

concepy5es de uso do video e o desdobramento pratico de tais
concepy5es.
Analiso aqui como o

potencial de comunicayao do video sofre

interferencias na prospecyao de sua especificidade quando usado numa
rela9ao de simples instrumentalizayao, embora ninguem negue a
importante fun9ao desse meio como suporte de media9ao

entre o

realizador e a comunidade. De qualquer modo, as experiencias de video
de pequenos grupos, ainda que limitadas em si mesmas, podem apontar
para urn outro perfil de televisao.
Em tese, as tecnologias de comunicayao facilitariam a intera9ao entre
o realizador e o publico. No entanto, quando se busca estabelecer esse
processo dentro de uma instituiyao, acabam ocorrendo contradi96es entre
interesses da institui9ao e o realizador, reproduzindo, ainda que em
microescala, o que se da nos mass media, como demonstrou Regina
Festa: "Os mass media transformam-se em instrumento de poder e
estabelecem uma rela9ao conservadora e contlitiva"

9

A estrutura do trabalho obedece ao trayado hist6rico percorrido pelo
realizador de video na decada de 80 no Brasil, no ABC paulista. No
CAPITULO I come9o valorizando o realizador de video no momento da
transi9ao da era industrial

a era das

comunica96es, apontando o conflito

que se estabelece entre tecnologia e meio. Destaco a decada de 80 no

9 FESTA Regina. TV dos traba/hadores: a leveza do alternativo. ECA- USP. S.P. 1991. p. !4.
15

contexto da implantayao das novas tecnologias de comunica9ao na
America Latina e a configura9ao do realizador de video altemativo. A
seguir procuro trayar uma panoriimica das experiencias de video no ABC
paulista, na decada de 80, reportando-me a uma experiencia pioneira do
final da decada anterior (CAPITULO II). Na ultima parte, aprofundo a
experiencia de Santo Andre, objeto desta pesquisa, que se desenvolveu
em tres momentos diferentes em institui9oes da area social e que se
correlacionam entre si. Correspondem ao desenvolvimento de diferentes
formas de uso do video ao Iongo desse processo e

a evoluyao

dessas

formas (CAPITULO III). Nas Considerayoes Finais arremato urn balan9o
dessas analises.
A presente pesquisa e teita num momento conjuntural do pais em que
se discutem a democratizayao dos meios de comunicayao, a quebra de
monop6lios, e mais especificamente, reordenam-se leis que regulamentam
as TVs por assinatura, TVs a cabo e TVs por microondas- MMDS.
No bojo dessa discussao, questiona-se o papel social da televisao
quando o govemo federal, apresenta como prioritario o investimento em
Educayao

a Distiincia, redefinindo-se a estrutura das TV s Educativas e a

concep9ao de TV publica .
Segundo o entao Secretario de Comunicayao Social da Presidencia da
Republica, Roberto Muylaert, em entrevista ao Jornal do Brasil de
29/01/95 " a obriga9ao de qualquer televisao e ter audiencia, mas nao
apenas a audiencia[ ... ) porque o conceito de TV publicae procurar dar

a

sociedade o que a emissora comercial nao oferece".
A difusao em grande escala e as possibilidades tecno16gicas parecem
interminaveis, pois, ao se multiplicarem vertiginosamente, tomam infinitas

16

as possibilidades de comW1ica<;:ao neste meio. Temos de contar tambem
com a destreza do espectador na decodifica<;:ao visual adquirida atraves
do convivio diuturno com a "telinha".
0 presente estudo justifica-se, portanto, por se colocar num momento
de importantes redefini<;:oes do papel da televisao no pais.

17

CAPITULO I- 0 REALIZADOR DE VIDEO NO CONTEXTO
DAS NOV AS TECNOLOGIAS

0 realizador de video latinoamericano, que comec;a configurar-se
como tal a partir da segunda metade da decada de 70,

sofreu uma

significativa influencia de urn cinema que nos anos 60 foi fortemente
marcado por temas sociais. Experiencias de Tvs que v1savam a
descentralizac;ao da televisao de massa na Europa e no Canada e as
praticas

de vidoarte

nos

Estados

Unidos,

constituiram-se

em

antecedentes de carater ideol6gico e contestat6rio para os realizadores na
America Latina.
Esses usos, entre nos, legitimam-se em movimentos organizados e
reforc;am-se com a realizar;ao dos Festivais lnternacionais del Nuevo Cine
Latinoamericano de Havana - Cuba, que acolhe como ten6meno
pertinente, o video latinoamericano 1 •
Os realizadores de cinema e de video, na decada de 80 na America
Latina, tinham uma concepr;ao estetica e politica comum provenientes de
concepc;oes daqueles cineastas da decada de 60, que influenciaram
decisivamente as novas gerac;oes de ralizadores de video. Muitas das
tematicas encontradas nos videos dessa decada sao comuns as produc;oes
cinematograficas daquela outra decada que tratavam da fome, da pobreza
e da marginalidade e, por outro !ado, o video passa a ocupar espac;os
anteriormente s6 ocupados pelo cinema.
1

0 Festival del nuevo cine latinoanmericano. Havana-Cuba. desde 1979 consolidou-se enquanto tun
importante forum de discussao sabre cinema. tdevisao e video na decada de 80 em scus
encontros anuais (ver anexo n. 1 : resumo do documento final do XII Festival del Cine,
television y video. La Havana, Cuba-d.iciembre de 1989. sobre a liga<;ao deste com o
movimento de video na America Latina).

1R

A tematica social recorrente nesses realizadores de cinema e video, a
exemplo da estetica da fome de Glauber Rocha, originam uma
"identidade audiovisual" estereotipada, esgotada pelo seu uso constante.
Este estere6tipo feito de imagens de camponeses, meninos, mulheres,
indios

e

o

povo,

vistos

como

"martires"e

vltimas

do

"desenvolvimento", tem como fio condutor das hist6rias e dos
testemunhos, as vozes em ''off', quase sempre aludindo
queixa,

a violencia e a corrup<;:ao

a morte, a

2

Afora esta maneira de retratar a miseria e o sofrimento, outra tematica
muito utilizada pelos realizadores da decada de 80 e a politica, trabalhada
em todo o continente, que chega

a

"telinha"atraves de campanhas

promocionais de Hderes ou em propagandas institucionais. Este outro tipo
de imagens apresenta tomadas de multidao em manifesta<;:oes publicas,
acompanhados de musicas triunfalistas, dirigindo-se a urn espectador
como eleitor potencial a quem se tenta atingir satirizando ou ironizando as
situa<;:oes ditadas pela ordem sociaJl .
A influencia do cinema sobre os realizadores de video vai alem das
tematicas comuns e esta presente tambem na elabora<;:ao do discurso
audiovisual, resultando nas op<;:5es narrativas, o que fica mais evidente
nos generos documentario e ficcional. A referenda a aspectos da
realidade direciona o emprego do estilo narrativo c\assico, por fragmentar
o espa<;:o altemando os pianos, usar alguns movimentos de camera,
insinuar temporalidades e apoiar-se no som como outro elemento
interligador para construir uma estrutura homogenea. Estes elementos que
tradicionalmente entendemos como estrutura de linguagem e que
correspondem a processos tecnicos da produ<;:ao e a justaposi<;:ao de
2

URICOECHEA Sady Fernando. Home Video - da casa para a prar;a. IMES • Mestrado, 1991,
p.44.

3 Ibid. p.45.
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segmentos com fins narrativos, provem de urn estilo cinematognifico que
se origina no romance e no teatro oitocentista, que desde o come<;:o do
seculo vern se impondo como padrao visual estabelecido. 0 rompimento
com este modelo correspondeu aos movimentos de vanguarda no cinema
empreendido pelos realizadores do Neo-Realismo Italiano na decada de
50 e a partir dai os dos "Cinemas Novos" ,"Novelle Vague'',
"Underground" ... ),

que

buscavam

outro

esquema

narrativo

desmitificando aquele ate entao privilegiado.
Herdeiros por urn !ado do Cinema Novo, os realizadores por outro
!ado se defrontam com possibilidades variadas de uso do video ampliadas
a partir da decada de 80. 0 realizador de video esta nesse contexto
diante de todo o arsenal de novos aparatos sofisticados com a evolu<;:ao
dos

meios audiovisuais,

com a incorpora<;:ao da informatica as

telecomunica<;:oes - e o uso expandido de satelites. Articulados ao video,
encontramos: videotexto, fibras 6pticas, raios laser, rob6tica, telematica,
antenas parab6licas, TV a cabo, TV de alta defini<;:ao, video-disco,
computa9ao, satelites, redes digitais, etc. Assim, os realizadores podem
encontrar elementos de grande for<;:a expressiva e comunicativa.
multiuso que se desenvolveu principalmente a partir das

Este
novas

tecnologias potencializa, inclusive, possibilidades artisticas de realizayao,
mas por outro !ado acrescentou "riscos criativos" 4 , decorrentes de uma
visao tecnicista que pode hipervalorizar os aspectos objetivos formais de
fun<;:ao desse tipo de tecnologia em detrimento dos aspectos subjetivos
indispensaveis

a

qualquer

cria<;:ao,

prejudicando

urna

melhor

compreensao no uso dos novos midias.

4

AMBROSI, Alain. Del buen uso democritico del video y de la television. in: GOICOCHF:A.
Pedro. Pequenas pantalias para Ia democracia. Lima, IPAL, 1992, p.ll5
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Depois do aparecimento desses midias, qualquer imagem produzida
ganha maior importancia social pela possibilidade de multiplicayao - que
parece infinita - por sua intensa circula9ao, influenciando o aparecimento
de uma "civiliza9ao da imagem" no seculo XX, embora as imagens ha
mais de cern anos venham multiplicando-se quantitativamente em
propor9oes impressionantes e sempre crescentes, invadindo nosso
cotidiano por urn fluxo que nao pode ser contido.
Esse fenomeno da multiplicayao das imagens acontece no momento
que representa a transi9ao hist6rica de uma sociedade predominantemente
industrial, a uma sociedade baseada primordialmente na informayao como
o acontecimento mais significativo do seculo XX 5 •
Safar atenta para o fato de que algumas dessas tecnologias toram
desenvolvidas a partir de "velhas tecnologias" distribuidas pela industria
cultural e de comunica9ao em ambito intemacional como se fossem
tecnologia de ponta para mercados em potencial: paises do terceiro
mundo6
A hipervalorizayaO do progresso tecnol6gico que vivemos, e uma
situa9ao ja vivida no seculo XVII, quando os homens experimentam o
encanto por urn tipo

de progresso material. Tal deslumbramento

encontrava esteio nas

ideias deterministas promovidas pelo t116sofo

Francis Bacon, segundo o qual o

controle da natureza por meio da

inova9ao tecno16gica contribuiria ao melhoramento qualitativo da vida
humana, sugerindo que o progresso tecnol6gico

e,

em si, positivo e

devemos nos adaptar a ele como historicamente inevitavel

7•

5 HAMELINK Cees. Informatizaci6n: bacia una cultura binaria. in: Carmen Gomez Mont.

Nue\'{/s
tecnologias de comunicaci6n. Mexico, Trillas, 1991. p. 16,
6 SAFAR, Elizabeth. La incidencia de las nuevas tecnologias de inlbrmacion y comunicaci6n en
AmC:rica Latina y el Caribe. in: Comunicaci6n na America Latina n.l8. Bueno~ Aires,
OCIC-AL, 1987, p.5.
7 Ibid. p.l6.
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0 apelo tecnol6gico toma-se cada vez mais irresistivel e totalizador.
Mas isso tambem nao e novo. A implantayao das novas tecnologias, ja a
partir da decada de 50, busca a criayao de urn "modelo universal que se
reproduza em dimensoes c6smicas, e seu modo de inforrnayao e massivo,
primordialmente comercial e transcultural"

8

Essa revoluyao, proposta no contexto em que se hipervaloriza a
tecnologia, impoe urn modelo transnacional e comeya a desenvolver urna
cultura de massa, cujo contexto acaba impondo aos realizadores urna
questao de natureza etica a ser resolvida. Sera que a tecnologia deve ser
vista maniqueisticamente como a soluyao de todos os problemas da
humanidade ou, como querem outros, responsavel por todos os males?

9 •

Todos estao submersos cotidianamente em imagens que chegam a
saturayao, nao pelo que expressam mas sim, como diz Sarlo, "pela
impossibilidade da escolha"; o corte, a fragmentayao, a dimensao
simb6lica do mundo social tern sofrido urna radical reorganizayao a partir
dos mass-midia 10 • Trata-se, portanto, de urna revoluyao tecno16gica da
informatica e das telecomunicayoes que alguns nomeiam como urna s6: a
telerruitica.
Assim, para que o realizador supere os riscos de criayao pela falta de
criterios diante de imagens que se banalizam pela saturayao, decorrentes
da hipervalorizayao tecnol6gica e, ao mesmo tempo, se integre as
possibilidades reais que esta proporciona, seria importante que atentasse
para a especificidade do meio e o contexto em que sera usado. Parece ja
ser senso comum, que nao e qualquer forma de comunicayao que pode ser

8Jbid. p.5.
9 RONCAGLIOLO,Rafael.Videored n.6y7. Lima, !PAL, 1989, p. 30
10 SARLO, Beatriz. Estetica y politica: Ia escena massmedhitica. in: SCHMUCLLR, Hocwr (org.l.
Politica y Comunicacion. Argentina, Universidade de Cordoba, 1992, p.5l.
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usada em qualquer Iugar ou situa<;ao 11 • Mas, sem duvida, os meios de
comunica<;ao, integrados ao contexto ou nao, foram os responsaveis pela
retroalimenta<;ao da chamada "cultura de massa".
Para Barbero, nao se trata de negar a especificidade de cada meio mas
de afirmar que a comunica<;ao de massa, tal como a compreendemos, s6
foi possivel com o aparecimento desses meios. "Falar em cultura de
massa hoje e falar dos meios de comunica<;ao de massa" 12 •
0 realizador de video nao opera com urn aparato isolado dos produtos
tecnol6gicos eletr6nicos. Portanto, e natural que o "videocassete nas<;a
(das

transnacionais

da

industria

eletr6nica)

de

necessidades

mercadol6gicas" e, ao contrario do que alguns poderiam pensar, como diz
Strangelaar, "nao para democratizar nada" 13 •
0 boom tecnol6gico nao corresponde
meio de comunica<;ao e expressao.

a assimila<;ao

do video como

Esta irresistivel perfomance

tecnol6gica nao correspondeu a contrapartida de uma ampla compreensao
e uso deste novo midia, embora haja uma assimila<;ao do discurso
televisivo pelo espectador de TV.
Paralelo ao desempenho espetacular da industria, impas-se a
necessidade de criar usos imediatos para o videocassete domestico, a fim
de impulsionar as vendas dos aparelhos 14 • Por sua vez, esses usos
imediatos refor<;aram uma visao instrumental, onde tambem se concebe o
video como mero reprodutor e motivo de grandes investimentos por parte
da industria cinematogratica no lan<;amento de muitos filmes em fitas de
videocassete.
SODRE, Muniz. 0 video popular e a te/evisiio. Palestra proferida no IV Encontro Nacional da
ABVP, realizado em Alcobal'a, Bahia, em 21/03/90. Mimeo, p. 7.
12 BARBERO, Jesils Martin. De los medias e
las mediaciones. comunicaci6n, culrura l
hegemonia. Barcelona, Gustavo Gili, 1987, p. 153.
13 SANTORO, Luis Fernando. A imagem nas miioos: o video popular no Brasil. Sao Paulo.
Summus, 1989, p. 33.
14 ALMEIDA, Candido Jose Mendes de. 0 que e video. Sao Paulo, Brasiliense, 1985, p. 32.
!1
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A transposi9ao que se deu inicialmente quase automatica, de urn
modelo cinematografico para o video deve-se tambem ao fato de que
esses meios manejam estruturas narrativas similares, tendo como
paradigrna a imagem em movimento, e alguns dos primeiros realizadores
em video ja tinham suas experiencias no cinema. Por isso e dificil falar
em linguagem propria de urn meio quando este tern urn paradigma comum
com urn outro que o antecede. Entretanto, contrariamente ao que se da
com as mensagens orais ou escritas, que obedecem urna normatividade
gramatical e sintatica rigorosa, a "linguagem" no video nao se prende a
normas pre-estabelecidas e nem a criterios dogmaticos, senao que cumpre
fun96es de leitura ic6nica segundo interpreta9ao estetica do realizador.

E

possivel, por exemplo, transformar os textos sobrepostos as imagens
apenas como informa9ao verbal, em textos iconizados atraves do gerador
de caracteres, inven9ao da tecnologia do video. Estes textos compoem
com a imagem urna mesma natureza plastica, sem deixar de funcionar
basicamente como discurso verbal, gozando tambem das propriedades
inerentes a urna imagem videografica. Atualmente esses caracteres se
processam em computadores conectados ao video que por ser urn
"sistema hibrido", que opera com c6digos significantes distintos,
mcorpora agora a computa9ao grafica, como ja havia feito com os
c6digos do cinema, do teatro, da literatura e do radioL'.
0 realizador de video se defronta, necessariamente, com a sintese das
contribui96es dos diversos c6digos que caracteriza esse sistema hibrido
ao elaborar urn discurso videografico. Essa sintese poderia caracterizar
urna possivel linguagem ou urn sistema significante do video onde se

15 MACHADO Arlindo. A arte do video, Sao Paulo, Brasiliense, !988, p.8.
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reduziria a figura ao seu minimo significante na elabora<yao desse discurso
em que se operaria uma limpeza de c6digos audiovisuais 16 •
Alem disso, o realizador defronta-se tambem com

caracteristicas

pr6prias do meio video, qualquer que scjam as inten<yoes criativas. A
reticula<yao de uma imagem virtual no tempo e inexistcnte no espa<yo,
pressupoe a economia de elementos na ocupa<yao da tela para que a
"leitura" se fa<ya sem maiores esfor<yos, evitando a dispersao do
espectador. Diferencia-se de outros meios, no suporte de gera<yao
correspondente

a

superficie eletromagnetica do Tape,

diferente do

suporte quimico do filme e no suporte de finaliza<yao (a tela da televisao)
onde terrnina o percurso imagetico com a produ<,:ao de uma imagem
reticulada e fragmentada em pontos luminosos. 0 primeiro plano

e0

condutor do discurso videognifico que refor<ya qualquer sequencia,
mesmo as que se componham de imagens difusas provocadas por pianos
abertos. 0 video apresenta-se com caraeteristicas bastante particulares,
distinguindo-se de outros meios, em sua rela<yao "processual e nao hienirquica" ao disseminar-se no tecido social, onde muitas vezes se
confundem os papeis de produtores e consumidores, por partilharem o
rnesmo illteresse.
De qualquer maneira, o video e uma linguagem audiovisual que
tranborda para alem das fronteiras difusas do universo artistico e chega,
inclusive,

ao

campo

da

ciencia.

Acoplado

a

informatica

suas

possibilidades cresceram de forma assustadora. Video e arte, e ciencia,
televisao, publicidade, jomalismo, clips, multimidia, high definition tv e
esta presente, tambem, em circuitos intemos em lojas e bancos
transformando o cotidiano das pessoas.

16

Ibid.
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DECADA DE 80 - DESMITIFICA<;:AO DA TV

A decada de 80, em relayao as novas tecnologias, marca o auge de
uma era triunfalista; a era das comunicayoes, que pode ser sintetizada na
"continuayao da ideologia tecnicista" que, desde o invento das primeiras
maquinas, acha que o progresso tecnico deve resolver os problemas do
trabalho humano e das relayoes sociais 17 •
Na chamada era triunfalista, no tocante

a TV,

difundia-se a ideia de

que tudo que era vista na "telinha" poderia ser absorvido sem maiores
cuidados com a analise de conteUdos e formas pelo proprio impacto da
midia eletronica, desconsiderando-se as consequencias provocadas por
esse impacto nos espectadores. Tal maneira de entender a TV quase
nunca priorizou a potencialidade de urna programayao que respeite a
especificidade desse meio. Essa especificidade da TV, para Requena,
consiste "nurn conjunto de programas unidos, vinculados de alguma
forma uns aos outros com urn ritmo proprio e com leis especificas, que
nao coincide com nenhurn outro meio"ts.

0 contexto impactante, particularmente na America Latina, foi
marcado por uma internacionalizayao e por urn grande avanyo no campo
das comunicayoes atraves das corpora9oes internacionais. Para Festa, no
campo dos meios de comunicayao, os anos 80 marcaram a construyao de
uma vasta rede de normatizayao social sem precedentes, por meio da qual
foram passados massivamente informayao, valores sociais, formas
17

AMBROSI, Alain. Del buen uso democritico del video y de la television. in: GOICOCHEA.
Pedro. Pequenas pamallas para Ia democracia. Lima, IPAE, 1992. p. 15!16.
18 REQUENA, Jesus Gonzalez. El discurso televisivo de Ia pas modernidad. Madrid. Catedra.
1992, p. 25.
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esteticas, orienta9ao de consumo e a constru9ao sistematica e cumulativa
de modos simb6licos e de rela96es sociais 19 •
Falando especificamente de televisao, Barbero afirma ainda que esta,
enquanto meio de comunica9ao, tanto ou mais que o radio, criou urn forte
la9o com sua audiencia. Opera com dois dispositivos chave: "a simula9ao
do contato e a ret6rica do direto" 20 • Simula9ao e ret6rica que se refor9am
mutuamente, fazendo parecer que o aparelho de TV e urn interlocutor
cotidiano,

sempre

atualizando

o

espectador

e

vinculando-o

simultaneamente as coisas ao seu redor.
Assim pode-se depreender que a TV, como parte das
tecno]ogias, acabou prestando-se

a ]egitimayaO

de

USOS

novas

que visavam

impor urn modelo homogeneo que nao valorava o processo de
desenvolvimento da propria TV enquanto meio, por impulsionar apenas o
desenvolvimento tecnol6gico, valendo-se, para isso de urn Know-how e
de urna concep9ao ideologizada do meio, que era conhecidos de poucos.
Na vasta rede em que circulavam, entre outras coisas, formas esteticas
e constru9ao sistematica de modos simb6licos e de rela96es sociais.
buscava-se esse modelo referido que, segundo Barbero, refletia urn
"ideologismo aplicado pelas redes, que serviu para a difusao de ideias
totalizadoras" 21 • Os espa9os excluidos desse modelo foram preenchidos
por uma produ9ao diferenciada, que por diversos fatores nunca conseguiu
atingir urn objetivo mais definido.

19

FESTA, Regina et SANTORO, Luiz F. A terceira idade da tv: o locale o internacional. in:
NOVAES, Adauto (org.). Rede lmagindria. Sao Paulo. Companhia das Letras SMC. 1991.
p.l80..
20 BARBERO, Jesus Martin. De los medias e las mediaciones: coomunicaci6n, cultura r
hegemonia. Barcelona, Gustavo Gili, 1987, p. 234.
21 Ibid. p. 221.
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Essa produ9ao diferenciada p6de ocorrer pela facilidade de uso que as
novas tecnologias permitiram para que grupos de pessoas fizessem TV
fora das emissoras de TV. Assim, esses grupos, ao mesmo tempo em que
tomavam contato com a linguagem eletr6nica e experimentavam aspectos
da especificidade do video, utilizando-o em circuito fechado, acabaram
por originar os chamados realizadores altemativos.
As produ9oes desses realizadores apresentam caracteristicas bastante
particulares, distinguindo-se de outros processos na medida em que as
fun9oes especificas (dire9ao, produ9ao e operacionaliza9ao ), lases que
vao da produ9ao

a exibi9ao, tern estreita rela9ao entre si,

caracterizando

urn processo incomum de troca e dialogo. Estes realizadores situam-se no
campo da chamada microtelevisao que, segundo a classificayao que Rene
Berger fez para a TV modema, apontam para tres grandes campos de
experiencia

televisual:

a

macrotelevisao,

a

mesotelevisao

e

a

microtelevisao. Na macrotelevisao, estao todos os tipos de televisao que
abarcam as grandes massas, que se

propaga atraves de ondas

eletromagneticas, sejam as TVs comerciais ou estatais. Como modelo
intermediario, a mesotelevisao, identificada com a TV a cabo, que
poderia abarcar tambem as demais modalidades de televisoes locais de
pequeno alcance, possibilitando urn contato mais

proximo com urn

publico diferenciado das grandes redes. Esse contato mais estreito com o
publico pode gerar urn diatogo entre interlocutores que nao se esgota na
rela9ao entre emissores e receptores que se da na macrotelevisao. A
microtelevisao e o modelo em que pequenos grupos qualitativos, reunidos
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por interesses comWls, produzem e difundem em circuito fechado,
utilizando para isso equipamentos portateis de video 22 •
Na America Latina, a produyao diferenciada desses realizadores ficou
conhecida como video alternativo.

Roncangliolo

alternativo como "alterativo", porque

teria a capacidade de alterar a

classificou esse

situayao ao contrapor-se ao "modelo de homogeneizayao e propor a
pluralidade cultural "23 •
No Brasil, o video, como fenomeno cultural, encontra mawr
penetrayao na decada de 80. Apresentando visao diferenciada daquela da
TV que impunha seus parametros de mundo, os sujeitos responsaveis por
esse fenomeno propWlham "transformar em realidade a televisao que
tinham na cabeya, nao necessariamente coincidente com aquela que se
podia sintonizar com os canais comerciais" 24 •

0 video como fenomeno cultural - se compreendido como autonomo
de outros fenomenos - pressupos uma estetica que tornasse visiveis as
possibilidades inovadoras de manipulayao tecnica do veiculo, bern como
de expressao do meio.
A possibilidade de transmissao em circuito fechado com camera
aberta-simultaneidade e urn exemplo marcante de como podem ser usados
os recursos teenicos do video, evidenciando sua agilidade e versatilidade.
Outro exemplo e a edi9ao em que os cortes secos sao assumidos sem
inserts de imagens que os camuflem, como uma entrevista em que o
entrevistado e eortado sucessivas vezes, dele para ele mesmo, sem que se
modifique o plano, exp!icitando para os espectadores o "fazer video", o
22 MACHADO, Arlinda. Notas sobre uma televisao Secreta in:

Televis/Jo e video. 2.ed, R.J.. Zahar,
1989, p. 56.
23 ROCANGLIOLO, Rafael.Notas sabre o alternativo. in: GOICOCHEA, Pedto. Pequeno pamalias
para Ia democracia, Lima, !PAL, 1992, P. 198.
24 MACHADO, Arlinda. Maquina e imaginario: o desajio das politicas tecno/6gicas. Sao Paulo,
EDUSP, 1993, p. 253.
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que o toma ainda mais acessivel, o que lhe acrescenta elementos novos,
assimilados em certa medida, pela propria TV comercial. Hoje sao
comuns esses recursos de linguagem experimentados pelos realizadores
altemativos, que tinham na decada de 80 a desmitifica9ao da TV como
seu principal objetivo .
Trata-se de uma gera9ao que, alem de ser suficientemente politizada,
explorava o tecnico e experimentava o estetico, abrindo caminhos e
reivindicando espa90. Eram pniticos e sabiam conciliar o trabalho social e
cultural ao profissional. Essa nova gera9ao foi responsavel por introduzir
a discussao sobre a velha ordem das comunica9oes: o sistema autoritario
de concessoes, a centraliza9ao de interesses e o direcionamento
ideol6gico da industria televisualzs .
No Brasil, essa gera9ao de realizadores do video altemativo dividiuse em duas tendencias que ficaram conhecidas como "produtores
indepedentes" e "produtores populares"

e foi a que se contrapos ao

modelo homogeneizador procurando, na pluralidade social e cultural,
apontar para urn novo meio de comunica9ao e expressao, atraves da
versatilidade da midia eletronicaz6.

REALIZADORES ALTERNATIVOS

A hist6ria do "video enquanto evento cultural" confunde-se nos seus
prim6rdios com a hist6ria da videoarte. Machado afirma que, nesses
25
26

MACHADO. Arlinda. Nota sobre uma televis§o secreta in: Televisao e video, 2. ed, R.J.. Zahar,
1989, p. 67.
Nao M inten<;ao aqui de propor uma defmi<;ilo (mica de expressao. Adotou·se a mesma
defini<;ilo fimcional de Jacques Aumont, a ideia de a expressilo visar o espectador (individual
ou mais anonimo) c de que vekula significados exteriores a ohra, mas mobilizando temicas
particulares, meios que afetarn a aparencia da obra (AUMONT.1993: p. 2811.
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prim6rdios, o nivel de sofisticac;ao atingido na linha majoritaria da
videoarte no exterior - a sintetizac;ao de imagens informais ou abstratas tornou-se minoritaria no Brasil. A criac;ao de "imagens fora dos padroes
figurativos" exige toda uma parafernalia eletronica que nunca existiu por
aqui, a nao ser nos estUdios fechados das grandes redes de televisao (vide
exemplo de Hans Donner na Globo)2 7 •
Por outro ]ado, como ja foi dito, os "realizadores alternativos"
sofreram a influencia de realizadores de cinema, que na America Latina,
desde o final da decada de 50, buscavam uma identidade propria. No
inicio da decada de 60, Jean-Claude Bernardet fala de urn contexto
sociocultural que segundo as diversas tendencias ideol6gicas e esteticas,
as artes deveriam contribuir para a transformac;ao da sociedade alem de
expressar a problematica social, chamado

por ele

de

"modelo

sociol6gico", que teve seu apogeu por volta de 1964-65. Nesse contexto,
no Brasil especificamente, nos anos 60-70, motivada por uma politica
cultural de apoio financeiro e institucional aos curtas-metragens, a maior
parte da produc;ao documentaria evolui para o que se pode chamar de
"registro" das tradic;oes popularesza.
Urn outro ponto de identificac;ao entre os realizadores desse cinema e
de video e

0

"modelo altemativo de produc;ao"' que aparece ligado

a

forma de expressao. No caso dos primeiros, a adoc;ao opcional de urn
material ligeiro de filmagem e gravac;ao de som, que no caso do video sao
caracteristicas inerentes, dispensa a extrema divisao de func;oes, a
imobilidade e dependencia em relac;ao aos estudios. Os jovens

27

MACHADO, Arlindo. Notas sobre wna televisao secreta in: Televistlo e video, 2.ed. R.J. Zahar.
1989, p. 56 e 64.
28 BERNADET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. Sao Paulo, Brasiliense, 1984, p. i. 8
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realizadores valorizam, ass1m, a dimensao artesanal, cuja tecnica perde
seu misterio tomando-se acessivel a amadores e principiantes 29 •
A predominancia do chamado "modelo sociol6gico" e a agilidade da
produc;ao sao as "molas prepulsoras" de uma vontade de descobrir e
registrar o cotidiano, intervindo na propria elaborac;ao de uma linguagem
adequada

a sociedade

da qual emana. A linguagem impregnou-se do

documentario mesmo nas produc;oes ficcionais 30 •
Essa linguagem nascida de uma nova gerac;ao de cineastas
latinoamericanos expoe tambem aspectos de uma linha militante, grac;as
aos intercil.mbios anuais entre "realizac;oes dependentes, subdesenvolvidas
e perifericas" 31 , encontra abrigo principalmente em Cuba, que passa a ser
sede de urn festival intemacional do novo cinema latinoamericano desde
1979.
Hoje, a explosao do universo da imagem provocada pela revoluc;ao das
novas tecnologias audiovisuais, toma o realizador de cinema ou video urn
realizador de imagem em movimento habilitado para transitar entre esses
meios, a partir da especificidade do meio pelo qual se expresse, tendo em
conta a expansao das novas midias audiovisuais.

0 REALIZADOR INDEPENDENTE

Se e verdade que, na decada de 80, a maioria dos produtores de video
almejavam fazer televisao em macro escala, no caso dos independentes o
sonho era ainda maior: abrir urn espac;o dentro da industria do broadcast

29

PARANAGUA, Paulo Antonio. Cinema na America Latina: Longe de
Hollywood, Porto Alegre, L&PM, 1984, p. 70.
30 Ibid. p. 76.
31 Ibid. p.91.
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Deus

e perto de

e colocar suas ideias criativas para o exame crftico da grande massa de
espectadores. lsso implicava uma !uta dificil, de natureza ao mesmo
tempo politica e cultural. A concorrencia era desigual com as redes de TV
e, para ser enfrentada, apenas possuiam uma fragil estrutura autonoma e
recursos pr6prios obtidos atraves de urn trabalho comercial junto a
empresas e institui96es.
No Brasil nunca houve uma legisla9iio que regulasse a autonomia de
produ9iio das redes e emissoras, obrigando-as a contratar programas de
terceiros, como forma de garantir a diversidade de enfoqueslz .
Niio e facil conseguir espa9o nas redes. Os realizadores independentes
na decada de 80 chegaram a ser boicotados pelas concessionarias de
canais (sobretudo da Rede Globo),"que temiam a concorrencia dessas
empresas de pequeno capital mas de grande talento" 33 •
Nesse contexto, o

grande termometro da produ9iio independente

foram as mostras e os festivais, que, organizados a partir do final de 1982,
alem

de

permitir

uma

visualiza9iio

isolada

desses

trabalhos,

proporcionararn o encontro e a livre circula9iio de ideias dessa categoria
de profissionais, ate

entiio

dispersos em projetos individuais 34 • Essa

aglutina9iio fez com que a produ9iio independente come9asse a tomar
forma e a definir o perfil do seu projeto de participa9iio no broadcast.
Surgia em seguida a primeira entidade brasileira associativa da categoria,
a Associa9iio Brasileira de Teleprodutores lndependentes (ABTI),
defendendo bandeiras como isen9iio de impostos na importa9iio de
equipamentos (privilegio ate

entiio concedido apenas as emissoras

Arlindo. Maquina e imaginario: a desafio das po/iticas tecno/6gicas. SUo Paulo,
EDUSP, !993, p. 256.
33 Ibid. p. 75.
34 ALMEIDA, Candido Jose Mendes de. 0 que e video. Sao Paulo, Brasiliense, 1985, p. 89.
lZ MACHADO,
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comerciais) e desenvolvimento de uma legisla<;ao que permitisse urn
acesso

mais

imediato dos programas independentes

a

televisao

comerciaP 5 •
Os grupos independentes, alem de desenvolverem diversas atividades
em tomo de questoes culturais do video, introduziram em suas produ<;5es
audiovisuais urn redimensionamento da linguagem classica do meio. Isso
se deu por urn processo de

desmitifica~iio

da propria televisao,

estabelecendo parametros audiovisuais do que seria a realiza<;ao
independente e abrindo varias discuss5es como a viabiliza<;ao da
qualidade na produ<;ao eletronica e a linguagem cinematografica aplicada
ao video 36 •
Grande parte dos produtores independentes constituiram-se em
rnicroempresas produtoras de video e recorreram tambem as modernas
tecnologias para introduzir desenhos novos em seus programas, dada a
maior manobrabilidade dos equipamentos para a grava<;ao de exteriores
em circuntancias que, ate entao estavam quase fechadas aos velhos
equipamentos37 • Os realizadores independentes acabaram por conquistar
alguns espa<;os junto a TV broadcast que assimilou aspectos de uma
estetica construida no processo de suas experiencias no decorrer da
decada de 80 e, mais recentemente, absorveu alguns de seus realizadores.
Seguindo os caminhos da terceiriza<;ao, que come<;avam a abrir-se na
decada de 90, a produ<;ao independente passa a constituir-se enquanto
produtoras profissionais, disputando entre si urn mercado formal,
dedicando-se com enfase a produzir para grandes institui<;5es, empresas
J5 Ibid. p. 89.
l6Ibid. p. 92/93.
37 GETINO, Octavio. Introduce ion a/ Espacio Audiovisual Latinoamericano. Buenos Aires, INC.
1990, p. 29.
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e projetos de programas para emissoras, sejam as redes convencionais ou
as TVs que recentemente vern sendo implantadas em varios tipos de
recep9ao ( cabos, mmds, etc).

0 REALIZADOR POPULAR

E necessario

deter-se urn pouco no contexto hist6rico em que este

realizador atuava na decada de 80. 0 fato de realizar·se video que
contestava

o

estabelecido,

marcava

a

produ91io

videografica

latinoamericana, que alguns chamavam de ''tradi91io revolucionaria' ',
traduzindo-se

1sso

nurna

pretendida

linguagem

inovadora

que

correspondeu na pratica a urn discurso panfletario muito adequado para a
propaganda politica. Os regimes politicos dessa epoca neste continente,
descuidaram da estrutura social, produzindo em setores populares e em
grupos

ligados

a

estes,

praticas

organizadas

de

manifesta96es

reinvidicativas e contestat6rias que precisavam expressar-se. Foram
produzidos videos de diversos tipos, principalmente os que denunciavam
situa9oes, os de registro social e os que difundiam eventos e praticas da
cultura popular.
Para falar de realizador de video popularJs no Brasil, vali-me,
particularmente, de elementos encontrados nas experiencias ocorridas no
38 Pode-se conceituar Video Popular como:
·A produ9i!o de programas em video por grupos ligados diretamente a movimentos populares. como
por exemplo os sindicatos e as associa9iles de moradores em movimento dos sem terra.
-A produ9i!o de programas de video por institui9Cies ligadas aos movimentos populares para
assessoria, e colabora,ao regular, com grupos da igreja, a Fase, e !base, Centro de Defesa dos
Direitos Humanos, entre outros;
-A produ9l!O de programas de video por grupos independentes dos movimentos populares que por
iniciativa pr6pria os elaboram sob a 6tica e a partir dos interesses e necessidades desses
movimentos. que sao seu publico mais importante;
-0 processo de produ9l!o de programas de video com a participaao direta de grupos populares em sua
concep,ao, elaboras:i!o e distribuil'il.O, inclusive apropriando-se dos equipamentos de video;
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campo de a9ao do video popular no ABC paulista, que serao
aprofundados no capitulo que aborda a experiencia (CAPITULO III) .
Acrescentaria somente que o realizador popular se caracteriza ao atuar
num determinado contexto, e tern como objetivo prioritfuio a !uta pela
transforma9ao da sociedade 39 •
Para Sodre,

0

video, que e uma Corrente de transmissao entre

OS

realizadores e os receptores, e tambem a causa4o. Urn realizador de video,
portanto, defronta-se com elementos que nao sao necessariamente
tecnicos, mas o mais importante sao aspectos do assunto, dos objetos,
das falas e das pessoas que estao sendo gravadas sao o mais importante 41 ,
de onde se extrai a informa9ao visual.
Na decada de 80, no campo do proprio video popular, constatava-se
que predominava entre os realizadores populares a falta de uma formayao
estetica para produzir programas "visualmente agradaveis". Essa
deficiencia levava a uma "linguagem" atraves de uma ''!ntui9ao phistica''
que amenizasse a predominancia do conteudo verbal ou atraves de urn
som que preenchesse lacunas de uma forma visual insatisfat6ria42 •
Urn realizador deste tipo tinha como principal caracteristica ser
polivalente nas fun9oes que evolvem uma produ9ao videografica. As
lacunas de uma forma9ao estetica deficiente faziam com que o momenta
da capta9ao da imagem e da finalizayao do video fossem os mais
·0 processo de exibi<;ao de programas de interesse dos movimentos populares, produzidos em video
ou utilizando-se como suporte a nivel grupal, para informa,ao, anima9ao'conscientiza9ao e
mobiliza9ao (Revista Proposta n. 43, p.60).
39 MEJiA. Alberto L. Urn novo conceito de comunica,ao: o destinatario eo sujeito in: Rev. Proposta
n.43. R.J. Fase. nov.I989, p. 61
40 SODRE. Muniz. 0 video popular e a televisao. Palestra proferida no IV Encontro Nacional da
ABVP, realizado em Alcoba9a, Bahia, em 21/03/J 990. Mimeo, p. 7.
41 SANTORO, Luiz F. A imagem nas milos: o video popular no Brasil. Sao Paulo, Surnmus, 1989,
p. 105.
42 URICOECHEA, Sady F., Home Video: Da casa para a prar;a. Disserta9i\0 de Mestrado, Sao
Bernardo do Campo· SP, IMES, 1991, p.40.
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importantes porque sobre essas func;oes recaia o poder de intuic;ao,
sensibilidade e sintese deste realizador.
0 video popular, apesar de algumas caracteristicas comuns com o
independente, enquanto sua raiz alternativa e as influencias sofridas pelos
seuas realizadores, difere deste por ter urn forte vinculo com o movimento
social, confundindo-se por vezes com a rnilitancia politica.
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CAPiTULO II - EXPERIENCIAS DE ViDEO NO ABC PAULIST A

A segunda parte deste trabalho situa urn conjunto de pniticas de video
que se desenvolveram na decada de 80 no ABC paulista: o "Nucleo de
Memoria Popular do ABC", do Instituto Metodista de Ensino Superior do
ABC, que foi de fundamental importancia por integrar e promover
experiencias pioneiras da area de comunica9ao dessa regiao; a TVT - TV
dos Trabalhadores, do Sindicato dos Metaltirgicos de Sao Bernardo e
Diadema, importante por ser urna experiencia regional desenvolvida a
partir de urn sindicato; e a experiencia de Santo Andre que sera analisada
no proximo capitulo.

0 ABC paulista

Segundo dados de urna pesqmsa feita pelo Instituto Municipal de
Ensino Superior de Sao Caetano do Sui - IMES em 1985, o ABC paulista
e mna regiao onde predomina a classe media, de tra9os conservadores e
habitos consumistas.

E

urn prospero cinturao industrial com grande

concentrayao de montadoras de automoveis, que empregam milhares de
metaltirgicos. Essa atividade fez surgir urn forte movimento sindical nas
cidades de Santo Andre, Sao Bernardo e Sao Caetano. A regiao tinha na
epoca 2,1 milh5es de habitantes. Traduzido em nlimeros, o ABC decepa
os extremos da piriimide social: sao poucos os ricos (6% ), raros os pobres
(2%), a maior parte da popula9ao (92%) ocupa as faixas socioecon6micas
B, C e D. Ai os estabelecimentos publicos de ensino superam em tres
para urn os estabelecimentos particulares. Ainda de acordo com a
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pesqmsa, 53,4% das pessoas leem o jomal local, o Di:irio do Grande
ABC, e 80,2% possuem TV em cores.
Esses dados mostram que boa parte da informa9ao da popula9ao vern
de urn tinico orgao de imprensa escrita local, ao !ado da TV comercial que
funciona como fonte principal de informa9ao 1 •
Apesar dos tra9os conservadores detectados pela pesquisa citada, a
regiao foi no passado palco de intensas lutas anarquistas e libert:irias,
tendo papel importante nas. greves e manifesta9oes do inicio do seculo.
Naquela epoca, v:irios jomais foram editados na regiao ao tempo que se
desenvolveu uma "arte prolet:iria" na poesia, no teatro, na mlisica e na
pintura. Esse aspecto da forma9ao socio-cultural da regiao deve-se,
prioritariamente,

a presen9a de

imigrantes italianos que traziam consigo

"sonhos de uma sociedade libert:iria construidos nas lutas oper:irias do
seculo XIX na Europa"z .
A industria cultural se estabelecia no final da "era do radio" e nos
primordios da era da televisao, implantada no Brasil a partir de 1950 com
a TV Tupi de Sao Paulo. Enquanto isso, desenvolvia-se no ABC a
Companhia Cinematografica Vera Cruz, construida em Sao Bernardo do
Campo com ambi9ao de grande estlidio. Tal projeto antecipava, por assim
dizer, uma "nova fase da ordena9ao da economia especificamente na
regiao, o desenvolvimentismo"J.
Essa fase, marcada a partir dos anos 60 pela implanta9ao do setor
secund:irio e conseqliente amplia9ao do parque industrial, transformou
rapidamente o ABC. Instalaram-se grandes montadoras de veiculos
1 Revista Veja- Cidades: A Republica do ABC. 11112/85. p.92.
2 FESTA, Regina. TVT- TV dos Trabolhadores: A /eveza do alternativo. SP, ECA -USP, 1991, p.
48
3 Ibid. p. 49
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automotores, provocando assim a concentrayao de uma base metaltirgica
de aproximadamente 40 mil trabalhadores.
Durante o regime militar instaurado em 1964, foram instaladas as
bases da nova industria eletronica e, apesar da cria9ao da reserva de
mercado na area de informatica durante o periodo, as grandes empresas e
bancos puderam implantar, no ABC principalmente, as novas tecnologias
japonesas, norte-americanas e alemas 4 • Isto se deu no mesmo contexto da
constitui9ao da indlistria cultural como modelo integrador: a TV Globo
tomou-se urn poder nacional, e os brasileiros puderam comprar da nova
industria eletronica aparelhos de TV em larga escala para assistir aos
"discursos da razao sistemica", filmes (norte-americanos ), nove las e
publicidade de consumo recem-chegada5 •
A industria cultural acabou conectada a indlistria de serviyOS (setor
terciario) no ABC, absorvendo os investimentos pesados antes destinados
ao setor secundario. Na decada de 80, mais acentuadamente na sua
segunda metade, a iniciativa privada aplicou na regiao US$ 100 milhoes
na construyao de shoppings. Hoje o ABC eo quarto mercado consumidor
do pais, somente superado pelas cidades de Sao Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte. A renda per capita e de US$ 5066 enquanto a do Brasil e
de US$1600 6 •
Paralelamente a todo esse reordenamento da economia, continuavam a
desenvolver-se manifestayoes culturais que, de alguma maneira, se
contrapunham a indlistria cultural emergente. Situam-se nesse contexto as
experiencias em video mencionadas, que tern como ponto comum a
perspectiva de TV localizada. Embora ocorrida fora da regiao aqui
4

Ibid. p. 51.
Ibid.
6 Ibid. p. 57.

5
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estudada, nao se pode deixar de mencionar a experiencia da TV Olho por
ser a primeira TV de rua desenvolvida no Brasil e, por seu pioneirismo,
influenciou as demais.
A exibiyao de videos nas ruas, que mais tarde ficou conhecida como
"TV de rua", apareceu no Brasil de forma sistematica a partir de 1980,
nos moldes de urn sistema conhecido nos Estados Unidos como "Visual
People", desenvolvido nos principais centros urbanos do mundo como
veiculo de lazer, informayao e cultura7 •
A experiencia denominada TV
Olho aconteceu em Duque de
Caxias

(Baixada

RJ

Fluminense), e desenvolveu-se a
partir

de

publicitaria
Cabine na praQa da Emancip~Ufio em Duque de Caxias • RJ.

urna

organizayao

PUBLIVIDEO,

associayao de profissionais com

preocupay5es culturais e com capacidade tecnica de produ9ao com
qualidade profissional.

0 projeto previa a irnplantayao do "Visual People", instalando o
primeiro modulo numa pra9a publica em Duque de Caxias para, em
seguida, expandi-lo para outras cidades da Baixada Fluminense.

0 equipamento irnplantado para a consecuyao do projeto compunha-se
de uma cabine equipada com televisores e urn telao, permitindo maior
area de alcance visual, inovador para a epoca.

7

Ver anexo 2.
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Enquanto programayao, o projeto previa, dentro de urn espayo de seis
horas, assuntos referentes a cultura, musica, arte e folclore, informayoes
de interesse comunitario da regiao 8

•

Alguns detalhes dessa programayao, que foi efetivamente veiculada,
foram obtidos atraves de entrevista que Jose Luis Andreoni e Jose Fileto,
participantes da primeira equipe, concederam para este trabalho.
"De inicio, reproduziu-se a programayao da Globo para, nos
intervalos, veicular propaganda do comercio local em forma de
reportagens de rua. Quando se ampliou, deu Iugar a programas locais com
artistas da regiao". Da programayao constavam:
A programa9ao de uma hora e meia semanal, com blocos de dez
minutos, procurava intercalar publicidade do comercio local, que nao foi
receptivo

a ideia. Manteve-se a reproduyao da programayao esportiva da

Globo, atingindo o espectador ocasional no ponto de exibiyao central, ao
mesmo tempo em que se procurava atingir outros espectadores nos
bairros que eram visitados alternadamente por uma perua kombi da TV
Olho, com uma programayao especifica - TV Olho Comunitaria: vinheta
de abertura com imagens da cidade; na Boca do Povo - entrevistas e
reportagens de rua; em Sociedade Todo Mundo Sabe - notas sociais da
cidade; documentarios especiais de manifestayoes culturais da regiao;
reconstituiyao ficcional de reportagens e informayoes documentais.
"0 interessante da experiencia se deu no primeiro ano (80/81 )".
Andreoni diz que a falta de recursos economicos pressionou para que a
programayao fosse preenchida prioritariamente por clips. Houve tambem
uma tentativa de "instrumentalizayao" da TV Olho por politicos locais.

8 Ver

ancxo 3.
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Assim, mesmo descaracterizando-se, a TV Olho sobreviveu ate
1984.De qualquer modo, esse projeto influenciou efetivamente outras
experiencias no decorrer da decada de 80, exemplo muito conhecido
disso foi a TV Viva no Recife (PE) , na regiao nordeste do Brasil, que foi
calcada nos mesmos moldes do projeto da TV Olho, o "Visual People" 9 •

NUCLEO DE MEMORIA POPULAR DO ABC

0 nucleo nasceu em 1982 no Instituto Metodista de Ensino Superior
em Sao Bernardo do Campo com o proposito do resgate oral da memoria
de imigrantes da regiao do ABC, da ediyao da memoria do migrante que
chega ao ABC e da pesquisa dessa memoria em transforrnayao no
universo sindical e popular.
Em entrevista para o presente trabalho, Luiz Roberto Alves,
coordenador do nucleo, fala da ediyao de duas revistas especializadas
sobre a produyao cultural do ABC apoiadas em pesquisas de
historiadores. Essas publicay5es tinham como funyao "tirar o nucleo so do
folclore e emprestar-lhe embasamento cientifico".
Pela visao de enfocar a memoria nao como algo estatico, procurou-se
criar urn banco de memoria em imagens associadas as inforrnayoes de urn
contexto socio-politico.
Havia dois tipos de atividade basicas coordenados por Luiz Fernando
Santoro: uma que se dedicava aos alunos de comunicayao, para que
exercitassem a pratica de video na escola, e outra que se dedicava ao
9

Maiorcs informa~ilcs sobre a TV Viva e outras Tvs de rua no Brasil, disponiveis na Associa10iio
Brasikira de Video Popular- ABVP.
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levantamento das atividades do movimento sindical. A primeira resultou
na realiza<;ao do video "0 Ultimo Garimpo", que versava sobre urn tema
novo para a epoca, a ecologia, tendo como assunto o lixao do bairro do
Alvarenga.
Luiz Roberto afinna que, em 1984, o patrocinio para urn encontro para
a forma<;ao e o conhecimento de quem realizava video na regiao acabou
sendo o germe da atual ABVP - Associa<;ao Brasileira de Video Popular.
Para os pressupostos teoricos do Nucleo de Memoria Popular do
ABC, foram analisadas tres vertentes: Marshall Macluham, Nestor
Cancline e Jesus Martin Barbero. 0 primeiro, Macluham, acabou sendo
descartado, porque nao se acreditava no futo cultural visto sob a otica da
"aldeia global", ja que se desejava localizar a informa<;ao dentro de urn
contexto.
Para Luiz Roberto Alves, nas outras visoes, Barbero e Cancline, a
informa<;ao passa por urn "bali cultural" que, mesmo tomando hibrido o
encontro com a cultura de massa, garante alguns valores de resistencia
cultural. Essa "forma de olhar esta ligada a pedagogia de Paulo Freire,
que e urn olhar para a cultura popular que nao e gratuito".
Esses pressupostos buscavam urn grau de identidade a partir de urn
processo de "educabilidade com os valores culturais". 0

processo

apoiava-se na memoria literaria, porque esta guarda valores culturais e em
urn banco de imagens da memoria popular, que poderia promover a
convergencia de informar;oes. Nesse nucleo de memoria era possivel a
conexao esporadica com outras entidades civis: Centro Pastoral
V ergueiro, Centro de Estudo Politicos e Sociais do ABC, Cepis, etc, que
ja vinham trabalhando com video junto aos movirnentos sociais.
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0 Nucleo de Memoria Popular do ABC foi fechado em meio a uma
crise intema do IMES- Instituto Metodista de Ensino Superior, em 1986.
Para Luiz Roberto Alves, que acompanhou toda a hist6ria do nucleo,
"hoje ja nao existem os motivos que embasaram aquela experiencia e o
que ficam sao seus fragmentos e resultados politicos, embora continue
atual a preocupa<;ao cultural"l 0 •
A TVT- TV dos Trabalhadores

A TVT nasceu em fevereiro de 1986 de urn projeto de comunica<;ao
que buscava redimensionar o video como op<;ao de forrna<;ao dos
operarios no Sindicato dos Metallirgicos de Sao Bernardo do Campo e
Diadema11 • 0 primeiro video realizado foi "Vamos Abrir o Pacote", na
conjuntura do Plano Cruzado.
Em junho daquele ano, foram aprovados recursos da lCCO organiza<;ao nao-govemamental holandesa - para a compra de novos
equipamentos. 0 Fundo de Greve dos metallirgicos de S.B.C., enquanto
entidade civil, seria responsavel pela equipe de realiza<;ao, e o
fmanciamento seria destinado apenas para recursos tecnicos.
0 uso desses equipamentos foi para os mais variados fins: fonna<;ao
sindical, propaganda, documentarios e fic<;ao. Houve co-produ<;oes com
outros grupos na organiza<;ao da "primeira rede nacional altemativa de
video", durante a greve geral de 1986, para a realiza<;ao de programas
politicos para a televisao (horario destinado ao Partido dos Trabalhadores

10
11

As produ,oes do Nucleo se encontram no IMES na Diretoria de P6s-gradua,ao e Comunica,ao.
FESTA. Regina. TVT- TV dos Trabalhadores: A /eveza do alternativo. SP, ECA -USP, 1991, p.
60.
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pelo TRE - Tribunal Regional Eleitoral), em grava9oes e co-produ9oes
intemacionais na Iuta pela conquista de urn canal de radio e televisao.
A TVT solicitou a concessao do canal de radio e de TV, o que foi
negado em 1988, quando se decidiu criar uma produtora profissional na
cidade de Sao Paulo desvinculada do sindicato, para dar inicio a Rede de
Comunica9ao dos Trabalhadores - RCT, fundada oficialmente em 1989,
com o objetivo de ampliar o acesso dos trabalhadores aos diferentes
meios e a processos de comunica9ao. Criada a TVT em Sao Paulo, a TVT
de S.B.C. "passou ao controle total dos operarios e, a partir dai, a gestao
e a participa9ao nos projetos tomaram rumos diferentes", como colocou
Regina Festa, que dirigiu a TVT nos seus prim6rdios e transformou
estudo sobre essa experiencia em tese de doutorado.
0 projeto inicial da TVT, apresentado em 1986, partia do pressuposto
que o video nao pode ser visto fora de uma estrategia de comunica9ao e
previa quatro objetivos:
• tornar possivel a rapida chegada do pensamento da lideran9a aos
trabalhadores;
" fazer com que o pensamento e a a9ao dos trabalhadores chegassem
rapidamente as lideranyas;
• possibilitar que a a9ao politica do conjunto da categoria atingisse
rapidamente os movimentos populares e a sociedade;
" formar novas lideran9as e novos quadros.
Em 1987 a TVT, o INCA - Instituto Cajamar (institui9ao nacional de
forma9ao dos trabalhadores relacionada com a CUT) e a Crocevia (ONG
italiana) realizaram em convenio o projeto "Formayao de trabalhadores
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com video", que previa a compra de equipamentos broadcast para o
Instituto Cajamar e a realizayao de quarenta programas de 15 minutos.
Foi em 1988 que, pelo fracasso das negocia9oes do sindicato em
conseguir as concessoes de radio e TV, decidiu-se por urna nova
estrategia: a cria9ao de urna estrutura independente, dos trabalhadores,
voltada para a comunica9ao - RCT (Rede de Comunicayao dos
Trabalhadores ), cujos objetivos eram a forma9ao politica e sindical, a
pesquisa e a democratizayao dos meios de comunicayao.
Regina Festa avalia a pratica da TVT como urn cotidiano que superava
as grava9oes de imagens e se envolvia na propria hist6ria dos
trabalhadores de todo o pais. A autora afirma que a a TVT nasceu de urn
sindicalismo de base, de urna central sindical e de urn partido politico. A
"TVT jamais organizou o espa9o politico em toda a trajet6ria. Ela foi
reflexo dele, dentro das limitayoes oferecidas pelo video e das
possibilidades de acesso

a televisao"tz.

A TVT atuava gravando e exibindo, junto ao sindicato (circuito
intemo, videoclube, formayao, exibi9ao para a Escola de Formayao,
gravayoes de seminarios e assembleias, depoimentos hist6ricos, arquivo
de imagens); junto

a categoria

(manifestayoes, greves, mobilizayoes,

campanhas salariais, comissoes de fabrica, negocia9oes, eleiyoes ); junto a
CUT (greve geral, congressos, encontros de trabalhadores, produ9ao de
programas especificos e publicidade para a televisao ); junto a
movimentos e organiza96es sociais (mulheres, trabalhadores sem terra,
menores).

12

Ibid. p. 96.
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A TVT atingiu prioritariamente uma base de trabalhadores de S.B.C.
Ainda segundo a avaliar;ao de Regina Festa, as primeiras discordiincias
manifestadas entre diretores do sindicato, ao avaliarem os videos, sobre o
que se podia ou nao dizer, o tom do humor (por vezes visto como
contravenr;ao), a convivencia com a imagem, "foram elementos que
estiveram permanentemente em discussao no uso do video gerando
conflitos intermimiveis ".
Estabeleceu-se urn choque permanente entre "o sujeito, a imagem, os
conceitos politicos, o controle sobre a mensagem e a produr;ao em geral".
0

senso comum dos espectadores era o "modelo fragmentado da

televisao, os efeitos eletronicos, a narrativa do espetaculo".
Na medida em que a TVT foi se consolidando, foram aparecendo
aspectos do projeto que iam ah~m da produr;ao de imagens:
•Uso sistematico do videoclube e da videoteca: requisir;ao de fitas e
aparelhos de videocassete para exibir;oes; a divisao tematica dos titulos;
sistema de gravar;ao da televisao e da parab6lica, cujos programas eram
solicitados por trabalhadores de S.B.C., instituir;oes sociais e dirigentes
daCUT.
•Arquivo: festas, festivais, campeonatos, depoimentos, discursos,
apresentar;oes culturais, "metade desses videos nunca foi editado", mas
"entre erros e acertos, conseguiu-se montar urn arquivo hist6rico dos
metaltirgicos na decada de 80.
•A formar;ao dos trabalhadores metaltirgicos para a produr;ao de video
se deu, na pratica, por meio de cursos, inclusive no exterior. A equipe
basica da TVT no sindicato foi formada por trabalhadores que operam ate
equipamentos de qualidade broadcast.
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Credenciada como qualquer outra televisao, a TVT cobriu e
acompanhou a Assembleia Nacional Constituinte. Na esfera de encontros
intemacionais realizados no Brasil, a TVT cobriu em maio de 1987 a
Conferencia Sindical Latina-Americana e Caribenha sobre a Divida
Extema, realizada na Unicamp. A partir desse evento, foram realizadas
co-produc;oes entre a TVT e o Departamento de Multimeios da Unicamp.
A TVT tambem cobriu, em 1987, o encontro intemacional das
montadoras automobilisticas no Instituto Cajamar.
Realizou tambem publicidade para a televisao e programas especificos
como "Hiperinflac;ao", em 1989.
Segundo a avaliac;ao da autora, "a TVT nasceu da percepc;ao de que os
trabalhadores deveriam construir meios pr6prios e, nesse sentido, a TVT
pode ser relacionada com o projeto de modemidade da classe
trabalhadora". Regina Festa ainda aponta uma contradic;ao: "o video e urn
instrumento que nao se presta

a agitac;ao politica, ao discurso; exige uma

forma (significado) que escapa ao controle da direc;ao (do sindicato). 0
fato da imagem ser organizadora a partir de valores, e nao da politica,
afasta e cria impasse com a visao instrumental dos meios" 13 •

UMA EXPERIENCIA EM SANTO ANDRE
A experiencia de Santo Andre compreende tres momentos distintos. 0
pnme1ro desenvolveu-se numa entidade civil, o CEPS - Centro de
Estudos Politicos e Sociais do ABC (ONG), de 1981 a 1984 e
correspondeu ao uso pedag6gico do video.

13

FESTA. Regina. TYT- TV dos Trabalhadores: A Ieveza do alternativo. SP, ECA -USP. !991. p.
16112.
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A experiencia foi retomada efetivamente no ABC numa entidade
sindical, o Sindicato dos Rodoviarios do ABC, a partir de 1986
caracterizando o segundo momento 14 • Ao mesmo tempo em que o video
continuava a ser usado como registro, segundo os interesses da entidade,
experimentava-se uma rela<;ao direta com o publico atraves da ''camera
aberta" e

outras linguagens condensadas no video pela Gabriela

Eletronica, onibus equipado com palco, video e som para anima<;ao
cultural.
Essa busca de rela<;ao com o publico inseria-se num contexto geral de
experimenta<;ao do impacto dos novos meios de comunica<;ao sobre a
anima<;ao cultural, atraves de videos nas ruas, as ''tvs de rua' '. No Brasil,
nesta epoca, aconteciam e viriam a acontecer pouco depois experiencias
deste tipo como as do ABC paulista, TV Viva - Recife, TV
Maxombomba - Baixada Fluminense, TV Anhembi - Sao Paulo.
0 terceiro momento aconteceu numa institui<;ao publica, a prefeitura
de Santo Andre, entre 1989 e 1991. Basicamente continuavam as mesmas
linhas mestras de trabalho: por urn !ado o atendimento a servi<;os
demandados pela institui<;ao, videoteca, cine-video, oficinas e produ<;ao
de videos institucionais; por outro !ado a experimenta<;ao do meio video
atraves da "Perua Eletronica"que exibia uma programa<;ao experimental
quinzenal em logradouros publicos. Neste momento experimentava-se o
meio-video numa estrategia que visava

14

a programa<;ao para o que chamo

No periodo entre 1984 e 1986 se deu a realiza,ao de videos em colabora,ao com outras entidades
atraves dos contatos proporcionado pelo intercilmbio de pessoas num encontro de produtores de
video popular que originou a ABVP.
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aqui TV localizada 1S, num veiculo semelhante aos utilizados pelas Tvs de
rna (Perna Eletronica - veiculo pequeno com video e som para exibi<;ao ).
Tinha-se como meta a implanta<;ao de uma TV localizada e a
experimenta<;ao de

programas que vinha no sentido de adequar-se

a

localidade, aplicando-se para este fim o conhecimento obtido nas
experimenta<;5es nos momentos anteriores.
A programa<;ao que se dava na Perna Eletronica compunha-se de
programas que se originavam prioritariamente de temas extraidos do
cotidiano, como por exemplo, o video analisado no CAPITULO III que
trata dos "sacoleiros" do Paraguai.
Nos limites da experiencia de pequeno grupo - microtelevisao, que se
aventurava numa programa<;ao urn pouco mais ampla para uma TV
localizada, ainda se experimentou a mescla de documentario e fic<;ao,
tendo em conta aspectos regionais e tmiversais (vide o mesmo exemplo ).
0 processo foi acompanhado de uma pesquisa qualitativa buscando nao
s6 contabilizar a taxa de presen<;a nas exibi<;oes publicas mas tambem o
nivel de aten<;ao e rea<;ao dos espectadores, atestando as possibilidades
reais deste tipo de TV.
A experiencia de Santo Andre, que constitui o objeto desta pesquisa,
sera analisada em detalhes no CAPITULO III.
15 0

tem10 TV Localizada. nomeia uma possh-el TV que a partir da proximidade geogr:ifica possa
dcsenvolver urn processo de intcra<;iio com a populac;iio de uma localidade especifica.
caracterizando-se neste processo uma maneira de acesso publico que nao se limite a uma
participa<;ao mcramente politica (representatividade deliberativa na programa<;ao). mas na propria
programa<;ao atraves do processo de realizac;ao. Assim. diferencia-se da ideia predominante de TV
Local que atende necessidades de poderes locais. sem preocupa<;ao com o acesso publico na
programac;ao. limitando-se a sevi<;os detem1inados unilateralmente. geralmente refor<;ando os
aspectos regionalistas e sef\·indo tambem. por vezes. de repetidoras de redes comerciais: e de TV
Comunitaria que no Brasil tem se limitado a pequenos grupos. TVs de circuito fechado. sejam em
entidades publicas ou ci\·is. Apesar de objetivarem uma TV de acesso publico. atraves de conselhos
representatiYOs para deliberar uma programa<;ao. em geral. preocupam-se apenas com as
mensagens que veiculam. visando convencer um grupo de alguma ideia nao apostando num
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A experiencia de Santo Andre, que constitui o objeto desta pesquisa,
sera analisada em detalhes no CAPiTULO III.
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CAPITULO III - UMA EXPERIENCIA EM SANTO ANDRE: OS
TRES MOMENTOS DE UMA "EXPERIENCIA<;:AO"

A experiencia que sera analisada aconteceu no ABC paulista entre
1982 e 1991, periodo chamado neste trabalho de decada de 80. Participei
ao lado de outros integrantes das sucessivas equipes 1 e transformo-me
aqui em investigador da experiencia, ap6s urn periodo de afastamento que
possibilitou a reflexao critica. Uso o termo

"experiencia~ao"

para

retomar o conceito de '' experiencia aberta" do qual Eco parte, em que a
experiencia torna-se "suporte e ponto de partida para urn processo
constitutivo do objeto enquanto experienciado, quer dizer enquanto
plenamente realizado''2.
A experiencia tratada aqui esta circunscrita

a microtelevisao.

Segundo

Machado, a microtelevisao e a "TV dos pequenos grupos qualitativos",
seja em atividades de artistas plasticos - videoarte - ou de militantes de
grupos politicos ativos3 .

0 video portatil permitiu experimentar televisao fora da industria do
entretenimento. No Brasil o video foi usado a partir da decada de 60
como instrumento pelos videoartistas na

1No

produ~ao

das artes plasticas. 0

primeiro momenta (ABC video- CEPS). exerci as fun<;iies de diretor-produtor. cihnera e editor:
ao !ado de Cristina Vara. assistente de dire<;iio-produ<;iio e rep6rter: Nanci Barbosa. produ<;ao:
Rachel de Almeida. assistente de produ<;ao. No segundo momenta (Sindicato dos Rodoviarios do
ABC - Gabriela Eletr6nica). exerci. como coordenador de projeto. as fun<;iies de diretor-produtor.
camera e editor: ao !ado de Rubens Lazarini. dire<;iio-produ<;iio e rep6rter-animador. No tercciro
momenta (Prefeitura de Santo Andre - TVSA). exerci a fun<;iio de coordenador geral. ao !ado de
Ana Maria Escalada. dire<;iio. roteiro e edi<;iio da Perna Eletrimica: Sergio Berger. assistencia de
coordena<;iio e cine-video: Lucio Sturn. produ<;ao e edi<;ao: Carlos Rizzo. agente cultural da Perna
Eletronica: Joaquim Cordeiro. editor: Francisco Oliveira dos Santos. camera: Tania Garcia.
assistente cultural da \ideoteca: e diretores free-lancer cnntratados para atender os \ideas de areas
cspccificas ~ institucionais.
2ECO. Umberto. A Dejinic;ao da arre. Silo Paulo. Martins Fontes. 1972. p.96
3 MACHADO.Arlindo . Notas sabre uma tclc,isao secreta in: Televisao e r Ideo. 2' edi<;ao. RJ. Zahar.
1989. p. 56.
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gesto performatico do artista era registrado em video, mas raramente se
explorava possibilidades de uma linguagem propria.
Na transi9ao da decada de 70 para a de 80, os militantes de
movimentos

sociais

come9aram

a

utilizar

mats

frequentemente

equipamentos portateis de video para produzir e difundir programas em
circuito fechado

e configuram-se assim, o que chamo aqui de

realizadores populares.
Essa epoca coincidiu com o florescimento de movimentos sociais e
populares, principalmente na regiao do ABC, e a novidade do video foi
absorvida, predominantemente, como urn instrumento engajado. Mais
uma vez, desenvolveram-se flagrantes formas de

instrumentaliza~ao

do

video para veicular conteudos predeterminados que nao consideravam a
especificidade do meio.
No ABC, os sindicatos foram os pnmetros a adotar o registro de
forma sistematica. Aqui se entende por registro a grava9ao in loco, sem
roteiro pre-concebido nem preocupa9ao com a edi9ao que, quando feita,
na melhor das hipoteses se limita a "limpar" (eliminar os defeitos de
grava9ao) o material captado pela camera. Os recursos sao minimos e
praticamente nao se usam as
possibilidades de edi9ao.
Como

conseqiiencia,

a

montagem pode ser feita
diretamente

na

camera

durante a grava9ao, ou entao
construida num linico plano
Urn dos primeiros grupos de ·video militante do Brasil, entrevista Lula dur.mte a greve
dosmetalUrgicos do ABC em 1981, naportariada Volks. Siio Bernardo do Campo ( da
esquerda para a diteita: Andreoni e Fileto ·TV Olho, Mario e Cristina. ABC VideoCEPS).
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continuo, tornado em tempo

real. "Grupos populares descobriram as vantagens tecnicas e economicas
do video e passaram a registrar a vida cotidiana das organiza9oes de base
e a hist6ria oral dos povos" 4 • Essa forma de utiliza9ao do video refor9ava
a pratica de promover lideran9as, divulgava suas atividades e ampliava
suas areas de influencia.
0 video militante, assim chamado quando a servwo de sindicatos,
partidos politicos e movimentos sociais em geral, ao ser exibido na rua,
toma-se uma forma sofisticada de panfleto, urn "panfleto eletr6nico" 5 •
Em 1982, ap6s o surgimento de novos partidos politicos no cenario
nacional, e ainda sob os limites da Lei Falcao, que regulava a propaganda
eleitoral na midia, transferiu-se essa experiencia promocional do "panfleto
eletronico" para o horario gratuito do TSE - Tribunal Superior Eleitoral na
TV. Paralelamente, os realizadores independentes comprometeram-se
com a imagem eletronica em outra perspectiva que foi urn pouco alem do
registro.

PRIMEIRO M0!\1ENTO: A EXPERIENCIA NUMA ENTIDADE
CIVIL

Em principios da decada de 80, Santo Andre foi palco para atividades
que entidades de corte academico, visando a produ9ao de conhecimento
junto a setores da populayao na area de infraestrutura urbana, come9avam
a utilizar o video com perfil pedag6gico, em reunioes e na organiza9ao de
movimentos reivindicativos: o video como suporte didatico.
4 RANCAGLIOLO,

Rafuel. Expansion del video popular como media de intercambio de informa,ao
in: VideoRed n.8. Lima. !PAL. fev./mar.l990. p.l2.
5 Panfleto eletr6nico, assim como video militante, sao denomina106es que a imprensa da epoca,
pejorativa e indistintamente, dava para todas as formas de video engajado. Ver anexo 4.
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A partir das investiga<;oes feitas nas entidades publicas e associa<;oes
no campo das comunica<;oes, Azemard identificou, entre os tres grandes
tipos de interven<;ao, a que "experimenta num setor especifico (rural,
escolar... ) para obter uma informa<;ao adaptada"

a realidade

do setor.

Essa pratica estava presente em entidades como: CEPIS (Centro de
Educa<;ao Popular do Instituto Sedes Sapientiae); CEPS-ABC (Centro de
Estudos Politicos e Sociais do ABC); CEDI (Centro de Estudos de
Documenta<;ao e Informa<;ao ), etc.
0 CEPS-ABC, com sede em Santo Andre - SP, em 1982 obteve
financiamento

recebido

do

CCFD

(Comite

Cat6lico

pelo

Desenvolvimento e Contra a Fome - Fran<;a), que possibilitou a compra
de equipamentos VHS: uma camera para capta<;ao e dois gravadores
(VCRs) portateis para editar e mixar o audio. "A coopera<;ao
intemacional contribuiu com a implanta<;ao dos primeiros centros de
produ<;ao de video para fins educativos e sociais de institui<;oes e
organismos govemamentais" e nao-govemamentais tanto no Brasil como
em outros paises da America Latina7 •
0 trabalho organizou-se no CEPS por uma comissao de video- ABC
Video, que, como outras comissoes 8 , trabalhava de acordo com os
objetivos dessa entidade de maneira organica.
A atividade da comissao de video consistia em gravar, utilizando para
isso o mesmo procedimento do registro: sem roteiro pre-concebido. Em
seguida, com a inten<;ao didatica, o material captado era roteirizado e
6

AZEMARD. Ghislaine. El video: vision historica y perspectivas futuras in: RICHER!, Giuseppe
(ed).La television: entre servicio y negocio. Barcelona, Gustavo Gili. 1983. p. 263.
7 GETINO, Octavia. lntroducci6n a/ Espacio Audiovisual Latinoamericano. Buenos Aires. INC.
1990, p.25.
8 0 CEPS compunha-se de comissiies de trabalho (planejamento urbana, transporte coletivo,
economia, assuntos sindicais, etc.) e uma diretoria com pessoas dessas comissiies e eleitas a cada
dois anos pelos seus filiados.
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editado para se conseguir a formatayiio aproximada de urn programa de
TV, onde se procurava ressaltar o grau organizativo das manifestayoes
sociais gravadas.
Por exemplo, o video "Plano de Calyamento - Bloquete" 9 , dificilmente
suporta ate mesmo urna analise tecnica, pela precariedade de recursos
especificos do uso do video, caracterizando-se a prevalencia do discurso
verbal sobre a imagem. Os movimentos de camera acontecem

a deriva,

sem objetivo visual, seguindo o tempo do discurso falado, que e Iento. A
"formula" desse tipo de video consistia em mostrar, nurna introduyiio

a

adversidade das condi96es objetivas (rua sem pavimentayiio, transporte
caro e insuficiente, esgoto a ceu aberto etc.), imagens "realistas", para
posteriormente, na boca de urna lideranya, registrar a proposta de
superayiio desses "males". Esse video mostra em paralelo a situayiio da
populayiio diante do problema de calyamento em duas cidades (Maua e
Cruzeiro) e, valendo-se de urn roteiro quase totalmente improvisado,
parte de urn ponto de vista absolutamente ideol6gico. 0 som e
predominantemente direto e, na abertura e no fechamento, musica em off.
Os creditos somente trazem o nome do grupo - ABC Video, Centro de
Estudos Politicos e Sociais do ABC - CEPS.
As exibi96es aconteciam em sedes de associa96es de moradores, sedes
sindicais e saloes paroquiais. Procurava-se reforyar o carater didatico,
aferindo os resultados obtidos pela assimilayiio das informay5es
veiculadas no conteudo dos programas, a partir de discussoes com as
pessoas envolvidas em atividades reivindicativas.

9

Ver sinopses p. 131 e fita video em anexo. Para os videos aqui ana1isados tomei como refi:rencia a
abordagem que Vonoye fuz para filme (Vonoye: 1994).
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Esses resultados eram pouco satisfat6rios para a comissao de video,
pois limitavam-se

a discussao

do conteudo do video com a plateia,

ficando aquem da expectativa que se tinha do video enquanto meio de
comunicac;ao, elemento dinamizador em si. A partir de certo momento,
esses resultados nao puderam mais ser avaliados, pois a dispersao do
publico inviabilizou as reunioes.
Mesmo considerando que os motivos dessa dispersao pudessem ser
alheios ao video, constatou-se que este nao tinha poder aglutinador, muito
menos dinamizador, pois era voltado exclusivamente para urn conteudo
pre-determinado que nao tenha em considerac;ao a especificidade do
meio.
Mesmo se tratando da adaptac;ao de uma obra de outro meio para a
televisao e necessaria atender a especificidade desta. Para Eco, "a
televisao da pessimos resultados quando se quer transforma-la em veiculo
de obras pensadas e realizadas para outra destinac;ao" 10 •
Alem dos trabalhos de cunho didatico, como por exemplo "0 bairro e
seus problemas", "A organizac;ao dos usuarios de transporte coletivo" e
"Plano de calc;amento - Bloquete", realizac;oes de 1983, eventualmente
eram tambem encomendados por outras entidades programas como: "50
anos de !uta" em 1983, "Metallirgicos e a Conjuntura" do Sindicato dos
Metallirgicos

de

Santo

Andre,

"Video

Boletim -

Recado

aos

Companheiros" dos metallirgicos de SBC aos de SP, "Camera

na

Camara" da Camara dos Vereadores de Santo Andre e "Encontro dos
Advogados" da OAB, realizac;oes de 1984 11 •

10
11

ECO. Umberto. Apoca!ipticos e Integrados. S.P. Perspectiva. 1979. p.332.
Vcr sinopscs p. 131
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Nurn momento posterior, integraram-se

a comissao

- ABC Video,

pessoas com projetos que visavam o video para urna "leitura critica da
comunicac;ao" dos meios de comunicac;ao de massa- suporte de leituraprojeto iniciado no Brasil pela Uniao Crista Brasileira de Comunicac;ao
Social e aplicado em escolas, comunidades eclesiais de base e centros
comunitarios 12 . Flusser sugere que aparelhos domesticos de videocassete
seJam

utilizados "como instrumentos

de critica e de analise das

televisoes comerciais" 13 . Essa experiencia foi realizada em 1983 no
Parque das Americas na cidade de Mami- SP. Atraves do CEPS, alunos e
professores do Instituto Metodista de Ensino Superior de Sao Bernardo
do Campo analisavam em conjunto programas de TV nurna disciplina do
curso de Comunicac;ao. Apesar de breve e incipiente, essa experiencia
propiciou a produc;ao de urn video, "A Comunidade e a TV" 14 .
A ABC Video produziu, tambem nesta epoca, urn video sobre o
programa "0 Povo na TV" 15 , programa de grande penetrac;ao nas camadas
pobres da populac;ao.

A experiencia consistiu, basicamente, do

recolhimento da programac;ao da TV e sua exibic;ao atraves do
videocassete para provocar discussoes com lideranc;as dos bairros,
mostrando a manipulac;ao da informac;ao feita pela TV.

CRITICA A INSTRUMENTALIZA<;:AO

0 processo aqui descrito ocorreu entre 1982 e 1984 e e passive! de
critica por resultar na instrumentalizac;ao do meio video. Considera-se
12 SANTORO.

Luiz F. A imagem nas mtios: o video popular no Brasil. S.P. Sumnms. 1989. p.28.
13FLUSSER. Vilem. in: MACHADO. Arlindo. A arte do video. S.P. Brasiliense. 1988. p.28.
l 4 Ver sinopses p. 131
l5Ver sinopses p. 131
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instrumentaliza<;ao o processo que ocorre

alheio

a especificidade

do

meio, transformando-o em mero instrumento no qual "o meio e
simplesmente urn Iugar de passagem, sem compromisso como sentido e a
mensagem" 16 •
Essa visao "contentava-se com a concep<;ao instrumental das midias
como simples veiculos de conteudos", acreditando apenas na mudan<;a
destes "sem que jamais a forma fosse questionada", valorizando o
discurso verbal em detrimento de outrost7.
Esse foco norteava as decis5es do CEPS, inclusive, em certo
momento, tutelando a comissao e interferindo na concep<;ao dos videos a
serem realizados.
Apesar do contexto desfavoravel, "dominado historicamente pela
obsessao da mensagem, do conteudo e pela abordagem instrumentalpedag6gica para ilustrar as 'classes populares', pela fe nurna verdade linica
e a cren<;a na eficacia absoluta do discurso justo" 18 , a comissao -ABC
Video, procurava valorizar a forma a partir dos conteudos propostos pelo
CEPS. Como diz Noel Bush, "nao e possivel continuar a atribuir
prioridade absoluta ao poder de encantamento da palavra precisa, repetida
incansavelmente, enquanto os modos de percep<;ao sociais, dos quais a
televisao e apenas urn exemplo particular, nao sao absolutamente regidos
por este logocentrismo"t9.
Nesse momento o referencial encontrado pela comissao- ABC Video
era, inevitavelmente, o da TV comercial, que explorava os pianos
16

SODRE • Muniz. 0 video e uma corrente de transmisslio entre os realizadores e os receptores
in: Video Popular. n.l2. S.P. ABVP. nov./dez.l990. p.6.
17 BAUDRILLARD, Jean. In: MATTELART. Armand e Michele. 0 carnaval das imagens: A jicc;ao
na TV. S.P.Brasiliense 1989. p.l55.
18 Ibid. p.155.
19 BUSH, Niiel. In: MATTELART, Armand e Michele. 0 carnaval das imagens:A jicc;ao na TV.
S.P. 1989. p. 155.
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pr6ximos e urn ritmo mms adequado

a "telinha",

principalmente nas

novelas e na publicidade. "Estima-se que, nas grandes capitais do
continente, as pessoas assistalll de 3 a 5 horas de televisao por dia" 20 . A
fallliliaridade do espectador com este timming da TV inspirava, sugeria
elementos com os quais era possivel realizar videos mais atraentes.
Retomando a visao de que o meio se transforma em mero instrumento,
esta ja foi severamente criticada por David Mac Dougall quando falava
sobre filmes etnograficos: "a precisao do olho da camera leva ao acfunulo
descritivo e os antrop6logos a vd\m mais que prioritariamente como
ferramenta para reunir dados, trabalhando s6 o especifico sem abstrair,
considerando-a sempre incapaz de uma articula<;ao intelectual seria" 21 .
Essa critica, embora nao possa ser transportada mecanicamente, ela
pode ser aplicada a determinados filmes e videos que se produziram
entao, tanto os de "suporte didatico" como os de "suporte de leitura",
para explicar e justificar pontos de vista, presos a urn conteudo fixo, em
que a especificidade de urn meio era sistematicamente desprezada.

0 video e concebido como mero veiculo eficiente, onde se guarda o
conteudo pretendido como se fosse docurnento escrito, tomando a
imagem simples ilustra<;ao. A produ<;ao de video que nao problematiza a
linguagem, mas "resulta nurn amontoado de registros inertes, com a
tendencia a se constituir nurn arquivo mort0"22. Essa situa<;ao e agravada
por "causas fisicas que outorgalll dez anos de vida as fitas domesticas e
urn pouco mais as semiprofissionais e profissionais" 23 .

20 MEJiA. Alberto L. Periferia Parab6iica in: Proposta. n.58. R.J. Fase. set. 1993. p.l6.
21 MACDOUGALL, David. Beyond Observation Cinema in: FRANCE, Claudine.
22
23

Pour une
Antropologie Visuelle. Paris. 1979.
MEJiA. Alberto L. 0 destinatario eo sujeito in: Propos/a. n.43. R.J. Fase. nov./1989. p.58.
DINAMARCA. Herman. El video en America Latina. Montevideo. CEMA. 1990. p.41.
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Comunicar de forma escrita, nurna tese acabada ou na premencia de
urn panfleto, nao e o mesmo que faze-lo em imagem. Segundo Arlindo
Machado, "se for possivel falar em codigos videogr:ificos, eles nao se dao
com a mesma consistencia

ou a mesma estabilidade das linguagens

verbais "24 •
Assim o video, tern sua especificidade e sabe-se que urn meio utilizado
sem respeito as suas caracteristicas toma-se inocuo. Nao se deve imaginar
que o video so ilustra, substitui ou ainda se contraponha ao texto e

a

palavra, porque ele tern urna "linguagem e tecnologia pr6pria"2 5 •
Alem da preocupayao com a especificidade do meio, buscavam-se
temas que pudessem refletir as questoes de urn momento determinado, de
urn publico especifico.
A forma nao hierarquizada de trabalho dos integrantes, que se
desdobravam em multiplas fun9oes, embora no momento

fosse

conjuntural, determinou a qualidade da rela9ao da equipe, que adotou
uma pr:itica horizontal de trabalho, permitindo uma troca de informa9oes
referentes a tem:itica observada, que seriam mediadas pelo video.

TENTATIV A DE SUPERA(:AO INSTRUMENTAL

Foi entao redefinido o papel do video enquanto meio e seu potencial,
ao mesmo tempo em que se redimensionou o car:iter mediador. A partir
desses aspectos inovadores, os videos realizados pela comissao passaram
a tentar equilibrar forma e conteudo, ganhando maior aceitayao. Isso nao
ocorria no momento anterior, pois ao supervalorizar-se o conteudo,
24

MACHADO, Arlindo. 0 video e sua linguagem. Rev. USP. n.l6. dez.;jan./fev.l992/93. p.IO.

25 Ibid.
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ofuscava-se a expressao de uma mensagem que poderia nascer do
imbricamento entre forma e conteudo. Aqui convem aclarar que, por urn
contexto de epoca, a comissao - ABC Video, como outras equipes,
trabalhava em condi9oes precarias, com ausencia de infraestrutura tecnica
e financeira, e as pessoas desdobravam-se altemando-se e acurnulando
varias funyoes: camera, roteiro, produyao, ediyaO etc. A distribuiyao de
fim9oes nao era hierarquizada, havendo urn coordenador de projeto que,
na pratica, exercia o papel de diretor, mas tambem assurnia as fim9oes
distribuidas entre a equipe, geralmente composta por quatro pessoas.
Como os videos encomendados

a ABC

video eram financiados pelos

solicitantes, foi possivel a comissao manter certa independencia financeira
e relativa autonomia na realizayao de programas independentes dos
projetos do CEPS, como o video "E ai , nao sei, s6, normal..." realizado
em 1983 26 • A equipe distanciou-se assim da concep9ao da entidade CEPS, assumindo a caracteristica de urn grupo de realizadores,
encontrando na tematica "jovem" a possibilidade de experimentar o video
como uma media9ao que potencializasse os conflitos sugeridos por uma
tematica, a partir de uma linguagem mais apropriada ao meio,
possibilitando o surgimento de expressoes a ele inerentes. Assim,
procurou-se superar a instrumentalizayao, evitando a "abordagem
tecnocrata", caracteristica das abordagens anteriormente citada, que
prejudica o conteudo politico mais amplo e evita o "conflito" que se daria
no meio 27 •

26
27

Ver sinopses p. 131 e fita video em ancxo.
BARBERO. Jestis M. De los medias a las mediaciones. Barcelona. 1987, p.224.
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0 video se compoe em tres grandes sequencias. A primeira, que e
predominantemente ficcional, com insen;oes de documentario, funciona
como urn flash back da segunda sequencia inteiramente documental.
A prirneira sequencia em que se estabelecem em paralelo elementos
ficcionais com takes documentados, procurava sintetizar visualmente, em
ritmo de clip, uma situa9ao de perplexidade dos jovens. Os pianos sao
marcados pelos acordes da mfu;ica em off, p6s-sincronizados em esrudio,
com tomadas frontais, fixas, e alguns movimentos com a camera na mao e
movimentos 6ticos. Os pianos em close se compoem de pequenos
movimentos 6ticos (zoom), para big close, e intercalam-se a outros
pianos, medios e gerais.
A imagem, com ilurnina9ao natural, tern sua plasticidade determinada
pela defini9ao de cor conseguida no contraste entre a luz do dia e as cores
quentes dos elementos de cenografia e de maquiagem.
A sequencia retrata a a9ao coletiva e num movimento em que o
encadeamento rapido com cortes secos sugere o clima de tensao de onde
se depreende urn ponto de vista ideol6gico.
A passagem da primeira para a segunda sequencia se da atraves de urn
escurecimento (jade). A imagem que se segue e uma rap ida panoramic a
que se repete a seguir de uma pra9a localizando uma penteadeira onde urn
maquiador inicia sua atividade com os personagens do grupo, ja visto
maquiado na primeira sequencia, denotando que esta e umjlash back. Ha,
assim, urn reinicio em que basicamente se utilizam os mesmos reclirsos
visuais e tecnicos entre closes e big closes, numa estrutura tipica de clip.
A metamorfose sugerida na letra da mtisica em off esta presente nos
rostos maquiados, num efeito de agua sobre espelho. Uma mixagem da
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mlisica com o som ambiente marca o inicio de uma serie de entrevistas
realizadas pelos maquiados com pessoas que espontaneamente se reuniam
em tomo do maquiador, enquanto esta trabalhava numa pra9a em que
acontecia uma feira de artesanato.
As perguntas eram incisivas: como sente a vida hoje .. ? e como a quer
daqui pni frente .. ? e o ritmo era marcado por cortes secos nas respostas,
encadeadas a formulayaO das perguntas.
As respostas, desprovidas de perspectivas de futuro, dao Iugar a uma
Ultima sequencia, fortemente marcada pela mlisica em off, que recupera a
tensao da primeira, no estilo do clip, ate o final dos creditos.
No final do video ha o enquadramento dos mesmos rostos e
expressoes que se dirigem ao espelho e que, neste, se compoem,
correspondendo ao enquadramento da propria camera. Isso sugeria que
buscavam a perspectiva que lhes faltava nurn espelho que refletia suas
pr6prias imagens.
Ap6s urn escurecimento, aparece o titulo, retirado das expressoes de
urn cartum, feito exclusivamente para este video, que sugeria os tres
macacos ("nao vejo, nao falo, nao escuto"), aqui tres jovens que
graficamente expressavam o nome do video: "E ai, nao sei, s6, normal...".
Os creditos seguem com fundo neutro para designar titulo, fun96es
(roteiro, atores, edi9ao, camerae maquiagem), local e ano de produ9ao. 0
acfunulo de papeis, o nao estabelecimento de hierarquia, a falta de
precisao na identica9ao dos nomes e de informayao sobre a trilha soora,
importante na climatizayao do video, sao lacunas destes creditos.
A identificayao da equipe com urna parcela do publico, por meio da
terruitica jovem, possibilitou a ampliayao do grupo com a confluencia de
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pessoas que se identificaram com o tema de uma
perspectiva no ABC paulista. Houve

intera~iio

juventude sem

interlocutor(espectadores)

- equipe: eram jovens que gravitavam na area cultural-artistica da cidade
de Santo Andre; gente de teatro, dan9a, cartum, artes phisticas, cinema,
professores do magisterio publico ou prestadores de servi9os em
entidades civis e desempregados.
As pessoas que passaram a fazer parte da equipe, alem de
reconhecerem no video as possibilidades de urn meio inovador de
expressao, sentiram na equipe que operava os equipamentos a disposi9ao
de integra-los ao processo de cria9ao de urn produto como realizadores, o
que superaria sua condi9ao de simples espectadores.
0 processo de realiza9ao, iniciado em longas discussoes do roteiro,
partia da aspira9ao de mesclar docurnentario/reportagem (freqiientes na
utiliza9ao do video nos movirnentos sociais) com a fic9ao (presente na
TV comercial). Pretendia-se conferir ao video uma

narrativa que

colocasse no mesmo patamar as percep9oes esteticas e as possibilidades
inventivas que a tecnica viabilizasse, mesmo que os recursos fossem
precarios.
A existencia de urn local adequado

a reportagem,

onde jovens ja se

reuniam habitualmente aos sabados, favoreceu a realiza9ao desse video; e
o fato de algumas pessoas do grupo serem originarias de teatro
possibilitou urn melhor tratamento drarnatico ao aspecto ficcional. 0
video correspondia ao momento exato vivido por esse grupo, nao havia
urn distanciamento ao se docurnentar e ao se representar.
Os realizadores eram parte do mesmo meio dos que eram gravados,
por isso, no momento da grava9ao, houve urn bomfeed-back, pois todos
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se sentiram integrados ao processo, mesmo os que participaram
lateralmente estavam identificados com a tematica e com o momento.
Esse processo compreendia o "tempo relativamente curto" da realiza9ao
de video e tambem a pequena distancia, nao so fisica como ideologicas,
entre o lugar de produ9ao e o local de exibi9ao2s .
0 video foi exibido, pela primeira vez, na I Mostra de Video de Santo
Andre em 1983 29 , na qual a partir de visoes diferenciadas de diversos
realizadores, ocorreu grande troca de experiencias esteticas. A tematica
do jovem destacou-se num evento que tambem aparecia como meio de
expressao jovem. Neste caso estao os videos "E ai, Nao sei, So,
Normal. .. " do ABC Video, "Marly Normal" e "Garotos do Subfu'bio"
realizados pela produtora Olhar Eletr6nico, que foram destaque nessa
mostra.
Durante essa primeira exibi9ao houve novamente

intera~;ao,

agora

com uma parcela significativamente maior de publico acontecia uma
verdadeira imersao no video. Para Dantas, em debate na imprensa por
ocasiao da abertura do Festival Videobrasil em 1994, a imersao total "e
reconhecer a existencia de todos os nossos sentidos enquanto apreciamos
uma obra" 30 • A interayao ficou clara nas manifesta96es e rea96es da
plateia, observadas nos momentos de exibi9ao e nas discussoes
posteriores. De certa maneira, configurou-se a ideia de interayao tambem
apresentada por Dantas, em que ha a "incorpora9ao da a9ao do
espectador e do mundo ao seu redor com a ayao da irnagem" 31 •
28

MACHADO, Arlindo. Arte do video. S.P. Brasiliense, 1988, p.93.

29 A I Mostra de Video de Santo Andre", proposta pela ABC Video CEPS a Prefeitura de Santo

Andre atraves do Departamento de Cultura, cujo diretor era o cineasta Heitor Capuzzo, foi
realizada em nov/dez de 1983 (anexo 5) sem a participal'i!o do proponente enquanto organiza,ao.
Essa Mostra foi regulamentada em 1990: assunto tratado no capitulo TVSA.
30 DANTAS, Marcelo. Midias promovem encontros de saberes e culturas. ESP. 2011111994. D5.
31 Ibid.
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SEGUNDO MOMENTO: ALEM DO TECNICO - A EXPERIENCIA
SIND ICAL

No Brasil existe campo fertil para o desenvolvimento de uma
expressao ein video, pois, no processo de implantayao da TV comercial
entre nos, TV s de rede submetidas a urn controle centralizado chegaram a
urn padrao tecnico bastante desenvolvido na rela9ao de familiaridade
TV/publico.
Tal implanta9ao aconteceu na decada de 60, verificando-se a partir dai,
urn fenomeno que pode ser chamado de "alfabetizayao visual". A partir
dos anos 70, a TV consolidou-se com a populariza9ao do "padrao global"
como estetica televisiva em amplos setores da sociedade, que incluem
populayoes nao letradas. Dantas, ao se reportar ao potencial das midias
eletronicas, afirma que hoje existem "mais alfabetizados em midia do que
alfabetizados em letras" 32 • 0 nivel de sofisticayao dessa TV est<i
assirnilado pelos espectadores mesmo para urna possivel TV diferenciada,
que tenha como referenda outros pressupostos. Para Barbero, os
telespectadores

dominam

perfeitamente

essa

linguagem,

embora

desconheyam sua especificidade tecnica33 •
Apesar da familiaridade do publico e dos eventuais realizadores, que
tambem faziam parte desse publico, para os que atuavam junto ao
movirnento social numa primeira instancia so existia a necessidade de
aprimoramento tecnico e a busca de uma formatayao mais adequada para
expressar os conteudos dos videos produzidos. Esses realizadores
32 Ibid.
33 BARBERO, JesU.s M.

De los medias a las mediaciones. Barcelona, 1987, p.242.
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come<;aram a se organizar com o objetivo de sistematizar discussoes que
ate entao eram informais, no momento em que a sociedade vivia urn
contexto de valoriza<;ao da organiza<;ao para o reconhecimento do
especifico de cada atividade, fosse ela de carater sindical ou nao. Tal
organiza<;ao, que sera descrita adiante, materializou-se urn pouco mais
tarde.
Particularmente, algumas pessoas que vivenciaram a experiencia do
grupo na realiza<;ao do video "E ai..." e quiseram continuar a desenvolver
atividades em video,

sentiram a necessidade de apnmorar-se

tecnicamente para avan<;ar na experiencia acurnulada. 0

trabalho

desenvolvido ate entao teve como saldo positivo a afirma<;ao de urna
rela<;ao de horizontalidade. Os produtores de video dispostos a trabalhar
com horizontalidade poderiam aperfei<;oar-se chegando

a condi<;ao

de

realizadores, isto e, pessoas que se envolvem com a concep<;ao e a
cria<;ao, ainda podendo ter a vantagem de nao haver a fragmenta<;ao do
processo de trabalho como acontece nas sociedades industriais. Ortiz cita
tal processo em oposi<;ao com a "fabrica<;ao da telenovela e a produ<;ao
industrial em geral" 34 , para que, nas palavras de Machado, a TV nao fique
nas "maos apenas de 'profissionais' destituidos de senso critico ou para
que o seu exercicio nao se de a revelia das institui<;oes democniticas" 35 •

A ORGANIZA<;AO DOS REALIZADORES POPULARES

Em 1983, por ocasiao do congresso da classe trabalhadora (Conclat)
realizado no Pavilhao Vera Cruz em Sao Bernardo do Campo, no qual se
34 ORTIZ,

Renato. Telenove/a: historia e prodw;iio. 2 ed. S.P. Brasiliense, 1991, p.150.
Arlindo. Arte do video. S.P. Brasiliense, 1988, p.87.

35 MACHADO,
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fundou a CUT - Central Unica dos Trabalhadores, produtores de video
popular, que atuavam junto aos movimentos populares de diversos
segmentos e entidades 36 , vindos de varias regioes do pais, encontraram a
oportunidade, ate entao inedita, de introduzir a tecnologia do video num
evento de grande alcance.
A estrutura de produc;ao montada teve urn perfil profissional. A
capta9ao se deu em VHS atraves de varias cameras: geral, palco,
plenario, reportagens e externas. A finalizac;ao foi em U-matic e o produto
final, "Conclat 83 ", foi distribuido para varios sindicatos no Brasil.
0 encontro proporcionou, alem do resultado pratico, o estreitamento
de lac;os de cooperac;ao entre os realizadores. Para cobrir o evento, varias
equipes trabalharam em conjunto, favorecendo o conhecimento e a troca
de informac;oes entre produtores populares, ate entao pulverizados nos
movimentos sociais. Essa aglutinayao

propiciou a preparac;ao de urn

encontro especifico, com o objetivo de criar uma entidade que desse
continuidade, agora de maneira sistematica, as discussoes comuns a todos
esses produtores.
0 I Encontro de Produtores de Video no Movimento Popular, como foi
denominado, aconteceu em 1984 no Instituto Metodista de Ensino
Superior em Sao Bernardo do Campo, patrocinado pelo Nucleo de Estudo
da Memoria Popular do ABC. Paralelamente ao f6nun da discussao,
realizaram-se oficinas de capacitac;ao: fotografia, camera, edic;ao, som,
iluminac;ao e direc;ao de atores.

Nessa oportunidade foi fundada

a

ABVMP - Associac;ao Brasileira de Video no Movimento Popular - e

36

SANTORO. Luiz F. A imagem nas miios: o video popular no Brasil. S.P. Summus, 1989, p.59.
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eleita sua primeira diretoria 37 • Na decada de 80 houve uma verdadeira
febre entre os realizadores de audiovisuais para utilizar o video como
meio de expressao, contra-informa9ao, anima9ao socio-cultural e
interven9ao politica3s.

0 espirito de coopera9ao do qual se originou a propria ABVMP
favoreceu o intercambio entre produtores e estimulou a produ9ao de
videos sobre temas variados. Surgiram produ9oes conjuntas com equipes
de outras regioes do Brasil.
Urn desses intercambios aconteceu em 1985, entre a ABC Video CEPS, o projeto audiovisual da Diocese de Teixeira de Freitas, no sui da
Bahia, e o CIMI - Conselho Indigenista Missiomirio. Dois videos foram
realizados: "Cobra Jovem", que enfoca

a problematica do jovem na

regiao de Teixeira de Freitas e "Somos Gente", que trata do indio e da
posse da terraJ 9 •
Ainda em 1985 a ABVMP preparou o II Encontro Nacional de Video
no Movimento Popular, cujos temas centrais eram: "A Linguagem do
Video", "Distribui9ao dos Programas de Video" e "Projetos da ABVMP
para os Pr6ximos Dois Anos" e, paralelamente,"Curso Basico para
Principiantes "40 •
Na pratica, a distribui9ao foi o que realmente se

implementou. 0

assunto era valorizado, pois havia uma ausencia de escoamento da
produ9ao do chamado video popular.

37 Luiz Fernando Santoro (Presidente); Mario Galuzzi Jr. (Vice·Presidente); Nanci Barbosa

{Secretaria Geral); Ary Filler (Tesoureiro) e Marcio A. dos Santos (Segundo Tesoureiro) ;
(Santoro, 1989: p.ll9).
38 SANTORO, Luiz F. El video popular en Brasil: Ia fiebre y los pejismos. in: BARROS, Jose T. La
imagem nuestra de cada dia. Bogota. Ed. Paulinas, 1992, p.86.
39 Ver sinopses
4 0 SANTORO, Luiz F. A imagem nas milos. S.P. Summus, 1989, p.68.
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Esse fato se evidencia no relato das atividades desenvolvidas a partir
de 1986: I Mostra Intinerante de Video Popular e Projetos de Distribuic;ao
de Programas de Video e de Filmes em Video - Projeto Telecine, que
contou com a colaborac;ao da Fundac;ao Ford e realizou-se pela ABVMP
em conjunto com a CD!- Cinema Distribuic;ao lndependente 41 •
Desde o primeiro encontro, existiam alguns produtores de video
popular que atribuiam peso igual

a

linguagem e

a

distribuic;ao,

compreendendo-as como parte de urna mesma problematica em que a
qualidade do produto, obtida a partir do exercicio de urna linguagem,
estimularia sua propria distribuic;ao. A qualidade seria atingida mediante a
capacitac;ao dos produtores que, alem do aperfeic;oamento tecnico,
dominassem melhor os c6digos videogn:ificos42 .
No entanto, a maioria desses produtores entendia que uma qualidade
satisfat6ria para esses videos seria urn "fazer melhor" no gravar e no
editar, soluc;oes que se esgotavam em tecnicas "bern resolvidas". Essa
tendencia

partia do pressuposto de que a prioridade era mostrar as

produc;oes em video do movimento popular, deixando para urn segundo
plano a formac;ao de realizadores, ou seja, produtores que tivessem
conhecimentos que extrapolassem o tecnico e pudessem interferir tanto na
concepc;ao quanto na produc;ao dos trabalhos.
Quem produzia videos para o movimento popular, s6 pelo canal que a
ABVMP viabilizava dificilmente se tornaria urn produtor que viesse a ser
urn realizador. Priviligiava-se novos "militantes", que encontravam
sempre urn curso basico de video

a disposic;ao.

As discussoes sobre os

possfveis c6digos videograficos, o especffico do meio e a imagem no

41 Ibid. p.67.
4Z MACHADO. Arlindo. 0 video e sua linguagem. Rev. USP. n.l6. dez./jan.lfev. 1992/93. p.!O.
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video eram substituidas por preocupac;oes tecnicas basicas. Os videos
eram concebidos a partir de urn conteudo predeterminado acreditando-se
que conhecimentos tecnicos dessem conta de questoes esteticas.
0 peso dado a essas necessidades prementes da distribuic;ao foi se
acentuando, ao Iongo do tempo, em detrimento

das discussoes mais

conceituais relativas ao meio. Do primeiro ao segundo encontro, as
discussoes deixaram de traduzir a diversidade das inquietac;oes dos
produtores, reproduzindo

a mesma visao instrumental detectada

anteriormente no trabalho com entidades civis (ONGs), como a que
aconteceu no CEPS. Essa visao nao reconhecia no meio video uma
articulac;ao mais complexa (especificidade do meio e a imagem), mas
considerava, no maximo, urn apoio tecnologicamente mais sofisticado
com funcionalidade didatica para veicular urn conteudo preestabelecido.
Os produtores de video formados nessa visao instrumental absorveram
do movimento social a necessidade de se expressarem enquanto agentes
sociais, pessoas organizadas por area social, com urn trabalho especifico,
que se distribuia em func;oes e tarefas de acordo com a formac;ao, aptidao
ou disponibilidade pessoal de cada urn.
A ABVMP reunia produtores de video popular que concebiam sua
otimizac;ao enquanto agentes sociais, para o que precisariam de formac;ao
especifica que, mais do que tecno-operacional, os capacitaria como
animadores, cuja func;ao seria a de dinamizar atividades com video nas
comunidades, reforc;ando o conteudo dos programas exibidos, a exemplo
do que ja acontecia depois de apresentac;oes teatrais feitas nos mesmos
moldes, desde a decada de 60.
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No encontro da ABVMP em 1986, os produtores de video popular
come<;am a se reconhecer como realizadores, por se sentirem mais
autonomos em rela<;ao ao movimento popular, embora comprometidos
com a tematica popular, como o proprio titulo ja sugere: III Encontro
Nacional de Grupos de Video Popular.
Os temas mais importantes discutidos foram: "Video Popular e a
Constituinte" e "Forma<;ao de Realizadores". Do encontro sairam
propostas de "cursos de capacita<;ao para videocomunicadores populares
que nao se limitassem

a

parte operacional". Assim, preparou-se o

videocomunicador, enquanto agente social aos moldes do animador, a
partir da "forma<;ao de repertorio para ver, analisar e discutir videos e
programas de TV", com uma "metodologia de produ<;ao e exibi<;ao",
"aperfei<;oando-se tecno-operacionalmente" e tendo como base uma
"forma<;ao teorica sobre comunica<;ao e educa<;ao popular" 43 •
A proposta desse encontro deixou de !ado alguns assuntos importantes
para urn realizador: quest5es especificas do meio video, seus "codigos",
que,

articulados

a

tecnica, podem proporcionar uma verdadeira

experimenta<;ao para "articular imagens que produzam sentidos" 44 •

A EXPERIENCIA NUMA ENTIDADE SINDICAL

Em 1986 foi produzido urn telejomal: Rodovfdeo, como inicio de urn
projeto proprio, especifico para o Sindicato dos Condutores de Veiculos
de Santo Andre, Sao Bernardo, Sao Caetano, Ribeirao Pires e Mogi das
Cruzes,

43
44

ABCDRPMC,

atual

Sindicato

dos

Rodoviarios

SANTORO, Luiz F. A imagen nas maos. S.P. Summus. 1989, p. 70/1.
MACHADO Arlindo. 0 video e sua /inguagem. Rev. USP. dez./jan.!fev.I99211993. p.l2.
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do

ABCDMRPMC.

Desenvolvido

enquanto

atividade

profissional,

o

telejomal era realizado com periodicidade quinzenal e o publico alvo era
a categoria desse sindicato.
Eram veiculadas questOes relativas

a organiza<;:ao

sindical em seus

aspectos reivindicativos e politicos. Esse telejomal sindical, que no
conteUdo nao se diferenciava dos afins, inovava na forma. 0 reporter era,
a urn so tempo, reporter e apresentador, comportando-se de maneira
informal, colocando-se por vezes na condi<;:ao de membro da categoria um motorista. A edi<;:ao informava e opinava simultaneamente e, ja no
texto informativo, previa-se a inferencia de opinioes.
Um trecho obtido para analise 45 , mostra a abertura do telejomal como
um plano frontal da porta de um 6nibus urbano que, ao abrir-se, expoe os
caracteres: "Rodovideo noticias", sugerindo que o titulo suba os degraus
que levam ao interior do veiculo. Em seguida seb'lle-se o clip que mostra
movimentos cotidianos de passageiros e motorista em closes frontais e
laterais editado em corte seco.
Um reporter entao ocupa o Iugar do motorista, em plano medio (frontal
e lateral) e fala diretamente aos espectadores sobre a campanha salarial
da categoria que teve seu curso normal interrompido pelo an1lncio de um
plano econ6mico do govemo (Plano Cruzado).
A anima<;:ao que se segue mostra um cartum animado (animatic,
recurso artesanal em forma de story board utilizado pel a publicidade para
ilustrar ao cliente a ideia de um roteiro a ser produzido ), no qual
campanha salarial e representada por urn trem cheio de trabalhadores com
bandeiras agitadas nas maos e o "pacote" econ6mico representado por um

45

Trecho disponivel na fita de video que integra esta disserta<;iio.
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boi que cruza a linha. 0 audio reproduz o mogido do boi mixado a uma
musica que sugere urn trem em movimento.

0 reporter, agora em uma sala, faz comentarios sobre a politica
economica e, dando a ideia de simultaneidade - "enquanto isso", aparece
em seguida na rua entrevistando as pessoas sobre o plano economico nos
padroes normais de uma reportagem de rua. Nao ha creditos com
informa9oes sobre a produ9ao.
Tal experiencia correspondia a urn projeto que tinha por objetivo
abordar,

a

partir

de

uma

categoria

profissional,

setores

mms

diversificados da popula9ao, atingindo familiares de associados, na
tentativa de amplia9ao do publico-alva - os motoristas e cobradores. A
experiencia come9ou com a distribui9ao de monitores de TV pela sede do
sindicato, nos ambientes em que funcionavam os departamentos medicoodonto16gico e as salas de espera. Essa foi a primeira tentativa de
amplia9ao do publico-alvo46.
Para dinamizar essa experiencia foi criado o projeto Domingo no
Bairro, que come9ou a materializar-se em 1987, com a reforma de urn
onibus urbana, financiada pelo sindicato. Era parte de uma estrategia de
divulga9ao para atingir a categoria e acontecia simultaneamente ao
trabalho descrito. Pretendia-se criar o habito para a forma9ao de urn
publico local de uma TV de rua.
Instalou-se urn palco, seis monitores de TV com equipamento
completo para grava9ao e exibi9ao de videos e caixas de som embutidas.
Foram escolhidos pontos fixos adequados para exibi9oes, distribuidos
estrategicamente num circuito predeterminado na regiao do ABC, com
46 Sobre o programa "Ondas livres" · TV Gazeta, dedicado ao video sindical, vcr:
imagem nos miJos: o video popular no Brasil. S.P. Summus. 1989. p.71.
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Luiz F. Santc>ro. A

periodicidade semanal, cujo prop6sito era criar o habito no publico para
eventual programayao local.
Domingo no Bairro visava proporcionar ao publico cultura e lazer.
Azemard refere-se a essa fase de experimenta9ao como a fase que tern
por objetivo "analisar, atraves de

experimenta~iio

controlada, o impacto

dos novos meios de comunicayao sobre a animayao cultural" e
aproveitando as possibilidades de uma "teledistribui9ao local para a
realizayao de programas que favore9am a participayao do publico"47 •

Ao !ado, a Gabriela no Congresso da CUT

em Belo Horizonte e abaixo, na comemora9fio
do 1o de maio em Sao Bernardo do Campo
em 1987.

Para concretizar o projeto, o veiculo
apelidado de "Gabriela Eletr6nica",
tinha uma programayao dividida em
tres blocos. 0 primeiro, ao vivo,
valia-se da "animayao". Nos eventos
de

car~iter

cultural em espa9os

publicos, era comurn a anima9ao como prepara9ao do publico. A pnitica
ja era utilizada pelos movimentos populares no ABC, servindo-se do
teatro de rua praticado por grupos amadores da regiao. 0 publico era
abordado com urn aspecto especifico do video, a simultaneidade, atraves

47

AZEMARD, Ghislaine. El video: vision hist6rica y perspectivas futnras. in: RICHER!, Giuseppe
(ed) La television: entre servicio publico y negocio. Barcelona. Gustavo Gili, 1983, p.263.
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de camera aberta, ou seja, a exibi<,:ao nos monitores simultanea a capta<,:ao
da camera. Executando pauta levantada com antecedencia a partir das
carencias do bairro (transporte, esgoto a ceu aberto, lazer etc .. ), eram
feitas entrevistas por urn rep6rter/animador - caricatural, nos moldes de
teatro de rua. Animando e entrevistando no momento em que se gravava e
se exibia simultaneamente, e ap6s a edi<,:ao imediata na camera, era o
reporter de urn programa onde se mesclavam reportagem e

fic~ao,

para

exibi<,:ao nesse mesmo bloco.
0 segundo bloco exibia urn programa pre-gravado de tom hurnoristico
com abordagem social. No terceiro bloco, apresentavam-se artistas locais,
ao vivo, principalmente musicos.
A "Gabriela" cumpriu urn papel impactante como veiculo - TV de rua,
palco de exibi<,:oes, apoio ideal para espetaculos. Isso foi comprovado
pela absoryao do segundo e terceiro blocos, mais adequados a esse tipo
de evento.

CRITIC A A ESPETACULARIZA<;:AO

Quando se gravavalexibindo e se editavalveiculando in loco, tinha-se o
prop6sito de desmitificar o video, mostrando-o como possibilidade de
cria<,:ao de formas diferenciadas da abordagem tradicional de publico,
com urn recurso tecnol6gico de f::icil manuseio. 0 video e adequado as
programa<,:oes ao vivo e as situa9oes improvisadas, "eventos em estado de
constitui<,:ao", que num tratamento televisual ou videografico abrem-se e
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pennitem a simultaneidade, comunicando mais eticientemente que uma
exposi91io sistematica 48 •
A simultaneidade que se valeu da camera aberta e uma das
caracteristicas importantes na utilizayao do video no processo de
produ91io para a experimentayao, evidenciando-se as etapas da constru9ao
de urn programa.
A simultaneidade, neste e em outros casos, como em assembleias de
trabalhadores que aconteciam em portas de empresas de 6nibus, ou em
mini-assembleias realizadas por sindicalistas, ficou reduzida a urn fim em
si mesmo. Predominou o efeito "espelho", no qual o "interesse e centra do
na utiliza91io imediata das imagens" 49 , e gratificava o publico s6 pelo fato
de ver-se na "telinha", ficando assim diluidos os elementos que
comporiam a desmitificayao pretendida.
Esse projeto buscava dar continuidade

a experiencia, ate

certo ponto

bem-sucedida que se dera na realiza91io do video "E Ai...", em que
elementos variados de outras linguagens artisticas, como teatro, musica e
danya, concorreram para uma mescla rica e que, sistematizada,
constituiria materia-prima para uma expressao apropriada ao meio video
que, por ser sistema hibrido, opera com c6digos significantes distintos 50 •
Porem, Ionge de realizar a intenyao que obteria uma sfntese de todas
essas contribui9oes, pois a "mfdia opera numa fronteira de intersecyao de
linguagens" 51 , em que elementos dessas linguagens seriam expressos
atraves do video, aconteceu com a Gabriela apenas urn espet:iculo
multivariado que despersonalizava toda e qualquer experiencia estetica,
48 MACHADO, Arlinda. Arte do video. S.P. Brasiliense.l988, p.9L
49 GOMEZ,
50

51

Ricardo. 0 video como pnltica: para alem do video- processo e do video-produto. in:
Propos/a. n.58. set./93. p.26.
MACHADO, Arlin do. 0 video e sua linguagem. Rev.USP. n.l6. dez.ljan.lfcv.I992/93. p.l 0.
Ibid. p.8.
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invalidando o processo de se atingir uma sintese. Imaginava-se chegar a
urn embriao de programa9ao apropriada para uma TV diferenciada, na
qual a diversidade se expressasse atraves do hibridismo do video. No
entanto, o maximo obtido foi uma "anima9ao sofisticada" pela utiliza9ao
de elementos eletr6nicos, que acabaram por cair numa espetaculariza9ao.
Mas, segundo avalia9ao de dirigentes sindicais dos rodoviarios na epoca,
foram atingidos os objetivos de divulga9ao junto a essa categoria.
Para ilustrar a espetaculariza9ao, algumas questoes que envolvem a
"Gabriela Eletr6nica" precisam ser consideradas.
Entende-se par espetaculariza9ao a a9ao pela qual se toma espetacular
o que originalmente nao o seria. Por esse entendimento, segundo Requena
nao ha "decodifica9ao", existe sim, "urn tipo de consumo" que nao e
propriamente comunica9ao, mas urn "simulacra de comunica9ao" 51 •
Assim, uma programa9ao de TV, que, a priori, estivesse preocupada com
a investiga9ao de sua especificidade, a partir de urn pttblico local, nao
comportaria uma a9ao dessa natureza, pois o efeito de urn evento nascido
do espirito eremero de espetaculariza9ao nao vai alem de uma ilusao
euf6rica, contrapondo-se a urn meticuloso processo de implantayao, cuja
perenidade supere o espetacular.
A

"Gabriela

Eletr6nica",

concebida

para

programa9ao diferenciada de TV do que ate

experimentar

uma

entao se conhecia, na

tentativa de criar urn publico para o embriao de uma TV localizada, alem
de atender os interesses do Sindicato dos Rodoviarios, que financiava o
projeto, na pratica tomou-se apenas uma "TV de rua": nao atingiu o

ll

REQUENA, Jesus G. El discurso televisivo: espetacu/o de Ia posmodemidad. Madrid. Catedra.
1992. p.52.
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objetivo de criar o habito necessario para formar urn publico local e
especifico.
Em meados da decada de 80, as exibi9oes de video ao ar livre eram as
chamadas TVs de rua que, concretamente, serviam para animar eventos
de carater social. As TV s de rua tinham urn certo "sabor altemativo",
imaginava-se que elas provocariam uma revitaliza9ao do potencial
criativo dos realizadores populares e o estabelecimento de uma rela9ao
mais estreita com o publico. lsso se dava principalmente porque a TV de
rua estava fora do convencional das redes de televisao. Eram quase
sempre ligadas a alguma entidade civil, que servia de canal para financiar
suas atividades.
Esse tipo de exibi9ao, a principio feito precariamente, foi muito
difundido nos movimentos sociais e logo sofisticou-se com a montagem
de "unidades m6veis" onde eram utilizados diferentes recursos tecnicos:
videos e palco em onibus, telao ou videowall ("muro" formado de
monitores de video) em caminhoes e carros utilitarios. Tal sofistica9ao
acabou estimulando o sentido de "espetaculo '' que uma exibi9ao publica
de qualquer natureza traz consigo, refor9ando o carater imediatista do
promocional de urn evento, seja politico, artistico, esportivo ou
publicitario.
As unidades m6veis passaram a ser vistas pelos que promoviam
eventos no interior dos movimentos sociais como "carros de propaganda".
Por isso, passaram a promover atividades dos movimentos, ficando seu
potencial reduzido

a veicula9a0

de discurSOS pre-concebidos, tendo a

imagem como mero apendice. Tal caracteristica trazia

a tona

mais uma

vez a instrumentalizayao, avessa a qualquer experimenta9ao. Nao eram

gI

absorvidos os mecanismos relativos ao processo de elaborayao de uma
programayao que visasse interagir com a comunidade.
A "rua" perde a sua caracteristica dinamica, enquanto Iugar de
passagem e convivencia de uma localidade, quando utilizada pelas
unidades moveis como urn grande "suporte" de exibi9ao, provocando urn
distanciamento do espectador, pois a tecnologia do video so ilustra o
espetaculo atraves do "efeito espelho".
Neste contexto, alguns produtores de video popular, geralmente se
sentiam atraidos por urn resultado mais imediato, que atendesse melhor
premencia

a

do movimento popular, do que os que se obteriam num

processo mais amplo de pesquisa, estetica ou de publico. A op9ao
imediatista refor9ava uma vez mais a visao instrumental no uso do video
que vern acompanhando esse meio desde a videoarte, transtormando, por
fim, essas unidades m6veis em verdadeiros "palanques ambulantes".
Quando se espetacularizou a TV de rua, com maior ou menor grau de
consciencia, s6 foi

possivel encontrar uma imagem espetacular.

Acreditava-se que, cercando-se o evento de a96es que o dimensionassem
de maneira superlativa, a imagem estaria potencia!izada .. No entanto,
confundiam-se as praticas que s6 estimulavam as sensa96es dos
espectadores presentes com procedimentos que pretendiam estimular as
emo96es desses espectadores, o que deveria se dar atraves da propria
1magem.
Ao falar de 1magem que pressupoe emoyao, referindo-se a Francis
Vanoye, Jacques Aumont coloca a questao de uma desvalorizayao
sistematica da emo9ao que costuma aparecer na imagem espetacular,
considerando-a como "regressao momentanea, sinal de
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disfun9ao

correlata a

uma baixa dos desempenhos do sujeito", produzido

intencionalmente para urn espectador coletivo e massificado 53 •
0 desprezo das emo<,;oes acompanha o espetaculo desde a rua
televisao. Assim,

a

e facil encontra-lo na imagem de uma TV de rua ou nos

demais elementos desse espetaculo, ainda mais que esses espetaculos
arvoram-se em "emo<,;oes fortes

a custa de uma confusao, na maioria das

vezes, entre emo<,;ao e sensa<,;ao" 54 •
0

procedimento

contrario,

em

que

a

imagem

nao

fosse

espetacularizada, por levar-se em conta uma abordagem positiva da
emo<,;ao, abriria a possibilidade de provocar processos emocionais
capazes

de

proporcionar "a passagem

da emo<,;ao

a

a<,;ao"

e,

conseqUentemente, estabelecer uma "verdadeira comunica<,;ao entre
espectador e imagem"ss.

TERCEIRO

MOMENTO:

ALEM

DO

ESPETACULO

A

EXPERIENCIA NUMA INSTITUI<;'AO
PUBLICA

A repercussao das TV s de rua inseriu definitivamente o video como
instrumento promocional no campo politico. Parecia inevitavel a presen<,;a
desse meio nas institui<,;oes, inclusive publicas, pois ja havia sido testado
e absorvido como veiculo de propaganda, suporte pedagogico e animador
de eventos.
As TV s de rua perderam o "sabor altemativo" que tinham para os
produtores populares. Preocupado com essa mudan<,;a de enfoque que
53 AMONT, Jacques. A Jmagem. Campinas, S.P., Papirus, 1993, p. 122.
Ibid.
Ibid ..

54
55
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tomaria, definitivamente, as Tvs de rua urn instrumento apenas o uso
promocional/politico do video, o coordenador do projeto desenvolvido no
Sindicato dos Rodoviarios - "Gabriela Eletronica", que era originario da
ABC Video - CEPS, decidiu continuar experimentando com TV de rua,
ressalvando agora o seu carater provis6rio. Seria utilizada ate que fosse
encontrado o caminho adequado para a realiza<;ao de projetos que
sistematicamente se originassem das rela<;oes presentes na diversidade
que caracteriza a sociedade, e nao nos interesses de urn grupo no poder.
Os produtores altemativos de video em Santo Andre, que constituiram
urn proxcesso de produ<;ao correlato a urn processo politico tiveram
dificuldades em encontrar praticas mais adequadas ao meio. Mas
garantiram que se abrissem espa<;os com suficiente legitimidade politica,
dada a trajetoria junto aos movimentos sociais. Isso foi necessaria para
que a experiencia fosse Jan<;ada nurn espectro mais amplo, que abrangesse
a cultura indo alem do promocional/politico56 , uma vez que se considere a
cultura como "a dimensao da sociedade que inclui todo o conhecimento
nurn sentido ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento e
expresso.

E uma

dimensao dimimica, criadora, ela mesma em processo,

uma dimensao fundamental das sociedades contemporaneas" 57 •
Uma a conjuntura politica favoravel a novas praticas, na gestao
administrativa iniciada em 1989 em Santo Andress, possibilitou a
elabora<;ao de urn projeto que levava em conta a diversidade cultural de
uma localidade. Alem dessa conjuntura, o municipio ja era dotado de boa

56 Ver anexo 6.
57

e

SAo"'TOS, Jose L. dos. 0 que cultura. S.P. Brasiliense, 1986, p.50.
58 A elei9ao municipal de !988 elegeu o prefeito Celso Daniel do PT e, durante a campanha,
constituiu-se uma comissao de comunica9ao, a exemplo de outras, onde ja se tratava o video

numa interface com a cultura e educayao dentro de uma perspectiva de eventual TV regional.
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parte de

infra-estrutura basica, permitindo pensar num tipo de

investimento que, em regra, nao e considerado prioridade.
0 projeto desenvolveu-se entre 1989 e 1991 e possuia duas faces que
interagiam: uma que atendia

a demanda estimulada enquanto servi9o

de

utilidade publica e outra que tinha numa "TV de rua" a estrategia para
implementa9ao futura de uma TV localizada, levando em conta todo o
processo ate aqui avaliado.
As condi9oes objetivas de uma institui9ao publica

determinavam

adequar uma metodologia concebida para aproximar as pessoas ao video
atraves do projeto como urn todo, que considerava as necessidades
imediatas da Secretaria Municipal de Educa9ao, Cultura e Esportes de
Santo Andre - SECE, emprestando aos servi9os urn carater que visava

a

familiariza9ao do publico como meio video, na rela9ao do municipe com
a prefeitura.
Esses servi9os eram:
VIDEOTECA PUBLICA - criada com aproximadamente 700 titulos
distribuidos em temas educativos e culturais, funcionava acoplada

a

biblioteca publica .
CINE-VIDEO- exibicoes peri6dicas, com projecao em telao, de ciclos
de filmes nao incluidos em circuito comercial da regiao e definidos por
uma equipe da SECE acrescida de municipes interessados em cinema.
OFICINAS- capacitacao de pessoas e grupos para a realiza9ao em
video. Alem desses servicos cotidianos, uma MOSTRA DE VIDE0 59
anual reunia produtores e produ9oes, nacionais e intemacionais, para

59

A "Mostra de Video de Santo Andre". criada no anode 1983. quando se apresentou pela primeira
vez o video "E ai...", foi regularnentada em 1990 pela Camara MW1icipal por iniciativa do
Coordenador de Video da SECE - PMSA, autor da presente dissertal'iio.
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reflexao abrangente na area,

forum onde se apresentavam tambem

experiencias de TVs fora do sistema de redeem outros paises.
Em outra face do projeto, urn veiculo foi concebido para operar uma
"TV de rua" na perspectiva de uma TV localizada, enquanto nao se
viabilizasse uma estrutura adequada a uma TV. Tal veiculo de carater
provis6rio materializava-se numa perua Kombi adaptada somente para
exibi9iio, com quatro monitores e sistema de video embutidos, onde nao
havia palco para exibi9oes ao vivo nem recursos tecnicos para a capta9ao
direta de imagens, como no veiculo anterior, a "Gabriela Eletr6nica".
A op9ao por dimensoes menores desse veiculo procurava garantir a
maior concentra9ao dos espectadores no video, uma vez que as grandes
dimensoes do outro veiculo (6nibus ), concorreram muito para a dispersao
dos espectadores por refor9ar o carater "eventista" que se contrapoe,
como ja foi demonstrado,

a periodicidade

pretendida. Alem disso, o

veiculo era mais agil, permitindo urn nfunero maior de exibi9oes, o que
corroborava no prop6sito de despertar interesse da populayao em assistir
aos programas.
Para que esse projeto se implementasse dois pontos importantes, ja
pensados na Gabriela, precisavam ser redimensionados: a periodicidade
que deveria aperfeiyoar-se com exibiyoes diarias em pontos e horarios
fixos predeterminados com altemancia quinzenal para criar habito,
condiyao sine qua non de qualquer programayao de TV. E a
programa~ao,

que concebida a partir dessa periodicidade, impunha a

necessidadede de capacitar urna equipe que pudesse experimentar temas
"locais", determinantes na pauta.
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A discussao de pauta envolvia toda a equipe de produ9ao, acrescida de
urn agente cultural que, presente nas exibi9oes da "Perna Eletronica", na
rela9ao direta com o publico aferia questOes subjetivas, que normalmente
escapam as pesquisas convencionais. Os resultados eram repassados a
equipe, ao definir-se novas pautas. Esses dados tambem auxiliaram numa
melhor formata9ao dos videos para as condi9oes de exibi9ao na rua, tendo
em conta a rotatividade de espectadores que muitas vezes estao apenas de
passagem, determinando por isso o timing e a dura9ao dos programas,
dinarnizando-os atraves das vinhetas de liga9ao.

A perua eletrdnica cirrcula na
cidade exibindo a
programa<;iio da TVSA nos
bairros

A altemancia quinzenal mencionada correspondia a uma programa9ao
de 30 minutos, atingindo dois pontos de exibiyaO a cada dia uti! da
qmnzena
cmco

(duas programa9oes mensais ), com seis programas

de

minutos,que contemplavam a reportagem, o documentario e a

fic9ao, nao s6 com produyoes pr6prias, a exemplo de "URSS"e
"Paraguai"60 , mas tambem com videos de outras experiencias no pais.
60

Ver sinopses p. 131 e fita video em anexo.
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IMPLANT A(:AO E EXPERIMENT A<;:AO

Os servic;os implantados nessa instituic;ao publica estavam sob uma
coordenac;ao que tinha visao horizontal de relacionamento com a equipe,
6tica essa formada desde 82. Todo esse processo pode ser vista segundo
a concepc;ao de Eco de "experiencia aberta", aqui aplicada a uma
experiencia dividida

em tres momentos diferentes, que podem ser

pesquisados isoladamente e constituem-se num "suporte e ponto de
partida" para urn proximo momenta em "processo constitutivo do objeto
enquanto

experienciado"

institucional 61

e que

nao se esgota neste

momenta

•

Seria interessante entao, nesse terceiro momenta, abordar os aspectos
particularizados, que se podem colher num exame mais detido de cada
servic;o. Estes obedeciam a uma relac;ao horizontal dentro da organicidade
prevista no projeto de ac;ao para o departamento de cultura e
transcendiam a concepc;ao de servic;o publico numa instituic;ao.
-CINEVIDEO - Tinha o objetivo de levar as diferentes esteticas
cinematognificas a urn publico que fosse o mais amplo passive!, ja que as
salas de exibic;ao da regiao nao contemplavam tal diversidade por
restringirem-se ao comercial. Eram programados ciclos a partir de temas
que refletissem a atualidade, como consciencia negra, crianc;a, cinema e
TV,

guerras,

etc,

evitando-se

os

de

diretores

ou

de

escolas

cinematograficas voltados para urn publico muito restrito de cinefilos, a
exemplo do que se deu em boa parte dos cineclubes. Os pr6prios

61

ECO, Umberto. A definil;ao da arte. S.P, Martins Fontes, 1972, p.96.
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freqiientadores das exibic;oes poderiam planejar os ciclos posteriores em
parceria com a equipe. Ravia a consciencia de que a exibic;ao de cinema
em telao de video nao reproduz com fidelidade todas as qualidades da
pelicula, pon!m optou-se por esse recurso pela facilidade de aquisic;ao de
equipamentos e pela disponibilidade de titulos em video, cedidos em
permuta pelas locadoras da regiao, em troca de publicidade nos impressos
de divulgac;ao da prefeitura sem nenhum gasto por parte da mesma.

-VIDEOTECA - Concebida

a partir

de

titulos

realizados em

linguagem de video, e nao como uma cinemateca em video. Os temas,
retirados do cotidiano, nao eram habitualmente difundidos no meio social
e o criterio era educativo-cultural, em que informac;ao e formac;ao eram
objetos de uma mesma preocupac;ao, como lixo, sexualidade, ecologia,
comunicac;ao, indio, etc.
Para habituar o publico ao video, desenvolveu-se como servic;o, alem
do emprestimo de fitas, o agendamento de kits
(carrinho com monitor e videocassete - foto ao
lado ), objetivando estimular a aquisic;ao de
equipamentos de video pelas instituic;oes e
entidades. As redes municipal e estadual de
ensmo

assimilaram prontamente

envolvendo-se

na

gestao

da

a ideia,
videoteca,

sugerindo, pesquisando e reproduzindo novos
titulos para enriquecer o acervo, constituindose fator determinante na continuidade e
identidade da Videoteca Publica de Santo Andre.
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Para que os usmirios desenvolvessem melhor o uso do video na
formac,oao educacional, a videoteca incluia em suas atividades oficinas
como a de "metodologia de uso do video" oferecida pela ABVP
(Associac,;ao Brasileira de Video Popular), dentro de seus pressupostos de
capacitac,;ao dos usu:1rios.

-OFICINAS DE CAPAC IT A<;AO - A capacitac,oao de realizadores
proposta nas oficinas, que pretendia ir alem da mera formac,;ao de novos
"manipuladores de equipamentos", compreendia aproximar a imagem a
urn realizador potencial, apostando no desenvolvimento da criac,oao
originada na concep9ao simultiinea ao desenvolvimento tecnico na
produc,oao, tendo como possivel resultado uma vincula9ao do tecnico e
artistico apropriada a linguagem videogn1fica.
0 realizador que emergeria de urn publico submerso no fen6meno ja
referido da "alfabetizac,;ao visual", caracteristica marcante do publico
brasileiro, usaria sua familiaridade com a imagem para ultrapassar o
espectador que "apenas ve". Estaria capacitado para conhecer o
mecanismo da articula<;ao do que visse, atento por isso ao que essas
"imagens" cotidianamente sugerem na "telinha".

"A

medida em que as

pessoas aprendam a utilizar o equipamento e sejam alfabetizadas em
video", como relata o pioneiro Stoney sobre as TVs de acesso publico
nos EUA, "e saibam ler imagens, elas acabam por ter uma tecnica e urn
olhar mais apurados, criando linguagem propria, cada uma dentro da sua
cultura e de seu tema"62.

62 STONEY, George. Alfabetiza<;ao audiovisual. in: Video Popular n.26. set.iout./nov .. 1994, p.8.
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As oficinas de cria9ao e produ9ao compreendiam o processo completo
de realiza9ao de urn video (roteiro, grava9ao e edi9ao ). A oficina de
roteiro nasceu da necessidade de maior conhecimento do que seria
conceber e roteirizar urn video. Sem esse aperfei9oamento, o produto
final seria precario, o que ficou constatado nas produ9oes que resultaram
das oficinas de cria9ao e produ9ao.
A titulo de "premio estimulo", os melhores roteiros escolhidos por uma
comissao seriam realizados pela prefeitura atraves da equipe de grava9ao
e edi9ao do servi9o de video da institui9ao com a participa9ao do
roteirista. Urn exemplo foi o video "Paranapiacaba" 63 , concebido

por

uma pessoa do municipio de Santo Andre, onde fica a localidade de
Paranapiacaba, que, por afinidade e conhecimento do local, pode elaborar
urn roteiro, em seus aspectos objetivos e subjetivos, sobre urn ferroviario.
Segundo o ponto de vista do qual se partia na organiza9ao das
oficinas, esse conhecimento e afinidade e o que caracterizaria o
realizador local que, mesmo sendo de fora, buscasse penetrar na
realidade local a partir de vivencias objetivas, sem deixar de !ado as

particularidades subjetivas que uma localidade tambem abarca, para que
sua analise nao fosse fria e indiferente. 0 cuidado em compactar subjetivo
com objetivo foi definido como uma necessidade mesmo para quem seja
natural da localidade, porque, do contrario, sua interpreta9ao toma-se
emocional e sem distanciamento.
Portanto, a capacita9ao, de urn realizador potencial numa localidade
poderia significar acessa-lo

a

imagetica, servindo-se da propria

articula9ao visual, como ja e possivel crer que ocorra na "alfabetiza9ao

63

Ver sinopscs p. !3 I e !ita video em ancxo.
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visual" promovida pela populariza9ao do padrao global como estetica
televisiva. Isto se da ao levar-se em conta o aspecto tecnico sem mitificalo, por acreditar que ele nao substitui os aspectos esteticos de uma
realiza9ao, mas os enriquece.
Na localidade pode estar a reserva de simbolos do repert6rio do
imagimirio popular, que ao se imbricarem as imagens ja processadas e
assimiladas pelo publico atraves da TV comercial, proporcionam ao
realizador local urna interpreta9ao realmente diferenciada. Essas imagens
podem se mover para alem de uma "matriz cultural" para serem
processadas nurna TV64.

-MOSTRA DE VIDEO DE SANTO ANDRE - Existia desde 1983 e
limitava-se a exibir produ9oes, geralmente reproduzindo a programa9ao
do Festival Video Brasil, que acontecia urn pouco antes em Sao Paulo.
Entre 1989/91, passou a ser urn forum para disseminar a concep9a0 de
uma TV na cidade, alem de dar continuidade a exibi9oes em video, agora
dentro de tematicas determinadas que se universalizavam a partir da
localidade. Isso passou a se refletir na programa9ao, que contemplava
videos realizados em outras localidades de outros paises, prioritariamente
da America Latina, onde estavam presentes as peculiaridades e os
aspectos universais dessas experiencias.

0 evento, precedido por oficinas para realizadores locais e usuarios da
videoteca, conferiu organicidade ao projeto de video como urn todo e
tinha como objetivo maior a implanta9ao de uma TV localizada.

64

BARBERO, Jesus M. De los medias a las mediaciones. Barcelona, 1987. p.25.
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-PERUA ELETRONICA (Experimenta~;iio) - Ao focalizar a "Perua
Eletronica" entramos no aspecto do projeto mais ligado
embora

em

todos

os

presente,porque correspondia

servi<;os

a experimenta<;ao,

implementados

a organicidade

ela

estivesse

que o espirito do projeto

exigia.
Experimentava-se numa "TV de rua", mas operava-se num processo
em que, mais do que experimentar, experienciava-se . Sobre esta
concep<;ao, Eco atirma, , que "urn processo constitutive do objeto
enquanto experenciado, quer dizer, enquanto plenamente realizado".
A experiencia seria entao uma "prospec<;ao, uma pesquisa, urn
movimento" que para Eco, comporiam os elementos de uma ideia
processual, caracterizando uma "experiencia aberta", ou seja, "tudo aquilo
que de incompleto existe na imagem, na generalidade da sua evoca<;ao, ou
melhor, na sua lacuna"6s.
A "Perua" fazia parte da prospec<;ao de uma TV localizada.
A experiencia passa por tres espa<;os diferentes (institui<;ii.o civil,
sindical e publica), tendo na rela<;ii.o entre essas experimenta<;oes o
elemento de liga<;ao desses tres momentos: do primeiro para o segundo
momento, a tentativa de supera<;ao instrumental e do segundo para o
terceiro momento, a supera<;ii.o da instrumentaliza<;ao pelo rompimento
com a espetaculariza<;ao; conforme analisados nos itens anteriores.
Cada urn dos momentos correspondeu a uma experimenta<;ii.o
diferente, delimitada num periodo de tempo, num ritmo adequado ao seu
desenvolvimento, e nenhum deles esgotou-se em si, mas serviu de suporte
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para o proximo momento experimental, o que indica sejam considerados
como constitutivos de urn processo.
Os momentos podem ser melhor avaliados, analisando-se os videos
representativos que os caracterizam. Primeiramente, constatou-se que o
video em si, ao ser usado como instrumento, nao deflagraria o processo
que

buscava

constituir-se

enquanto

experimenta9ao.

Havia

uma

controversia entre os envolvidos na experiencia. Alguns atribuiam ao
video o papel de veiculo que reproduzia a articula9ao verbal e escrita e
outros tinham o video como meio que determinava, a partir da sua
especificidade, uma articula9ao propria.
No segundo momento da experiencia, no Sindicato dos Rodoviarios
em Santo Andre, procurou-se resgatar essa articula9ao, que, ja no video
"E a f. .. ", marcou a passagem entre esses momentos. A experimenta9ao
que antes ja estava presente tomou-se mais palpavel nesse trabalho ao
incorporar o conhecimento acumulado pela equipe sobre video ate aquele
momento. Em contrapartida, a instrumentaliza9ao sofisticou-se, servindose da espetaculariza9ao que acabou por deflagrar eventos com a "Gabriela
Eletr6nica".
Esses dois momentos correspondem a fase em que se negociava com
entidades

sociais

urn

espa90

onde

se

pudesse

experimentar

a

especificidade do video. No CEPS produziu-se o video ja citado, "E ai,
nao sei, s6, normal...", que representou essa experimenta9ao. No
Sindicato dos Rodoviarios, a tentativa ficou representada pelo projeto
"Domingo no Bairro".

0 terceiro momento corresponde a fase em que se tomou mais dificil a
negocia9ao, porque a institui9ao publica , por uma questao de cultura
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politica, dificilmente consegue delimitar os espacos entre o interesse
publico e o que seria o interesse mais imediato de uma gestao
administrativa. Dentro desses panimetros, o projeto de video na
instituic;:ao municipal, Prefeitura de Santo Andre, encontrou dificuldades
para manter a "Perua Eletr6nica" enquanto espaco de experimentacao que
projetava uma TV localizada de interesse publico para a regHio, pois ja
nao bastava experimentar apenas a linguagem adequada ao video, mas
sim pensar na implantacao dessa TV.

"E preciso

lembrar que a televisao

e

urn meio de comunica<,:ao que, apesar do satelite, tern sua estrutura
fundamental na localidade" 66 • A administracao passou a ver a "Perua"
como urn veiculo promocional extremamente adequado para servir a seus
interesses imediatistas.
Os

servicos

(videoteca,

oficinas,

cinevideo ... )

de

caniter

inquestionavelmente publico, com atendimento a uma demanda latente,
tiveram uma resposta positiva imediata. Para atender ao aspecto
institucional demandado pela gestao, foram produzidos videos solicitados
pelas diferentes secretarias municipais, cujos conte(tdos eram previamente
discutidos pelos responsaveis da area e por pessoas destacadas pela
equipe de video para este fim. Os institucionais pretendiam informar
sobre determinados assuntos de areas administrativas, dirigidos a publicos
que as areas abrangiam, sempre com preocupacao educativa. Tais videos
eram concebidos e produzidos respeitando-se a especificidade do meio
video,

uma vez que a equipe superara a contradicao entre a

instrumentalizacao e a linguagem desse meio, aplicando-se o que se havia
obtido atraves das experimentac;:oes anteriores. Para demonstrar como se
66
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colombiano.

in: Video

Popular

compatibilizava a demanda do institucional e a especificidade do meio, o
video "Antes que a casa caia" e um bom exemplo, previamente discutido
com o secretario de habita9ao67 •
0 texto e escrito, decorado e em som direto, sob urn ponto de vista
narrativo onde os personagens dividem as inforrna(foes:
- Carlota Bolota, sobre a coleta de lixo;
- Mingo Pingo, urn detetive que procura os vazamentos;
-Vera Verde, ensina reflorestar plantando nas encostas;
- Ed Costa, fala do cuidado com os cortes nos morros.
0 apresentador em estudio funciona como ancora e, no final, fomece
os telefones de servi9os

a disposi9ao

dos moradores antes que a casa

caia.
0 titulo aparece em caracteres coloridos com fundo neutro no come9o
e no final, quando aparece

0

unico credito, a realizayaO feita pela

Secretaria de Habita9ao da Prefeitura de Santo Andre e a TVSA.
A gestao pretendia que os institucionais tossem veiculados nao s6
quando a area solicitante deterrninasse, mas tambem para publicos nao
deterrninados em apresenta9oes da "Perua", com carater eventista, fora da
sua programa9ao habitual.
No entender da equipe de video, esse procedimento a um s6 tempo
espetacularizaria a "Perua", como ja
Eletr6nica",

e transforrnaria

os

acontecera com a "Gabriela

videos

institucionais

em

videos

promocionais da gestao como urn todo, tomando a inforrna(fao de
"utilidade publica " in6cua. A inforrna9ao seria pulverizada por nao atingir
seu publico alvo ao ser recebida indiscriminadamente fora de sua area por
67 Ver sinopscs

e !ita video em ancxo. 0 sccrcu\rio de hahita9ilo na gcstilo 1989!92 tc1i o
soci6logo lrineu Bangarolli Jr.
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espectadores motivados pclo timming de uma programa<;:ao adequada ao
ritmo da rua e nao a uma exibi<;:ao preparada para uma sala onde o video
cumprisse urn papel enquanto dinamizador das questoes embutidas no seu
conteudo, mesmo sabendo que essa visao instrumental se transformaria
como tempo.
Eco afirma que o "desenvolvimento dos costumes e dos modos de
pensar" influenciam na conceituac,:ao do que e estetica e que esse
fenomeno sociol6gico, interfere na reflexao sobre a TV 68 • A equipe temia
o comprometimento da programac,:ao da "Perua" se ela fosse adequada ao
caniter eventista, eliminando a periodicidade de uma programa<;ao
formada por uma grade de programas, a partir da diversidade de
elementos

que

compoem

uma

localidade,

portanto,

adequada

a

experimentac,:ao de uma TV localizada, onde a programa<;:ao tem como
estrategia a "mediac,:ao entre produc,:ao e audiencia" 69 •
A enfase dada

a programa<;:ao decorre da importancia que esta tern ao

se falar em televisao.

E possivel

pensar que o programa seria o mais

importante nesse meio, mas e na prograrnac,:ao que se caracteriza o meio
televisivo. A conjugac,:ao de generos estabelece urn ritmo proprio que nao
coincide com nenhum outro meio. Assim, "concebe-se a prograrnac,:ao
como uma unidade sistematica e organizada" e existe como uma estrutura
''unificadora das estruturas autonomas"7o.
A programac,:ao constituia-se de programas de 5 minutos cujos temas
eram extraidos de urna tematica que se apoiava em caracteristicas locais,

68 ECO, Umberto. Apoca/lpticos e Integrados. S.P., Perspectiva, 1979, p.330.
CUARTAS. Sergio A. Ruiz. Sistema televisivo colombiano. in: Video Popular n.22. ABVP.
nov.idez.l993, p.8.
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Catedra. 1992. p.25.
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apontando a sua diversidade e estabelecendo a conexao entre esta e
caracteristicas universais. Da mesma tonna, ao tratarem-se caracteristicas
universais, estabeleciam-se as conexoes

com as caracteristicas locais.

Exemplo dis so sao os ja citados videos "Paraguai"e ''URSS" 71

•

0 diretor de programa<;ao da emissora binacional - "Arte" da rede
franco-alema afinnou, ao ser entrevistado em visita ao Brasil, que tambem
parte de tematicas para conceber sua programa<;ao de TV, trata a ideia de
"tentar interpretar as coisas com os olhos do outro, num olhar cruzado,
urn encontro de culturas" 72 • A partir dessa maneira de "olhar", constitui-se
a base para a rela<;ao entre esses dois grupos de caracteristicas
procurando-se uma homogeneidade no tratamento estetico, na inten<;ao de
compor uma programa<;ao de resultado hannonico.
A programa<;ao compunha-se de programas que se ongmavam de
temas extrafdos do cotidiano. Encontrava-se nas vinhetas de abertura e
liga<;ao dos programas a presen<;a de elementos ficcionais e urn dos
quadros especificamente, consistia na fic<;ao concebida a partir da
personagem "Perua", como apresentadora estereotipada de TV, que
"amarrava" os programas entre si.
Cada fic<;:ao da Perua-personagem estava em harmonia com a tematica
que gerara os temas dos programas daquela exibi<;ao. A personagem
caracterizava-se por urn espirito popular e mordaz em sua critica, ingenua
em suas a<;oes e pouco etica em suas atitudes publicas. Suas apari<;oes
eram ambientadas no local tisico da cidade ao qual o tema se adequava .
Por exemplo, ao tratar sobre polui<;ao no rio Tamanduatef, ela e seu sofa
foram colocadas nas suas margens.

71
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Em

outras

vinhetas,

parodiavam-se

programas

de

audit6rio,

caracterizando-se urn apresentador com tartura de detalhes, inspirados
nos lugares comuns da TV comercial. Como exemplo, pode-se citar uma
cena no palco do Teatro Municipal de Santo Andre com o entao
Secretario de Educa9ao, Cultura e Esportes, o ator Celso Frateschi, no
qual utilizavam-se luzes, neon e figurinos para sugerir o ambiente de
audit6rio.
A experiencia com a ficvao acabou absorvendo a equipe que, naquele
momento, sentia a necessidade de experimentar neste campo, uma vez
que vinha de uma pnltica anterior que privilegiava a reportagem. Visavase tambem para completar a formavao profissional, com esse genero tao
acentuado na TV comercial.
A intimidade com a ficvao, o habito com o documental e a pratica
cotidiana na altemancia desses generos levaram a equipe

a produ9ao

de

programas que partiam da mescla de documentario e ficvao. Segundo
Requena, nao se trata do enfraquecimento dos generos conhecidos mas do
aumento da "velocidade e intensidade de sua fragmentayao e combinavao
mutipla", fazendo surgir novos tipos de "formatos" de programas. Esta
poderia ser a defini9ao de "magazine", "caracterizado pela presen9a no
seu interior dessa heterogeneidade de generos que se distingue do
discurso televisivo dominante" 71 •
0 programa sobre uma olaria proxima

a parte

urbana da cidade de

Santo Andre, que conservava relav5es primitivas de trabalho, e urn
exemplo dessa mescla em que a imagem documentou sob uma locuyao
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ficcional, que evocava urn contador de est6rias sertanejas cumprindo o
papel de narrador do video 74.
0 primeiro take ja sugere a subjetiva de urn motorista dentro de urn
veiculo que sintoniza seu radio num rock, urn som jovem, adequado as
imagens do centro da cidade vistas pelo motorista que, quando passa pela
periferia, sintoniza outra musica correspondente a nova associac;ao. Em
seguida, ao penetrar na zona rural, repete a operac;ao, ouvindo-se entao
uma musica sertaneja ate a chegada a uma olaria em que residem seus
trabalhadores.
Em offo locutor do video, como se fosse a voz do locutor do programa
sertanejo ouvido no radio do caminhao, vai apresentando fora de campo
visual as pessoas que, de forrna coloquial em dialogos naturais, prestam
depoimentos no video. Tudo isso acontece simultaneamente a chegada do
caminhao na olaria
A locuc;ao continua atraves do apresentador de radio que se vale, como
e comum nesse tipo de programa, de uma prosa "caipira" para narrar o
cotidiano,

descrito

nas

imagens

intercaladas

com

depoimentos

provocados pelo prosador.
Com o desenrolar da est6ria, vern a constatac;ao de que os oleiros,
embora fabriquem tijolos, moram em casas de madeira. A contradic;ao e
sublinhada por m(lsica de Vila Lobos em off, numa seqUencia tina! de
1magens.
A durac;ao dos pianos esta adequada ao ritmo imprimido pela locuc;ao.
Os elementos que compoem o enquadramento, geralmente pianos medias,

74

Ver sinopses p. 131
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resultaram uma boa organizayao do espayo e relativa profundidade de
campo, favorecida por iluminayao extemaldia adequada.
Outra caracteristica e o encadeamento Iento, porem com cortes secos.
0 infcio do vfdeo e marcado pela p6s-sincroniza9ao em off entre a music a
e a locu9ao. No desenvolvimento do video, o som direto foi possincronizado a locu9ao escrita e decorada.
E, por fim, a locuyaO e pos-sincronizada a musica em off; 0 ponto de
vista e uma combina9ao de duas subjetivas: visual - caminhoneiro e
narrativo - locutor do radio. 0 titulo aparece no inicio com caracteres
brancos em fundo cinza. Os creditos sao completos e dao a informayao
das funyoes e as pessoas designadas para etas em fundo neutro,
encerrando com o logotipo da TVSA e a marca da administrayao de Santo
Andre - Direito a Cidade.
De certo modo, essa mescla de generos acontecera antes no video "E
ai... ", no qual o roteiro ja previa espa9o para interpretar as respostas
obtidas na reportagem atraves de concep9oes ficcionais.
Para cumprir a programayao da "Perua Eletronica" concebiam-se
programas documentais e ficcionais. Os documentais, geralmente sob a
forma de reportagem sobre assuntos locais, possuiam como contraponto a
inser9ao de aspectos ficcionais que cumpriam o papel de universalizar o
regional para que este nao ficasse restrito a um "regionalismo
provinciano". Os ficcionais eram feitos em forma de teledramaturgia e
documentavam uma situa9ao cultural local.
Algumas vezes o elemento ficcional estava no pressuposto de uma
reportagem, por exemplo quando se perguntou as pessoas da localidade
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sobre o que fariam se estivessem na situa<,:ao do golpe de Estado na
URSS 75

•

Concebida a partir de urn ponto de vista ideologico, essa reportagem
de rua tern o reporter e o som fora de campo e as respostas sincronizadas
em closes frontais sucessivos realizados com cortes secos e pequenas
fusoes.
Os cn!ditos aparecem no final em ordem hierarquica: produ<,:ao,
reporter, imagem, assistente, edi<,:ao, dire<,:ao, coordena<,:ao e o logotipo da
TVSA com a marca da administra<,:ao de Santo Andre - Direito

aCidade.

As respostas partiam de conceitos de seu cotidiano, aceitando a fic<,:ao
embutida na pergunta e respondendo como numa entrevista que tratasse
desse cotidiano.
Outras vezes o ficcional era concebido a partir de uma situa<,:ao
presente no cotidiano da localidade. Como exemplo, uma viagem da
personagem Perua ao Paraguai num grupo de "sacoleiros" que vendiam
seu contrabando em feiras, supostamente de artesanatos na cidade 76 •
"Lei de Gerson - Paraguai" e o nome do video referido. Trata-se de urn
exercicio de teledramaturgia, basicamente realizado em pianos medios de
dura<;:ao proxima ao padrao de novela, com defini<;:ao de imagem apoiada
no colorido dos figurinos e na extemaldia. As

seqi.ii~ncias

eram comuns,

produzidas a exemplo de sequencias de programas de TV, e as cenas
apresentavam dura<;:ao aproximada

a da

a<;:ao de urn personagem, com

caracteristica predominantemente visual e inser<,:ao de pequenos dialogos.

75 Ver sinopses p. 131 e fila video em anexo.
76 Ycr sinopscs p. 131 c fita video em ancxo.
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0 encadeamento e nipido, com cortes secos; o som e mixado, p6ssincronizado em estudio e os dialogos sao escritos, decorados e em som
direto.
0 video parte de um ponto de vista narrativo, as vezes cedendo Iugar
para o visual quando aborda o subjetivo do personagem.
0 titulo aparece antes do inlcio do video em fundo neutro. As
informa96es dos creditos sao em ordem hierarquica: produ9ao, atores,
imagem, assistente, edi;;ao, dire9ao, coordena9ao e o logotipo da TVSA
com a marca da administra;;ao municipal, Santo Andre- Direito

a Cidade.

Assim, nao era apenas uma est6ria de contrabando e contrabandistas,
mas um elemento da realidade objetiva que as pessoas identificavam no
video, onde o personagem provoca o distanciamento, e o tema a
aproxima9ao.
Encarar a ficyao de modo que os espectadores se identifiquem com as
situa~oes,

e nao com os personagens que se desenvolvem dentro do

enredo, tendo como contraponto elementos documentais, constr6i um

realismo a partir da propria forma da realidade, pois as situayoes do
cotidiano

nao

obedecem

a

enredos

que,

necessariamente,

os

acontecimentos raramente se dao de forma ordenada e linear.
Assim, estabelece-se uma media9ao entre o espectador e a equipe na
"porosidade" da tela que, atraves desses "vasos comunicantes", propicia
uma co-autoria num processo de imersao. Essa visao de realismo esta
presente, por exemplo, no cinema contemporaneo na obra do cineasta
Alexandre Kluge, que tambem tern realizado especiais para a TV na
Alemanha 77 •

77

NAG!I3, Lucia. Curso sobrc Alexander Kluge. Depto. Multimcios. I.A .. UNICAMJ', 1994,
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A preocupa9ao estetica encontrava-se na experimenta9ao que ocorria
na "Perua" numa perspectiva de TV localizada. Com ela, chegara-se a
programas com os elementos que foram considerados na elabora9ao de
uma programa9ao. Porem, essa experimenta9ao

chegara

a

sua

maturidade. Ja nao era possivel experimentar num "veiculo de rua" uma
programa9ao adequada a uma TV localizada. Este foi o limite de toda
uma experiecia de microtelevisao que, se nao avan9asse, mais uma vez
acabaria por se tomar urn veiculo promocional.
Segundo a concep9ao de TV que vinha se desenvolvendo dentro desta
experiencia, numa TV localizada, a "constru9ao do sentido da proposta
programatica nao e feita num (mico programa, mas sim na pro1:,rrama9ilO
como urn todo [... ) e a metodologia de trabalho para tazer os pro1:,rramas e
muito importante, porque ai esta o eixo ti.mdamental para se propor uma
estrutura diferente da TV broadcast" 7B.
Ainda segundo esta concep9ao, essa metodologia e adequada

a

mesotelevisao, que Machado considera abranger, alem da TV a cabo,
"todas as modalidades de televisoes locais de pequeno alcance, voltadas
para o dialogo com urn publico diferenciado. Nela a rela9ao e de
interlocutores, e nao,

como na macrotelevisao, de emissores

e

receptores "79 •
Nao se trata aqui de discutir especiticamente implica9oes tecnicas,
legais ou politicas na implanta9ao de TVs: TV a cabo, UHF ou
microondas; estatal, privada ou mista; comunitaria ou local. Mas de se
deter no modelo intermediario, na especificidade da mesotelevisao

78
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CUARTAS, Sergio A. Ruiz. Sistema tekvisivo colomhiano. in: Video Popular n.22. ABVP, p.8.
MACHADO, Arlinda. Notas sobrc uma tclcvisao secreta. in:Te/e1·isao e Video, 2 cd .. R.J.. Lahar,
1989, p.56.
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enquanto suporte adequado a uma prospec<;ao de programa<;ao e ponto de
partida para uma investiga<;ao da pertinencia de cada tipo de televisao, de
acordo com as particularidades locais.
No final da decada de 80, uma proposta para dar urn passo

a frente no

processo de implanta<;ao de uma TV localizada seria a consolida<;ao de
urn espa<;o numa TV regional (UHF), levando-se em conta a legisla<;ao da
epoca ao que se refere as retransmissoras da TV Educativa, que previa
uma programa<;ao local numa cidade em que ja

existia uma empresa

concessionaria8o.
Comentando as mudan<;as no sistema de comunica<;ao brasileiro no
sentido de promover a regionaliza<;ao da produ<;ao e estimular a produ<;ao
independente numa perspectiva para os anos 90, como canal legal e
espa<;o nas emissoras para produtos fora dessas, Santoro em 89, afirma
que a "maior parte dessas emissoras nao entrou em funcionamento mas
se pode esperar que quase todas limitem-se a reproduzir e repetir a
programa<;ao das grandes redes, inserindo, quase que exclusivamente,
publicidade local e urn jornalismo regionaJ"sJ .
Em 1991, por ocasiao da 9• Mostra de Video de Santo Andre - Ondas
Comunitarias no ABC 82 , programou-se a discus sao de projetos de
comunica<;ao junto

apopula<;ao, que visavam a democratiza<;ao dos meios

de comunica<;ao. A coordena<;ao de video da PMSA apresentou urn
Projeto para cria<;ao de espa<;o comunitario em emissoras locais de
carater educativo 83 , cujos principais pontos eram:

80

Ver anexo 7.

81

SANTORO. Luiz F. As mudan9as no sistema de coinunicayao brasileiro. in: Curio circuito n.7,
abr.l989, Paris. Union Latine, p.l4.

82

Ver anexo 8.

83 Yer anexo 9.
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• Equipamento

publico

de

TV

aberto

a

popula<;:ao

mediante

regulamenta<;:ao para programas a serem veiculados em uma TV
educativa local.
• Cessao de uma

hora semanal para a exibi<;:ao de programas

produzidos por realizadores locais, mediante acordo entre a
prefeitura e a emissora concenssiomiria.
• Espa<;:o comunititrio gerenciado por conselho deliberativo formado
por setores representativos da socicdade civil na cidade.
Para viabilizar o projeto, que poderia tomar-se viavel no transcorrer da
decada de 90, previam-se recursos provenientes de urn fundo obtido da
industria, do comercio e de funda<;:oes para aplica<;:ao em infra-estrutura e
produ<;:ao. A prefeitura contava com equipamento de TV montado no
decorrer de tres anos (89/91 ), constituindo-se em uma infra-estrutura que
nem mesmo as TVs UHF da regiao (TV ABC e TVSCS) possuiam. Tal
equipamento e compunha-se de uma ilha de edi<;:ao SVHS com mesa de
efeito e gerador de caracteres; duas ENGs, equipamento completo para
grava<;:oes extemas em SVHS; urn kit de minutagem SVHS; urn telao para
exibi<;:oes publicas.
Toda essa infra-estrutura material seria acompanhada da equipe de
produ<;:ao

e p6s-produ<;:ao

de

video,

do

Servi<;:o

de

Video

do

Departamento de Cultura da Secretaria de Educa<;:ao, Cultura e Esportes
da Prefeitura Municipal de Santo Andre com experiencia pratica de tres
anos e cumulativa de dez anos atraves da coordena<;:ao que perpassou os
tres momentos desta experiencia desenvolvida durante os anos 80.
A ausencia de interesse por parte das autoridades municipals tomou
impassive! o avan<;:o na implanta<;:ao da TV localizada, uma vez que o
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espa<;:o comunitario sena o suporte para continuidade, num quarto
momenta desse processo.
A interrup<;:ao do projeto levou a coordena<;:ao de video a demitir-se da
PMSA, considerando que a apatia da administra<;:ao nao correspondia

a

expectativa que se detectava na equipe e no publico da "Perua
Eletronica".
Nos 12 pontos rotativos de exibi<;:ao na cidade, atingia-se em torno de
50 pessoas por exibi<;:ao, o que significava uma audiencia media de 600
pessoas por programa<;:ao de periodicidade quinzenal e correspondia a 1%
da popula<;:ao da cidade, portanto se evidenciava o surgimento do habito
de espectadores locais.

"E

atraves do relacionamento e do habito que a

comunidade come<;:a a interagir... ". Essa pesquisa baseou-se em dados
fornecidos pelo agente cultural da PMSA, que acompanhava tais
exibi<;:oes num procedimento que objetivava medir a audiencia da "Perua",
por urn metodo que buscava nao s6 contabilizar a taxa de presen9a mas
tambem o nivel de aten<;:ao e rea<;:ao dos espectadores, atestando as
possibilidades reais de uma TV localizada. "A audiencia e o centro da
existencia da televisao, e nela que esta

o processo fundamental da

constru<;:ao dos programas [... ] e nao deve ser pensada apenas como
pontos no lbope, pois s6 existe no momento que interage com a
comunidade [... ]. Tem-se desenvolvido muitos projetos de pesquisa sobre
recep<;:ao qualitativa das audiencias [... ] a recep<;:ao nao e passiva [... ] o
telespectador tern toda uma enciclopedia audiovisual, que pode ser usada
como referenda, e atraves deJa, ele faz urn processo de reelabora<;:ao
cultural muito importante"s4.

84 CUARTAS, Sergio A. Ruiz. Sistema televisivo cnlomhiano. in Video Popular n.22. nov.!dez. 1993,
p,8,
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CONSIDERA<;:OES FINAlS

Para realizar essa disserta9ao foi necessaria urn distanciamento, o que
permitiu transformar-me de sujeito em investigador da experiencia,
tomando passive! assim a descri9ao e a interpreta9ao a urn s6 tempo.
Essa descri9ao trouxe dados que, ao serem interpretados, podem
contribuir no desenvolvimento do perfil do realizador de video e com
outras experiencias do campo televisual.
No infcio da trajet6ria do realizador de video,

a qual

este trabalho se

retere, este era chamado de videoartista, videomaker ou produtor de
video. Porem eram conceituayoes vagas, pais nao existiam parametros
precisos do que seria o objeto com o qual se operava. Alguns atuavam
como diretores de TV, outros como cineastas e havia ate quem nao se
preocupasse com o video como meio, mas instrumento sofisticado de
propaga9ao de imagem e sam que superava formas artesanais anteriores.
Lentamente se estabelecia a figura mais definida do realizador de video e,
concomitantemente, aparecia a especificidade deste meio.
Cabe reafirmar aqui, que este realizador de video na segunda metade
da decada de 70 e durante a decada 80, sofreu a influencia dos
realizadores do cinema latiniamericano dos anos 60. A produ9ao dos
realizadores de video foi acolhida como fen6meno pertinente a partir de
1989 no Festival lntemacional del Nuevo Cine Latinoamericano de
Havana-Cuba. Essa influencia se reflete nas tematicas sociais, culturais e
politicas, chegando

apropria televisao.

No entanto, o maior desatio para os realizadores desse tempo, foi a
evolu9ao vertiginosa dos meios audiovisuais que lhe colocou a questao do
uso das novas tecnologias. Alguns consideravam o novo me10 como
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possivel soluyao imediata dos problemas da humanidade, outros em
contrapartida, desenvolveram receio do uso do video por considera-lo
responsavel direto por esses problemas. Qualquer que tenha sido a
postura do realizador, a telematica passa a reorganizar a dimensao
simb6lica do mundo do mass-midia.
Portanto, para superar esta questao, o desafio do realizador tern sido
situar-se neste universo atentando para a especificidade do meio pelo qual
se expressa sem esquecer o contesto em que atua e que os meios de
comunicayao, sao retroalimentadores da chamada "cultura de massa".
Como no cinema, o realizador de video trabalha com a imagem em
movimento, embora num sistema hibrido, o que nao o ezime de cumprir
funyao estetica. Concretamente, o realizador se expressa atraves do video
que constitui uma linguagem audiovisual presente em diversos aspectos
do cotidiano das pessoas.
Uma

experiencia

em

video

pode

ser,

embrionariamente

antropol6gica/cultural, politica/pedag6gico, psico/sociol6gica 1 •
Como o significado dos valores esteticos esta contido no contexto que
estes cortes contemplam, e sua apreciayao parte da relayao que se institue

1

"Dai, portanto, a importancia de certos estudos psicol6gicos (situa9oes do
espectador diante do video) e sociol6gicos (modifica91io introduzida pelo exercicio
continuo dessa situa91io nos grupos humanos. bern como tipo de exigencia que os
grupos dirigem ao meio de comunica91io ): dos quais derivam. em seguida.
problemas de psicologia social (novas atitudes coletivas. rea96es motivadas por urn
novo tipo de rela91io psicol6gica exercitada em particular situa91io sociol6gica:
com todas as conseqliencias dai advindas para a hist6ria da cultural e. portanto. de
antropologia cultural (crescimento de novos mitos. tabus. sistemas assunti\OS). de
pedagogia e. naturalmente. de politica. S6 a luz desse quadro se poden\ !alar do
que significam os ·valores esteticos' de uma transmissao televisional" (Eco. 1979:
337).
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entre quem produz imagens, as proprias imagens e quem as ve, tudo isto
deve constituir material de forma<,:ao e interpreta<,:ao de urn realizador.
Os

2

realizadores latinoamericanos de video da decada de 80

contrapuseram-se a urn modelo homogeneizador de carater ideologizado,
atraves de uma produ<,:ao diferenciada da TV broadcast, utilizando-se das
novas tecnologias para fazer TV fora das emissoras de TV, visando
desmitificar a propria TV, caracterizando-se como "altemativos".
Estes, no Brasil, dividiram-se em "independentes" e "populares". Os
primeiros tinham como meta abrir espa<,:o na industria do broadcast, mas
o termometro de seus trabalhos foram festivais de suas proprias
produ<,:oes'. Sua importante contribui<,:ao foi o estabelecimento de
parametros

audiovisuais

preocupando-se

diferenciados

dos

conhecidos

ate

entao,

com a especiticidade da linguagem eletronica e a

aplica<,:ao da linguagem cinematografica ao video. Seguindo os caminhos
da terceiriza<,:ao na decada de 90, a produ<,:ao independente, servindo-se
de sua propria experiencia, passa a organizar-se em produtoras
profissionais disputando entre si urn mercado formal.
2

Ao falar de repert6rio que envolve a rela.;:ao do realizador com a imagem, seria
interessante considerar, ainda, as seguintes ponderay5es de Eco:
"Entre a imagem como se forma no video - e como e concebida pelo ente
transmissor - e as imagens recebidas pelo usuitrio em situa96es multiplas e
diversas. ha urn hiato que s6 pode ser preenchido (ou eventualmente aumentado)
por urn profunda conhecimento dos mecanismos comunicativos[ ... ]a mensagem
televisual, portanto a videogratica. enquanto composta de imagens. sons musicais
ou ruidos, e emissoes verbais, pode ser considerada como l'undada no emprego de
tres c6digos de base: o c6digo ic6nico. o Jinguistico eo sonoro" (Eco. 1979: 370 e
374).
E mais. o que diz Requena. "o discurso televisivo esta entre as caracteristicas do
meio de comunica9ao e as caracteristicas do momenta hist6rico. Isso pressup5e
levar em conta os aspectos que compi5em o discurso televisivo (estrutura
funcional, fragmentayao. coerencia textual de superficie. fragmenta9iio e
continuidade, combina9iio heterogenea de generos. multiplicidade, coerencia
textual profunda, carencia de clausura e enuncia9ao)" (Requena. 1992: 37).

' Marcos E. Rogatto dcdica urn <:apitulo de sua disscrta9ao ao Festival Vidcobrasil como rccortc da
produ9ao indepcndente- 1995: p. !59
llO

Os "populares" tinham como objetivos a denuncia das desigualdades
sociais, o registro politico e a difusao de eventos e praticas da cultura
popular.

Caracterizavam-se por atuar num determinado contexto,

diferindo dos independentes por terem fortes vinculo com os movimentos
sociais, sofiiam a falta de uma formayao estetica utilizando-se, para suprila, de i'ntuiyao phistica" para a realizayao dos videos. Contribuiram para a
desmitifica9ao do processo de produyao de TV, com o exercicio habitual
da horizontalidade na equipe, sendo polivalentes nas funyoes que
envolvem uma produyao videognifica.
Seguindo os caminhos da democratizayao dos meios de comunicayao
na decada de 90, coerentes com sua experiencia politica, os realizadores
"populares" atuam tambem em f6nms que visam a regulamentayao das
Tvs comunitarias e buscam influir na nova legislayao de comunicayao em
discussao no Congresso NacionaL
Na decada de 80 algumas experiencias no ABC paulista apontavam
para uma TV mais democratizada tendo como pressuposto outras
experiencias de Tvs comunitarias fora do BrasiL
Alem do "Nucleo de Memoria Popular do ABC", do Instituto
Metodista de Ensino Superior do ABC, importante por promover e
integrar experiencias pioneiras da area de comunicayao, a "TVT - TV dos
Trabalhadores", do Sindicato dos Metahirgicos de Sao Bernardo e
Diadema, foi significativa por ser uma experiencia regional desenvolvida
a partir de urn sindicato e tentar a concessao de urn canal de TV que deu
inicio

a RCT - Rede de Comunicayao dos Traballhadores. A TVT visava

prioritariamente a formayao politica dos trabalhadores e viveu uma
experiencia de gestao dos mesmos.
A experiencia em Santo Andre foi analisada neste trabalho tendo em
conta o conceito de '' experiencia aberta" e no seu primeiro mom en to
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transcorreu numa entidade civil - CEPS - onde o video obedeceu urn
pressuposto pedag6gico que nao ia alem de urn registro de atividades para
fins didaticos e politicos. Esta maneira de instrumentalizar urn meio de
comunicayiio, por sinal, acompanhara o video desde os primeiros
registros do gesto performatico dos videoartistas na decada de 60/70, ate
consagrar-se como forte instrumento politico na decada de 80 ao legitimar
conteudos predeterminados atraves do video sem que os realizadores se
preocupassem com as especificidades do meio.

E desta

epoca, tambem, a intensao de desmitificayaO da TV, quando

projetos de estudantes e professores de comunicayao eram implementados
por Organizay5es Nao Governamentais, como o da "leitura critica dos
meios de comunicayao", e aparecem com o prop6sito de denunciar a
manipulayao de fatos atraves de amilises de conteudos veiculados pelas
emissoras. Outro aspecto da desmitificayiio pretendida pelos realizadores
era o de aproximar o espectador ao conhecimento de tudo que envolve
uma realizayao em TV.
Dentro deste espirito e que a equipe ABC video-CEPS, procurou dar
as produ96es que realizava, urn ritmo mais adequado aos programas para
torna-los mais pr6ximos da "telinha", referenciando-se em informay5es
que extraia da propria TV comercial. Portanto, tentava-se redefinir o
papel do meio.
Ampliando qualitativamente todo urn repert6rio inerente do fazer e
assistir TV, este meio pode tornar-se urn arena onde os conflitos de urn
contexto social podem emergir enriquecidos pela singularidade de cada
'' olhar".
Neste sentido, o video "E ai..." materializa a tentativa de superayao
do uso instrumental do video e, consequentemente, demonstra o
rompimento tacito com a visao do que era o produtor popular, que assume
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urna postura de realizador de video interessado em aprofundar o
conhecimento do meio com o qual se expressa.
Porem, para os participantes da experiencia, nao bastaria so definir urn
novo perfil de realizador mas tambem testar possibilidades de intera9i:io
com a comunidade. Este teste se deu na realizayao do "E ai...", tanto no
processo de sua realiza((i:io, em que o realizador era parte do contexto
enfocado, como na exibi((ao, quando a tematica do video expressava as
inquieta9oes da juventude naquele momento, inclusive, com urna
preocupa9ao mais diferenciada que as tematicas sociais abordadas pelos
videos anteriores.
Embora houvesse concomitantemente ao segundo momento dessa
experiencia discussoes sobre o papel do video popular, na ABVMP Associayao de Video no Movimento Popular, entidade recem criada de
produtores populares, estas discussoes priorizavam a funyao da
distribui9ao das produ96es, deixando em segundo plano questoes
igualmente profundas relativas

a linguagem e especificidades do meio.

Nao obstante esta situayao, no trabalho desenvolvido nurn segundo
momento: o do Sindicato dos Rodoviarios em Santo Andre, procurava-se
atingir setores mais amplos da populayao com urn projeto que permitisse
experimentar urn esboyo de programayao adequada ao video, em que se
ressaltava o hibridismo do meio, alem de abordar a categoria com videos
especificos para este fim.
Esta experimentayi:io, que consistiu numa animayao com "camera
aberta", embora mesclasse reportagem e ficyao, nao chegou sequer a
esboyar uma programayao

limitando-se a

urna

espetacularizayao

dispersiva.
Grayas a urna visao mais abrangente, agora de realizador na
coordena9ao da equipe de video do Sindicato dos Rodoviarios, vinculei o
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projeto ao todo da experiencia por considerar todas as fases de qualquer
experiencia importantes e indissociaveis. Este momento

pode ser

assimilado como substrata do proximo momento.
Portanto, deixou-se para tr:is a espetacularizac;ao e, sempre numa
perspectiva de TV localizada, pensei num projeto que pudesse ser
desenvolvido numa instituic;ao publica. lsto foi favorecido por uma
conjuntura politica local, determinada por projetos que traziam uma
vitalidade em sua propria elaborac;ao, adivinda da relac;ao em diversos
niveis com o movimento social.
Este projeto foi
cultura,

elaborado numa interface entre comunicac;ao e

e combinou a experimentac;ao as demandas dentro da "coisa

publica". A experimentac;ao acontece agora numa "Perua Eletronica" de
caniter

provisorio

com

limites

claramente

definidos,

projetada

exclusivamente para exibir uma programac;ao a partir de temas locais,
respeitando uma periodicidade como condic;ao sine qua non de qualquer
TV na relac;ao com sua audiencia.
Neste terceiro momento da experiencia de Santo Andre, o projeto
"TVSA", patrocinada pela Prefeitura local, transcendia a concepc;ao de
servic;o publico ao pensar-se em capacitar equipes \ocais na formac;ao de
realizadores, a partir do servic;o de video, visando a futura implantac;ao de
uma TV localizada.
No projeto TVSA a preocupac;ao com a formac;ao de realizadores
estava presente tambem no cinevideo ao contemplar diferentes esteticas e
temas nos seus ciclos; na videoteca quando o criterio na montagem de seu
acervo foi a associac;ao de temas do cotidiano a linguagem especifica de
video; nas oficinas que vinculavam tecnica e criac;ao na formac;ao de
realizadores em potencial e, por fim, a mostra anual de video que
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possibilitou ao publico local o conhecimento de realizay5es e experiencias
de TV e video do Brasil e outros paises.
Embora a gestao administrativa da Prefeitura Municipal de Santo
Andre assimilasse sem contlitos intransponiveis todos estes serviyos, ela
nao absorvia o espayo de experimentayao que se dava na "Perua
Eletronica", pois tentava interferir na sua programayao para conferir-lhe
urn caniter promocional. Como ja havia ocorrido nos momentos
anteriores,

dava-se outra vez

uma ruptura em consequencia da

compreensao meramente instrumental do meio video. Portanto uma
programayao comprometida com esta visao, perderia seu carater
adequado
0

a experimentayao que partia de elementos que compunham todo

contexto socio-cultural de uma localidade.
Os sucessivos contlitos de uma mesma natureza nos diferentes

momentos que compoem esta experiencia em Santo Andre, fizeram-me
concluir que a continuidade desta prospecyao s6 seria possivel num orgao
pensado como TV qualquer que fosse seu carater, e nao como apendice
de uma instituiyao que a abrigasse, com intenyao, clara ou velada, de
instrumentaliza-la.
Esta disserta9ao nao se esgota nestas considera9oes que buscam uma
relativa autonomia para uma TV diferenciada, mas tambem indica a
possibilidade de se empregar alguns pressupostos para se delinear urn
programayao de uma TV que concretamente ainda nao existe.
- Ter a diversidade cultural de uma localidade presente na
programayao como estrategia de mediayao entre produyao e audiencia.
- Fazer da TV uma arena de vivencia de mutiplos olhares cruzados das
diferentes interpretayoes, para promover encontros de "culturas". Os
resultados obtidos dai poderao estabelecer uma provavel harmonia na
programa-;:ao desta TV, na medida que esta TV vise uma possivel
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homogeneidade estetica a partir dos diferentes elementos que interagem
atraves do exercicio da realiza<;ao.
- Procurar uma correspondencia mais concreta construida com "forrnas
da realidade", a partir de situa-roes que esta sugere e nao de enredos
predeterrninados, numa estrategia de intera-rao entre realizador e
comunidade.
A complexidade de uma investiga<;ao para a implanta<;ao de uma TV
localizada, que considerasse, mesmo que minimamente, estes pontos
referidos, fora de uma estrutura apropriada que estava Ionge de conseguirse, levou a equipe da "TVSA" a elaborar um projeto interrnedhirio,
"Cria<;ao de Espa<;o Comunitario em Emissoras Locais de Carater
Educativo", que de alguma mane ira garantisse a continuidade da
experimenta<;ao num espa9o genuino de TV. Este pas so poderia ter sido
dado com respaldo na legisla<;ao das retransmissoras das Tvs educativas
na epoca ( 1990), enquanto urn quarto momento desta experiencia em
Santo Andre, como desdobramento natural do projeto TVSA.
Este quarto momento poderia ter se desenvolvido, a partir do infcio da
decada de 90, em que aconteceu a indesejavel interrup<;ao da experiencia
em Santo Andre provocada, em grande parte, pelo pouco interesse da
Prefeitura. Ate mesmo por esta interrup<;ao, a decada de 90 nao e tema de
analise no corpo desta disserta<;ao e assim as considera<;oes que se
seguem refletem o acumulo de experiencias da decada anterior. Abria-se
entao, a perspectiva de uma nova televisao e, com ela, potencializava-se a
condi<;ao do realizador que quisesse experimentar nessa TV que se
sofisticava a cada dia. Desde o final dos anos 80 e inicio dos anos 90,
come<;a a procura de espa9o na TV, por parte de realizadores de grupos
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da sociedade civil nao ligados, necessariamente, a interesses privados da
area de comunica<;:ao4 .
Os anos 90 anunciam a posssibilidade de instala<;:ao de emissoras de
baixa potencia, TVs intermediarias que estariam entre a macrotelevisao
(redes de TV) e a microtelevisao (pequenos grupos), o que caracteriza urn
campo de experiencia da mesotelevisao. Dentre essas possibilidades esta
a de cria<;:ao de redes regionais, vinculadas a poderes politicos locais, que
retransmitem as grandes redes nacionais e valorizam o jomalismo local
como uma forma de fortalecimento dos p6los de poder. Esse quadro de
expansao da televisao acelerou-se ainda mais com a implanta<;:ao da TV
por assinatura (TV a cabo), que abarcou as VHF e UHF, alem dos canais
especificos selecionados pela programadora. 5
Acredito que a prolifera<;:ao de redes, a regionaliza<;:ao e a segmenta<;:ao
da TV nao esgotam a discussao de uma outra televisao e observo
mudan<;:as em curso no carater da televisao e da comunica<;:ao. Estas
mudan<;:as pressupoem a expansao do mercado de TV. 0 preenchimento
deste podera ocorrer a partir da constata<;:ao que urn meio de comunica<;:ao
nao e urn simples instrumento e nao pode ser reduzido

a tecnica.

A mesotelevisao, que e o campo da TV localizada,

nao parece

restringir-se a urn setor da televisao, pois pode de fato constituir-se nurn
eficaz meio de comunica<;:ao dentro de urn tecido social. Urn meio de
comunica<;:ao que estabele<;:a uma rela<;:ao de reciprocidade entre
realizadores e espectadores, que va alem do leque de op<;:oes contemplado
pelo controle remoto,

e que estimule

4

o contato direto visando a

Na rcvista "Comunica<;iio e Comunidade" n.2, p.23 - NECC da Fac. Int. llelio Afonso - R.J,
Allx:rto Mejia afirma que ONGs c os movimcntos sociais. na passagem de 80 para 90, comc,am a
procurar espa<;o na TV, mcsmo que alugado.
5 Uma abordagem mais dctalhada sohrc Lcgisla9iio e Politica de Comunica<;ilo, Novos canais e
programa<;iio dentro da dCcada de 90 pode cncontrar-se na disserta<;ilo de mestrado de Marcos
Erncsto Rogatto, Produ<;ao lndcpcndcntc de Video no Brasil: Dcsafios e Perspectivas, Unicamp,
Carnpinas-SP, 1995.
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interferencia do espectador na concep<yao de realiza<yoes, enquanto haja
espa<yo na programa<yao previamente definido para esse tim. Assim, essa
televisao supoe uma tecnologia de comunica<yao que implica tambem uma
organiza<yao social e, uma vez que hoje ja nao existe obstaculo tecnico
para ela, caberia agora assimilar essas novas estruturas comunicacionais
possiveis. Compete

a essa organiza<yao

social implicada com aquela TV

localizada dimensionar o uso desse meio a partir de suas caracteristicas.
Por outro !ado, a prospec<yao em aprofundamento da linguagem
eletr6nica e da expressao dos homens contemporaneos poderia adequarse

a estrutura de

uma mesotelevisao, que nao sorre do "gigantismo" do

genero televisivo broadcast (difusao ampla, com dire<yao massificante)
nem da atrofia da microtelevisao, que, embora tenha seu pt1blico alvo, e
limitada por seu pequeno alcance.
Talvez seja possivel ir alem de uma escolha no universo de imagens,
segundo a

interatividade que

conhecemos,

quando

essa escolha

acontecesse antes, na concep<yao dessas imagens em rela<yao cotidiana
com a realiza<yao da programa<yao. Esta singular rela<yao se estreitaria
ainda mais, na medida em que o cotidiano dessa televisao traduzisse uma
rela<yao horizontal entre realizadores e a comunidade local, isto e, entre
seus interlocutores.
Partindo do pressuposto que a tecnologia do video possibilita a
interatividade mas, que isto por sf s6, nao garante uma possibilidade de
intera<yao efetiva entre realizador e publico, para analisar o que foi
possivel obter-se nesta rela<yao durante o processo aqui descrito, o video
foi tornado como um importante suporte de media<yao.
prospec<yao de sua especificidade, mesmo em

E

necessaria uma

experii~ncias

de intera<yao

em pequenos grupos, explorando as possibilidades de aproxima<yao a
partir da microtelevisao.
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No decorrer de toda esta experiencia o processo de realizayao em
video tornou-se mais eficiente ao se tomar em conta as particularidades
do

me10.

Com

o

desenrolar

da

experiencia,

constatou-se

a

incompatibilidade entre a investiga9ao de uma possivel constitui9ao de
uma TV localizada e a efemeridade dos eventos que caracterizam as TVs
de rua. Finalmente, uma TV podera ampliar suas chances de implantayao,
se tiver em conta sua estruturayao na especificidade do meio, na
investiga9ao permanente do que seja em essencia sua pro!:,'l'amayao e
como concebe-la a partir da rela9ao com o publico em harmonia com seus
mantenedores.
Ve-se que o video pouco se presta ao discurso pedag6gico-politico
porque seu significado escapa ao controle a que esta submetido o discurso
verbal, uma vez que a imagem se organiza a partir de valores simb6licos e
nao de conteudos fechados, contrapondo-se a urn uso instrumental dos
meios audiovisuais.
Na implantayao de uma TV, ha que se considerar a legislayao que
regula a difusao; os recursos necessarios para isso e gestoes para obtelos, o que ha no campo das novas tecnologias e o que estas podem nos
proporcionar; as relayoes sociais que decorrem desta implantayao, por
fim, urn conhecimento do meio, de sua especificidade, de uma relayao
com o publico sob a 6tica do realizador interagindo com este publico.
Esta disserta9ao preocupou-se, principalmente com o meio e a
possibilidade de interayao do realizador com o espectador. Hoje, a
interayao social que existe se da pelos canais de massa, sem considerar a
diversidade de aspectos culturais que tenham em conta valores universais
e locais.

E

possivel que, se as novas maneiras de fazer TV nao

incorporarem estes aspectos, que contemplem a subjetividade alem da

J ]9

objetividade de wna

localidade, que contemplem a cultura local,

aconte9a urn vacuo na interayao entre TV e pttblico.
Portanto, na concepyao de uma TV, seria necessaria que aspectos
culturais fossem incorporados, no momenta em que se fala em interayao.
Se a intera9ao

e cultura,

urn projeto de TV com este perfil, nao deve

significar wna TV que se esgote nas particularidades de pequenos grupos
ou uma TV submetida

a impessoalidade

da TV broadcast que limita a

interatividade a uma ayao plebiscitaria apoiada prioritariamente

no

recurso tecnol6gico.
Parece natural, portanto, que a continuidade desta experiencia
aconteya no modelo intermediario de TV, identificado com as TV s a cabo
e as demais modalidades de TVs de pequeno alcance, por permitir a
superayao dos velhos modelos de relayao entre emissores e receptores,
possibilitando uma rela9ao de interlocutores voltada ao diaJogo com wn
publico diferenciado.
Esta possivel relayao que se estabeleceria entre realizador e
espectador, podera viabilizar uma intera9ao em que ocorra, desde a
concepyao, wn processo de descoberta de conteudos e formas ao
elaborar-se a programayao. Esta prospecyao de wna programa9ao genuina
pode proporcionar uma experiencia9ao numa TV que abrigue ainda urn
certo ineditismo no tratamento das imagens, produzidas a partir do
imaginario de wn determinado corpo social, concebidas com a autoria de
realizadores potencializados no proprio processo desta prospecyao.
Por fim, no campo te6rico, urn outro caminho a percorrer seria o de
aprofundar o estudo entre espectador e imagem-movimento, considerando
os pontos comuns e amilogos da relayao espectral presente no cinema e
na TV, responsaveis diretos pelo impacto visual sobre a sociedade como
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urn todo neste seculo, compreendendo mudan<;:as objetivas e subjetivas no
comportamento humano.
Apesar de a TV ter uma hist6ria recente, ja contribuiu com a
interatividade, ainda que plebiscitaria, abrindo a possibilidade de
intera<;:ao. No futuro esta podera ser efetiva, fazendo com que a TV possa
tocar em processos complexos do homem, que o cinema, imagem em
movimento de longa host6ria ja atinge, quando provoca a imersao do
espectador no filme.
Assim, estes dois meios audiovisuais mais do que partilharem de urn
percurso comum da imagem, ja modificam a propria hist6ria da
humanidade.
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ANEX02

A Televisfio nas Huns
0 vciculu au ar livre· 6 u mais anligu mciu clc cumunica<;:ao com
as massas que sc conhccc. Da '·Comedia da Arlc'' aos nossos violci·
ros c grupos mambcmbcs, a rua foi scmpre palco das mais varia·
das exprcss6cs.
Rcccnles c:<pcri&ncias i1'ls principais ccnlrus urbanos do mundu.
levaram a ulilit.G<;:ao cia lclcvisao nas ruas como vciculo de Iazor,
informa<;:ao c cultura. E o sistema conhccido nos EEUU como "VI·
SUAL PEOPLE" (Visual do PovoJ.

A "TV OUHl", mn

I~IIlpreemlirnentu

Cul1urnl da Publividen
A PlJBLIVDEO lcaz u '·'.rJSUAL PEOPLE'' para o Brasil, ins·
talando " primcil'IJ modulo na pra<;:a da Emancipa<;:ao em Duque
de Caxias para, em scguida, implanla·lo em outras cidades da
Baixada Flumincrhc'. Trala·sc de uma cabinc equipada com lclc·
vis"rcs l', c·m uma. um lC'lao cuja imagcm consc:guc cquiparar·sc

a

ll11agvrn cincn1atugr6fica. pcnnltindu rnaiur 6rca de alcancc

visual.
A csc••lha ria ciclaclc de• Duque· de Caxias para a implanla<;:ao des·
to:. ' nov(! l' avancado mc·io de C(nnunicac6:o bascia~sc nas cundi<;Ocs
icl<·ais qu<' a m.l'sma aprcscnla para a' uliliza<:;au ciu sistema "VI·
SUAL PEOPLE" 1grande lransito de pcdcslrcs nos calc;:adocs,
sistema de vida mais calmo, etc.l. Na sua programa<;:ao, a "TV
OLHO", como sera chamada, vciculara, num cspa<;:u de seis horas,
assunlos rcfcrcnlcs cultura, musica, artc c folclorc. e aincla rna·
lNiais informalivos de interesse comunilario, constituinclo·sc, a
"TV OLHO·'. numa vcrdacleira cmissora local de tclevisao (cir·
cuito fcchadu'. com programa<;:ao cspecifica cia Baixada Flumi·
ncnsc. Sera um vciculo de lazer, informac;:ao e cullura que devera
conlar com o seu apoio.

a
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ANEX03

J

A PUBLIVIDEO, uma

Oruaniza~iiu

lJioneira

ern Duque de Caxim;
A publicidade, como alividade humana c no scu significado mais
amplo, tern uma longa hisl6ria. Publicitavam os homens da pre·
hist6ria as melhores formas de ca<;a em desenhos rudimentares
nas eavernas; publicitavam os egipcios as suas leis, gravando
hieroglifos nas pedras; grcgos c romanos publicitavam com car·
lazes nas ruas c, na idade media, os principes com preg6es as
grandes novidadcs do reino.
Fazer publicidade e sc comunicar com a grande massa, lornar
algo publico, nol6rio, anunciar as novidades, orientar uma esco·
lha, divulgar, propagar, cspalhar.
Muitas vczcs o tcrmo "publicidade" sc ve restrito ao campo me·
ramcnle comcrcial. Nau e o que prctende a PUBLIV!DEO.
A PUBLIViDEO e uma organiza<;ao publicitaria com criterios
mais amplo. Surgindo cia associa<;ao de prolissionais do ramo, c
contando com cquipamcnlos de primcira linha, a Publiviclco
reline uma cquipc de cspccialistas nas diversas areas da publi·
cidade e das artes, constituindo-se na primeira organiza<;ao cultu·
raJ a situar·se na area de Duque de Caxias com capacidade para
a prodw;:ao de filmes e video·tapes de qualidade profissional.

Uma Imagem Vale mais que Mil Palavrus
0 homem scmprc sc cxprimiu atra?es de imagens; pbtmas nas
pedras, esculluras, desenhos, gravuras, mais tarde a fotografia e o
cinema e, nos ultimos tempos, a maior inova<;ao no campo das
comunica<;6cs: a lclcvisao.
0 milagrc da tdcvisao e o rcsullado mais rcccnle do pcrmancnle
esfor<;o do homcm para se comunicar. A sua imporlar..cia na dis·
semina<;ao do conhecimento e de informa<;:_oes pode ser comparada
inven<;ao da imprensa por Gutenberg ha mais de quatro seculos.

a

A magia inacrcclilavcl da lransmissao de imagens eletronicamen·
le, a scnsa<;ao de rcalidadc dominante, o scu pocler de caplar d.
atcn<;cw cla mente humana, fazcm da televisao urn dos veiculos
cultw-ci'' mais descnvolvidos c eficientes.

124

ANEX04
FOLHA DE S.PAULO

Antena

A politica descobre o video
MARIO dSAR CARVALHO
eopclt(iol poro o '''oil•• lnfor,..,;ll<a"

A partir de 1982, vilrias entidades
ligadas a sindicatos, sociedades de
Amigos de Bairros, partidos p<JI!ticos, movimentos populares, Igreja,

etc. perceberam que a camera de

video nao serve apenas para rej:!:IS·

trar restas de anlversArlos, batlza·
dos, e casamentos.
Nas ma:os de pequenas equipes, a
cAmera passou a buscar uma outra
cena: uma camponesa ex plica porque resolveu entrar para o sindicato,
os trabalhadores do ABC discutem a
campanha salarial, os ocupadores da
Fazenda Anoni - no Sudoeste do
Parana - contam como urn de!es foi
assassinado por urn jagun~o dos
latifundi8rios.
sao imagens multo distantes das
mostradas pela te!evisao. 0 video
tern uma nova fun~i!o para os
movimentos populares. 0 registro do
fa to em si, na maior parte dos casos,
nao basta. A imagem tern que
provocar discuss4o, atuar como elemento organizador, impulsionar a
a~ao. Enlim, o video passou a ter a
run~il.o de arma pol!tica, tanto quanto
o jornal, o audio-visual ou ocartaz.
0 baixo custo dl<o>__'"."""'\~'e_o~o
slmplicidade
com
j8

e Educacionais.
As experitndas
A primeira entidade a buscar urn
outro uso para o video f"i a F 1\SE
Em 1974 essa entidade j8. possuia urn

projeto para esse meio. Dependendo
de financiamento externo, a FASE s6
conseguiu realizar seu primeiro tra·
bS:lho ~m 1982_, urn _yld~ experimen-

..Na "FQiha:_:,_~rna rnostra
.Qe "pl!_nfletos eletronicos''
Nos dias 28, 29, 30, 31 de malo e 1" de
junho a "Folha ln!ormtttica", a JN.
TERCOM - Sociedade de Estudos Inter·
disciplinares de Comunica~ao - e a
UCBC - Un!€o Crista Bra!ll!eira de
Comunlca~Ao Social, realizam no audi·
t6rio desta "Fo!ha" a I' Mo.strn Brasi·
leira de V!dw Militante. Nos dois
primeiros d1as serliO eklbldos videos de
equipes brasileiras. No dia 29 aconte<:era urn debate sobre essas produ~Oes. 0
dia 31 foi reservado para a exib1~ilo de
videos internadonais tambem Jlgados a
movimentos pollticos. No dia 1~ de
·unho serao mostrados os programas
eitos pelos Partidos Politicos para
serem exibidos na televisiio, seguido por
urn debate sobre "Partidos Pollticos e a
Comunica~iio de Massa". As inscri~Oes
para essa Mostra enconlram-se abertas
ate o dia 21 de maio e os traba!hos
deverao ser enviados para esta "Folha"
aos cuidados de Claudio de Oliveira,
(Alameda Barao de Limeira, 4Z5- 4"
andar).

com mais de 5.000 pessoas, explode
uma bomba feita com p6da china,
Dom Pedro CasaldA!ia vlu esse

vld~ e convidou Celso para documentar a !uta dos posseiros em SAo
Geraldo do Araguaia. No meio do
caminho, uma nova cena inesperada.

Uma Delegacia da FUNAI, em Ara·
guaina, e tomada pelos indios e 14

est.a Celso com sua cAmera. Seu

Ultimo trabalho em Man;o de 64, e
urn document.ario da ocupa~lo da
Fazenda Anoni, de 400 hectares, na
cidade de FranCisco Beltrao (Para·

na), realizada pelo Movimento dos
Sem Terra.

l

ver o equipamento de vldeo, pergunta: "E: JX.lSSivel fazer uma novela
com esse material?" E foi exatamen·
tc com essa forma que foi gravado o
Ultimo trabalho dessa ent!dade, alnda
em rase de edi~ao. Nesse video nada
e documental. A hist6ria dos traba·
Jhadores rurais de Santarem - local
onde o video foi rea!iz.ado - e
inteiramente recriada. Os papeis silo
interpretados pelos pr6pnos traba!hadores e pela primeira vez a FASE
usou uma equipe profissional em
uma de suas produ~Oes.
Celso Maid~ e praticamente urn
franco atira Or em sua militAncia
com vfdeo. A maior parte dos seus
traba!hos foram realizados com ele
na camera e urn entrevistador.
Cumcc;ou em julhv tle l!i32, regislrando os comlcios da caravana do PT na
campanha e!eitora!. No in!cio, essas
grava~Oes tinham urn canHer pura·
mente documental No meio da
cnmnanha. Celso comeca a exibir os
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e as
regiAo.~

· ·
para
Galuni
, urn dos membros
equipe, exige novas formas de
produ~ao: "Todos os programas que
n6s realizamos Coram elaborados
conjunt.amente com as organiz.a~Oes
que utllizam esses vJdcos. principalmente no que diz respeito ao conteUdo".
A ABC VIdeo e a entidade que possui
a ma!or produ~Ao de V!deo mllitante:
13 programas com uma duraiO'.!iO
media de 30 minutos. Ja realizaram
dois videos ~ra a Assocla~4o dos
Usuiirios de Onibus de Santo Andre,
urn descrevendo as condi~Oes de
transporte na cidade e outro mostrando como os usu8rios se organi
dicato, o "Sindiluta".

ANEXO 5

Santo Andre abre

an1anha, I Mostra de Videc
;\ lgu lll<l~ d;1~ me!hnrc<> produ!.;tH.'~
em 'itlc~, dn Rra;;j! C-~t:n:it' rt•unid:l~

a rartir de anwnh:1 n:t I \lnqra de
Video de Sotn1n i\mlrt!. que .,cr:i
n.:ali;;~da

l:llnh0tl1 s:'1hado c dotnint!o

no 1\llditt'lrin do Centro Ch·in' da
cid:Hk. Nc~-~n rno~tr:1 n~o ~..:nmrt:titi·
va ~er~o exihidos .\farh Surma!.
ga11hador do I Fc,tival de \-'idt:tl Bra.
sil, (jm·m A in Tne, de l:Hlctt Jungle.
-1 na111a dn Pacn1'111h11. dt• Rita
Moreir:1. Jd que lliiiJ,r/11;111 1111' lu·o para
danmr dt· 1\rw Maria 1\l<if!<tlh:ics e
muitn~ outros
11:1~\:~·u

rc;di~:tr t·~~:l mml ra
de poi;; dP I h:sth·al de \'kko

BrasiL

rc:l!i!ildn

1\ idei:1 de

nn

r-.1tL~eu

da I rn:J-

gem c do Sum. em Sti{l P:nrln. que
dc~pcrtou na Dirctoria de Cu!tur:1 a
nece<;~id;~de de sse~ espa<:;<'" :llternativos. Com o acre~cimo de que. na
mostra que cnrneca arnanh:i. ser~p
tamhCm C.'\ihid:ts rrndtr~·iln da
rcp:i:in. CPlll\l a~ do \EPS (("cntrn de
Fqudn~ Pnlitko~ c . Pl:WI~l e a~ do~
nluntJ<; d;r l:;H:lll\!ad~...· dt.: ('tli11Unk>1c~o Soda! do ln~tituto Metodista de

Emitw Superior.
A Diretorh1 de Cu1tur;l th.· Snnto
Andre di1 tcr feito sc1ediP dn mate-

rial in.;cr\tu, ern fun~,:iio dn inni~t~n
dt: tl...'mpo h:!hil para tlldo~. M :1~
fmam rrioritados il~ prndutorc~ t.l:l
ci:l

rcpi:in. A mostra ft'i oqwni1ada em
curto esptH.;n de tempo, 11r~ ~cnw

J'

Rocha Especial, uma dus produ,·oes da l'dostra

nus. rcla facdidade con~e~uida corn
a a_iuda da produtora Olhar l:ktn'mi-·
co. que ten1 urna fi!motec:r t:<Hll vasto nwtcrin1 disronive! P.Ha e'dhit.:<io ..~<1 e nece.<;.<;tiria u autorint(iio <.lo
;nl!or

0 dir~lnr de Fduc;tc~n c Cult urn
de San lt' c\ ndrC, 11ei1 or Cn ru11o. di1
que p:tra o pn'n:imo ann u P:n.·p
l'dunil·ip:d cnnlar:i com e~p:1~·o :1de·
quadtl pi!fil e:dhi4"ilt1 dt' vid~·n.~. j~\
que parn a ntual 1\-lostr;t fni JHCt:iso
;du~<lf um !d:lo. Antes do ink in <.1:1 I
r-.ln~lra. a I! Mo~tra de Video de
Sant\l 1\ndrC j:\ C g:trantid:t ror
Capt!l/1\ S..:r:"t i-c:di1ada rw ~e~undn
.~CilH:~tr<..'

d..: X.J.
prtldut.;:it' de \'id1..'tl ~·l'!1l
gnnhando grando esp:tt.;o ern circuitos
:dtcrn:~ti\'n~ o·pos~ihi!ld:ldt.: dc nr..:·
rimcntalisnw que rrtlfWrciona. Fq;\,
assim, completan<.lo a lncun;t dei'\:t·
<.l<~ rc!o cinema exrerinwntal Os
f1Wdutorcs cinem;ttogr;\fico~. !\IU:l!·
menll'. rrl'ferem invc.qir em fii:L~
mais cnncrctas. que lenh:tm retorno
fimHH;eirn garantidn. 0 vi den, ~endn
rn:~is h:tratn utC que n Super R, \ai
1\

B

IJIARIO IJO (;RANIJE ABC

IZpnginas
('adrrno

ganhant!o ~cu e~pa~o

A

ro-~~ihilidndc

de

e.~ihi<;iio

em

t! mais \!111 c,!itlluln ;\
pwd111.,:;\,1_ 0 pt'thlkn de um:1 nihit::in de videt'1..'111 I\' podc \'PI rl·"rnn·

TV d!JS video~
Quinta~fdra,

1 de dnemhro dl' 19RJ

del :1 dnis

!11t'~C~

126

(k cspet:Ltdurn em

(J111'1/1 f..in l'rrc. -~ohre a vindn C
grupo Kis.<: an Bra$i!. da Y!deo Verso
TVDO: 0 Alratririn, de Rohert0 Sa
dtlV:t!: Saquarrma 81. sohre o fe~tiv
de .111r(, da Olhnr Eletrt1nico: A Da11
dn Jlaracmhu c ('om ida 11{'icn d
l>eu.H'~, de Rita J..1oreira e Mar
Lcul: Rnrra Pr.wda N~ 5. sobre po
ci:d que !"HL<;ca traficantes de asa de
!<1. de Manduri: e 5(} AnM de L111
~ohte o Sindit.:a\t) de Metu1Ur¥ic
d.e. Santo Andre, dn ABC V.id.cUcPS.
No s:\b;~dn, a prop.rttmad
cnme(,';t ;\<; 1.'\h, cnm Maldi/Ol Ca/11
rh/1, sohrc a~ filnwgem de A ("m.
nho rln~ /ndia.r. video produ7ido r
Oira Filmc~ e Nilson Vllln-~ Ao:
Tt'ft•1hn11· dr flnla, ~ohre o ~egun
turno do Cnmpeonato Pau!ista
Futehol/82. da VIdeo Verso e TVD
Renlidadr em Ptr.tpecrfra. trabal
experimental dos alunos de Comu
c:tdn do IMS: 0~ Arora I. $ot
um:1 triho que 11 Tramam:11ilni
~...·ortou ao meio. da lnterrovo5
Andrea Tnnacci: Glauhn Roc
f:,redal. <.:om a rarticirado
r.:inci\~ta dn progrnmn Ahert11ra
TV lupi, prndl,:;~n dn Bundeirnn·
c Paula Onet:1n: c !:·u .1r/ ma1 nOn·'
tape promocwnnl dn mU."'ica dt m
mo nome, da VIdeo Yer~o e TVD

Oepois desses videos, u111 interv

de cerca de dua<t horas. com a prog
mar.; 5o reiniciando Us 20h: ( 'uha. so
\1 Feqival de MUsica Littino·anH
t'<Jfl<l. da Te!ecine Marvin: E do{ 1
1ri ..>rj, nnrmalt enquete reu~
rua.~ dH reg11w pela ~6C Vfd
CFPS: Chico Antonio. n Nrrrh .1
( arolcr. snhrc o encontro do C<lf
dnr dn Nnrt.lcste com M3rio
1\ndrndc, da Teledne Mnrvlr
hlu:ndo Fs~.:orel: E!erro A~en
sohrc capttl~Jo de energia e\etr
ern Sete Queda". de Alfredo Nagi
Olhar ElelrOnico: e GarotnJ
Srduirhin . .~ohre o movimento pr..
d:t Ollwr F!etrtmico
N11 dnlllin!<O, l11timo di:1 da t-.·
tr:t. n p:Htir tla~ I ~h. o~ Arora f!
!ntcrpnvo~

clot

e Andrea Torwcci:

~

83,

document;irio produ;
rcla AHC V!deo·CEPS·. Jd qur
f!/U;/11 Ill(' /ira (JOfJ thWrar. SOhre l
Dini7 no~ der. a nos de sua morte

ArH1 Maria

M<1galhiie.~:

Afti<rca I

rwndente. document3rio d0s ah
de Com\lnicadio do IMS: e Guar
olho dr gnu e. enfocnndo a rrodt
;1rtc~anat do guarana. de Au
Miquili~

No d()nlrngo, repete·~e o es
nn de ~;ih:rdo. com urn interval

Jtprn.~imadamente duns horas a
do rcinicio, :'1~ 20h. com ,\far/\·
mal_ n dia-:t·dia de uma e~critur
da Olh:tr Fktninicn: I 't'dco Arre
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Politica cultural como exercfcio de democracia
MARIO GALUZZI1R. e ANA MARIA ESCALADA

A rela9io entre at;io cultural e eveoto
sido pensada no PT desde sua
forma~o. Desse debate surgiram ideias
sobre pniticas orgS.nicas fundamentals
para o dEsenvolvimento de uma culrura
democr8tica no pals.
tern

Urn dos pontos mais discutidos trata da
necessidade de independCncia na proclu~ao cultural, possibilitando que cidadaos.
nos bairros ou Jugares de trabalho.
produzam "pet;as culturais" de forma
aut6noma. Nosso maior desaflo hoje e
viabiliz.ar essa perspectiva numa sociedade dominada pela indUstria cultural.
Para tanto se faz necess<irio acrescentar
elementos que ultrapassam o nfvel local.
procurando aprofundar a rela~ao entre
evento e a9flo cultural. A questao nao e
opor evento a acao cultural, mas compreender como o tri8.ngulo cultura-Estadosociedade vern se compondo no Brasil.
Com o pretexto de acabar com o
Estado ineficiente e deficitario, o govemo Collor, tao logo assumiu o poder,
acabou com uma serie de institui<;Oes que
fmanciavam ou incentivavam a cultura.
Exrin96es sem criteria e ausencia de
alternativas para o setor fazem com que a
polftica cultural do govemo federal seja
boje sinOnimo de negligecocia.
As experiencias de governos antericr
res, que colocaram o Estado como produtor ou subventor, quase sempre desembocaram numa relacio patemalista. As
institui90es -Prefeitura, Estado ou Fede·
ra.,-:io- passa.rn simples e exclusivamente
a alimentar produtores culturais. Poucas
vezes a subven98o gerou produtos diferenciados da indUstria cultural au produziu agentes de vanguarda.

A rela~o patemalista coloca o pUblico
numa posiciio passiva. Seu papel e comprar urn ingresso e sentar~se na plat6ia.
Seu p<Xier de rnanifesta9io se restringe a
ir ou nao a detenn.inado espetacuJo, vaiar
ou aplaudir. Em bora pennan~a em contato com a arte, o pUblico continua
vendo-a a distimcia. mitificada e inacessivel.
Para perceber isso basta analisar a
re!ar;ao do espectador brasileiro com a
televisao. 0 brasileiro praticameme nasce
vendo televisao e com ceneza ocupa boa
parte de seu tempo de laxer em frente a
ela. Mas, quando esse mesmo espectador
se depara com a oportunidade de produzir urn video, desconsidera as dezenas de
horas televisivas aglomeradas em sua
retina e nao consegue cornpreender a
rnanipula9Ao da linguagern televisiva.
Ernbora boa parte dos brasileiros consums produtos culrurais, estamos cada
vez mais distantes do fazer cultura. 0
que vivemos no pais hoje nos rnostra que
o simples contato com a ane -e com a
comunica~o- nao e capaz de introduzir
novos horizontes na vida das pessoas,
assim como somente o voto nao tern
garantido a democracia.
Pouco adianta os prograrnas da Rede
Globo rnudarem seu conteUdo. Assisti-los
nos traria apenas urn ponto de vista
diferente daquele que estamos acostuma·
dos a ver. A manipuiay3o da linguagem
COntinua intodveJ e por niio decodifieii-la
pennanecemos incapazes de utilizar o
video para manifestar o nosso ponto de

los de boa qualidade. Extrapolar a rela·
~o do vefculo com o pUblico, retirandoo da platCia e capacitando-o para usar o

palco. Dessa forma t vi8vel associar
evento a pn:x::esso, investindo no aprofun·
damento da democracia atraves da hori·

zontalizayao das relacOes.

lsso torn.a

possivel desenvolver uma leitura critica
da indUstria cultural e explorar suas
contradi96es.

Nao se trata de privilegiar urn Unico
tipo de demanda, mas de acabar com a
hegemonia de urn modo de pensar,
possibilitando a experimentacio de linhas
diferenciadas e a convivencia da diversi·
dade. Ao mesmo tempo que se potenc:ializa transformayOes significativas na men·
talidade da regiao.
Usemos como exemplo a cidade de
Santo Andre. Aqui poderiam conviver
grandes redes de televisio, emissoras
locais e ate teves comunitarias. 0 pUblico
que receberia todos os canais em sua
casa poderia, ainda, produzir seus pr6prios programas na te'VC comunitaria.

0 papel do Estado nessa teve comuni·
taria seria garantir a existencia de urn
organisrno que mantenha · representados
os diferentes segmentos da sociedade,
garantindo o direito de manifesta9io a
todm. Este organismo mediaria a rela~o
entre culrura e sociedade.
0

exercicio da democracia, como
de convivencia da diversidade.
deve ser o ponto g.e partida de novas
pniticas culturais. E a U.nica forma de
garantir a igualdade, respeitando as d.ife·
espa~o

VISta.

re~s.

E necess8.rio promover cursos. oficinas
e "workshops" e associ3-los a espetacu-

I'U.JUO GAL.UUI JR. ~ '~ do TVSA, 1'">1'1<~ 6o ..0.<>
do
<k s..,,~ A.ndr-o c ANA MARlA lS<:AL.AOA ~
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ANEXO 7

TELEVISAO

Telas novas em UHF

(Sao Paulo, Ribeirao Preto e Curitiba) e
uma AM (Siio Bernardo do Campo).
Desde o infcio das atividades, ela apenas reproduz a programa\30 educativa
da TVE do Rio de Janeiro. Mas ja tern
pianos de incrementar uma produ9iio
propria. voltada prin'cipalmente para o
ABC. regiiio que nfio
,ara de crescer e passui urn gigantesco
mercado consumidor.
"Os investimentos na
parte uknica ja estiic
sendo feitos", afirma
Keynes Dotto, direto1
da TV ABC, que hi
dais meses instalot
uma antena na Aveni·
da Paulista, amplian
do seu raio de a\iic
agora e possfve
sintoniza-la tamberr
da maioria dos bair·
ros de Sao Paulo
Projetos niio faham
E, pelo que tudo indi·
Toni Au ad, diretor comercial da TV
ca, niio demorarr
Metropolitan.,, c.1nal 58: melhorando il
muito tempo para saL
produ<;ao local para scrvir a comunidadc
do papel.
Esta prevista a im
porta~fto de uma nov1
antcna transmissora dez vezes mai~
potente do que a atual -que funcio
na com I quilowatt. No infci!
do proximo ano, a TV ABC
deve estrear sua programa~a(
jornallstica. "Esse apenas <
comec;o". garante Datto. Sen
abandonar as caracteristica
de uma televisfio educativa
que nao depende de comer
ciai.c; para sobreviver, a AB<
prctende exibir tam bern programas in
fnntis. feminines e coberturas ao viv1
de cventos culturais e esportivos d
rcgiiio. "Niio vejo a hora disso tud1
comec;ar'', afirma Letfcia Kratzzi, 2
anos, gerente de uma academia d
ginastica em Sao Bemardo do Camp
e tclespectadora assfdua do canal 40.

Mais duas emissoras chegam com forr;a
s paulistanos, final mente, estao
a alternativa do UHF. Afi·
nal. sintonizar uma

0descobrindo

dessas emissoras pode ser tao simples como passar da AM para a FM. pclo menos
nos televisores mais
novos. Bastam pequenas adapta~Oes
tCcnicas para, por
exemplo, viajar nos
clipes da MTV (canal
32) ou captar os sinais dt~ TV Jovem
Pan

(canal

16) .

que cste mes entrou no ar em ca-

...,

nller experimental
e prometc ser a
CNN paulistana a
partir de man;o,
quando estara funcionando a plena carga. J\inda sfto
poucas as residencias. porCm. que
tern a oportunidade de ver as duas

TV AUilQf8YIANA

novas TVs em UHF que surgcm

IHl

cidade. E todas estilo gostando das
novidndes.
Muitos moradores da capital e do
ABC tCm umn nova paradn em seu
controlc remoto- a TV ABC. canal
40. hl os 3,5 mi!h6es de pau\istunos
da Zona Leste e mais os cerca de
900 000 habitantes do municipio de
Guarulhos podem receber as imagens
da TV Metropolitana, canal 5H. Com
uma progntm<-H;:Uo iguul t1 da TV
ABC as duas retransmitcm <IS
prodU\{)cs da Rede Brasil. cu.ia em issora lfder e a TVE do Rio de Janeiro
- . u Metropolitana esui esquentando
suas turbinas com programas locals
para a comunidade da regiao. "Do
jeito que esttl indo, o governo de veri a
distribuir antenas de UHF pura o
povo". brinca Jose SimUo, crftico televisivo da Follw de S.Paulo.
No'" clesdc 1988, a TV ABC era a
pe<;a que faltava para coroar o imperio do grupo empresarial que h<.l 33
anos fundou o principal jornal da
regiUo. o Didrio do Groll(/(' ABC, e
tu~1bCm e dono de trCs emissoras FM

acidade

e

Guarc
Jhos ja trocou os pianos pel
A
a<;iio. Alem das atra96es diarias d
METROPOLITANA

0 diretor Keynes Dotto, da TV ABC,
diante da nova antena de transmissao da
Paulista: investimentos no futuro

DE

TVE, ela vern ocupando 25% d
hor.1rio, 0 que e previsto pelo contrc
to com a Rede Brasil, com produ<;il
propria e de produtoras independer
tes. Quem ligar no canal 58. inaugt
rado oficialmente em agosto d
1990. vai poder assistir todos os di2
(ts 19h ao Jornal Merropolitano, ur
VEJA SP. 13 DE FEVERE!RO. !9S

a
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ONDAS COMUNITARIAS NO ABC

Dez anos atras o vfdeo saiu da televisiio e se voltou para novos caminhos: a arte, a coiiWnidade, a ediK:IIIi!<!•';I~
rante esse tempo se apropriou de novas tecnologias .criando uma.linguagem original e irre>VeJ'Cille•. ~·~t~ ~f~\1: i/l!i.~!l\!tl

~:~::.:d:~e~~ :u:~~~~:~ir~o urn ';~~~~~;~~.ira d6c:11d~~.d~e.~~~~~.~~~

e

canais

A semelhan9a do que ja acontece na Europa America do Norte, os
locais surgrg~em::~:C~M~rl~ii
importante para a veiculB9iiO da produ<;iio local e uma comunieB9ao mais direta com a e<
Conversar sobre isso no momento em que os sistemas de UHF e Cabodifusio sao regulamentados .
. ce. de extrema importfulcia. •
. . . s•.;,, ;,~'<:
·~--~"f~· ->~~~(;f_'

<--,"t>·,; ,- --··

PROGRAMA<;:AO
Local: Auditorio do

Pa~o

Municipal de Santo Andre

~.li;; .I..Cl'"""'>W."'-"-"'
19h
- Video: Programas de TVs Comunitiirias dos EUA
201130 - Palestra: "A Mfdia como expressiio da identidade local" Julio Wainer, Professor PUC-SP e Diretor da V
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19h
-Video: Produ96es do ABC
20h30 - Debate: "Produtores da Regiiio Metropotitana"
TVT - Mario dos Santos Brubosa - Diretor Responsavel
Guarulhos - Mario Luis Bonfiglio
TVSA • Mario Galuzzi Junior- Coordenador do Projeto de Vfdeo da Prefeitura Municipal de Santo Anc

19h
-Video: Produ9iio lndependente na TV
20h30 - Deb8te: "Emissoras Locais"
TV ABC - Edson Danilo Datto - Diretor - Presidente
TV SCS - Luis Capovilla Tortorello, Diretor Executivo e Dalmo Carneiro Ferreira, Diretor Artfstico
TV Metropolitana- Jair Mariano Sanzoni, Diretor- Presidente
Comi te de Democratiza9iio dos Meios de Comunica9iio - Frederico Barbosa Ghedini

J...u. .a.&....t~J.\

V V J,,IJ, V .1. \U.

AeQ"""""'"' J B

Vendedores ambulant~< no trem: tema de vidro da TVSA

w

0

f.,,.,.

Cena de Forte Apache (Conecta): programa de entrevistas

TV dos EUAabre ga Mostra de Video
Documentdrio sabre emissoras locais norte-americanas
inicia as tres noites do evento andreense que apresenta
prodw;oes e debates sabre experiencias de TVs comunitarias
ELEMAR PEARCE
Da Redacao

A

exibi~.ii.o

de um video

sobn~

o

trabalho das TVs Comunitiina\ a
cabo d~ Estados l!nido~ e Canadii,
produzldo pelo profe~sor da PUCSP e dirdor da VTV JUlio W a mer.
abre twje, lb 19h, a 9" Mostru dt•
V/dro de Santo Andre, no Audl!Orio

do Par;o MunicipaL Durante trCs di
as, serio apresentadas expcriCnrias
de TVs locai~. como o~ video~ reali·
z.ados em pona tk filhricas pda

TVT, do Sindica10 dos

Metahir!!l,·(t~

de sao Bernardo e amda programa~
feitos pda Scn•ito de VIdeo da !'rt·
feitura de Santo Andre - TVSA, que
trarcm, entre outro~. uma rqxma·
gem sobre os vendct.!or~ ambulan!t~

dos trens de sublirbio
Segundo o coordenador da TV·
SA, Mlirio Galuui Jr., a mostra ttm
por objdivo kvantar uma discus•lio
robre a cria{:io de urn espar,:o comu
nit<irio not'> ~:mi~sor~ !ocais de Ul-lF
A!tm disso, a ()fganil;u;do dJ mos
tra intervid nos det>a!t~ (1·cr 11WII'(w

to que conta com o respaldo de repn:semames das principais entidades
civis de Santo Andre.
0 programa de hoje indui a exibii,.·Ao do trabalho de Jon Alpert, definido por Wainer como o primeiro
abelha {rep6rter que enmvista e
opera a dimera, simuhaneameme)
da TV none-americana. Segundo

Ana Maria Escalada, rotcirisla e diretora da Perua EletrOnica, mantida
pda TVSA, o dorumentario produzido por Jtilio Wainer, que tam bern
entra na program~o desta noite,
resu!tado de uma experiCncia de seis
meses, periodo em que ele visitou
dria; TVs comunit3rias na Amtricq
do None ... Es;:olhemos este v'·~eo

e

para abrir a prograrna{iiO porque ele
ilustra e explica bern o proce~o de
viabiliza(iio de urn espa(o comunit<.irio" - arernata o coordenador
Ja o segundo dia da rnostra vai
trazer as produ(Oes locai~. a\Cm do
debate sobre o tema Produrores da
Rexiiio Metropolitano. 0 diretor
-e<.puns:ivel da TVT, M<.irio dos San·

tos Barbosa, vai apresentar urn video rom alguns programa5 feito por
sua «<uipe. Entre des, estao Batalha
de Piraporinha, J 0 de Maio: Showmri:io e Conferencia Latimramericana da Ford. "E urn trabalho que
registra a identidade da 1:ategoria"
~ explica Galuni. Segundo ele, as
produ{Qes da TVSA tambem estariio

da mmumdadc.. "Em fun~ao da
1scn<;<lo de impostos, conseguimos
comprar urn equipamento de pri·
meira qualidadc por apenas USS
JO mil. Nem m~mos as TVs de
UHF Jocais possuem algo equiva\eme·· ·- afirmaGa\uui.
0 •locumemo, de II p<iginas,
tra1 a npt"riencia das TVs norte.americana5 $eguida de uma exp!ana~·ao s.obre a alUal sima(li.O
da~ TVs comunit:hias no Brasil.
l'ara!clamente, o projeto fa:r uma
avaliar,:Ao do traba\ho realizado
ispo::i<:~~ pda TVSA, induindn () ("inevi-

Da fledilcAo

"

deo, a Videoteca PUblica e a Perua Eletr6nica. "Queremos mosuar que Santo Andrt tem aparato
para desenvolver uma experitncia
pioneira no Pais, como a cria~:io
de um espa<;o comunitllrio" eompleta. Ek acrescema que as
apresenta(Oes da pcrua reUnem
em media 50 m:ssoas por bairro
onde passa, 0 que Sll\lllhca Uffi3
auditncia mCdia de §.QQ. pessoas
~r_p!.£&fj.ffia...

.

- Segundo o documento, o pnmeiro passo p;ua viahili1ar uma
TV comunit;hia \l'Jia f0rmar urn

conselho deliberatjvo com repre~
sentantes da sociedade civil, o
qua! ficaria encarregado de esco!her os projetos a serem desenvo!vidos. "Qualquer peswa fisica ou
juridica poderia se candidatar a
urn tspa~o comunitdrio" - des·
1aca Galuzzi. "Existem caminhos
vi!vtis que ptrmitiriarn a implanta{li<J de uma TV comunit;iria ji
no prim1:i10 trimtslfc do ano que
vem. Mas, tudo vai depc:nder da
predi~posiciio da sociedade lt'k:a!
conw um todo"- rdorr,:a (EPl.

:X
0
'D

sintetizados numa Unica fita. Entre
os destaques, est3 a reportagem feita
numa olaria da Vila tuzita, a qual
uliliza uma estrutura narrativa semelhante as das r;idios sertanejas.
Para sexta-feira, es1iio programados videos que mostram a expri&lcia das produ(Oes independen.
tes para a TV brasiltira. 0 primeiro
Mocidade Jndependente (1980181),
uma produ~ao da TVDO, exibido
em rede naciona\, na ·Cpoca, pela TV
Bandeirantes. Mocidade lndependenle foi urn musical semanal. codirigido por Nelson Mota, com uma
hora dl':' dura<;iio. Na sequencia, sera
aprescntado Forte Apache, urn programa de entrevistas da Conccta Video, vciculado pela TV Gazeta 1':'
ainda o TV da Tribo, produzido por
Tadeu Jungle.

e
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SINOPSES

0 BAIRRO E SEUS PROBLEMAS 20' NTSC 1983

Urn bairro com total falta de infra-estrutura e com tradi9ao de !uta,
preocupou-se em realizar este video para recuperar urn movimento que
teve inicio com a Associa9ao de Donas de Casa, relembrado pelas
participantes que buscam chamar a aten9ao para as condi9oes de vida do
local.

A ORGANIZA<;AO DOS USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO
20' NTSC 1983

0 video mostra a organiza9ao dos usmirios de transporte coletivo em
Santo Andre numa Associa9ao, partindo do conhecimento do IPK (Indice
por kilometro), para fiscalizar

0

aumento das tarifas de onibus, atraves de

recursos didaticos que o proprio video proporcionava, alem de registrar
momentos desta organiza9ao e condi9oes reais do transporte coletivo na
cidade.

PLANO COMUNITARIO DE CAL<;AMENTO 15' NTSC 1983

Com o intuito de trazer para a cidade de Maua a ideia realizada na
cidade de Cruzeiro - SP, que produzia os bloquetes, registrando o
processo de fabrica9ao e cal9amento feito em mutirao pelos moradores.
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50 ANOS DE LUT A 30' NTSC 1983

0 sindicato dos Metallirgicos de Santo Andre, como parte das
comemora9oes de aniversario, realizou este programa com o objetivo de
resgatar a hist6ria do movimento operario na regiao do ABC, com
destaque para a participa9ao dos trabalhadores atraves de depoimentos de
diversos diretores da entidade nos diversos periodos. Mas a preocupa9ao
fimdamental e avaliar o momento com o desemprego, o custo de vida e a
rela9ao sindicato/trabalhadores.

METALURGICOS E A CONJUNTURA 30' NTSC 1984

Por ocasiao do II Congresso dos Metallirgicos do Sindicato de Santo
Andre, atraves de uma serie de entrevistas com lideran9as das diversas
tendencias no interior do movimento metallirgico, o video aborda as
questoes pautadas para o congresso,

a luz da conjuntura nacional.

RECADO AOS COMPANHEIROS 6' NTSC 1984

No momento em que se disputava uma elei9ao intema no Sindicato
dos Metallirgicos de Sao Paulo, a diretoria do Sindicato dos Metallirgicos
de Sao Bernardo do Campo ruanda urn recado via video para a base
paulistana, em apoio

a chapa

de oposi9ao, para que fosse exibido em

portas de fabricas durante a campanha.
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CAMERA NA CAMARA 55' NTSC 1983

0 programa mostrava a distancia entre a populayao e a Camara dos
Vereadores de Santo Andre, atraves de entrevistas com pessoas que
circulavam proximo ao predio do legislativo, que eram indagadas se
conheciam este poder e para que servia. 0 video tambem continha uma
simulayao de uma sessao legislativa, aos moldes tradicionais, no plemirio
desta mesma camara, sugerindo que o formalismo no funcionamento
dessa assembleia era responsavel por tal distanciamento.

OAB 30' NTSC 1984

0 video foi encomendado pela OAB -SP, para cobrir o encontro dos
advogados realizado na Faculdade de Direito Sao Francisco.

A COMUNIDADE E A TV e 0 POVO NA TV 1983

Dois videos que eram utilizados nas comunidades de bairro, para
discutir a TV. 0 primeiro, sob o ponto de vista da popula!j:ao em relayao
programa9ao da TV; o segundo, sob o enfoque dado

a popu1ayao

a

no

programa "0 povo na TV", do SBT.

E Ai; NAO SEI; SO; NORMAL... 22' NTSC 1983

Conversa com jovens de Santo Andre sobre as suas expectativas de
vida e sensa9oes diante da situa9ao em que vivemos. No mesmo local,
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"Lagoa dos Patos" - Pac,:o Muncipal de Santo Andre, foi realizada uma
representac,:ao teatral sobre esse tema socio-cultural que tambem integra o
programa.

PATAXOS

HA HA HAE 20' NTSC 1985

0 video apresenta urn momento de conflito de terras no sui da Bahia,
onde os indios Patax6s estavam sitiados por pisto1eiros, a mando dos
fazendeiros que queriam retini-los de suas pr6prias terras. 0 relato
documental apoiava-se em reminiscencias dos velhos da tribo.

COBRA JOVEM 14' NTSC 1985

0 video trata da perspectiva da juventude num contexto rural do sui da
Bahia.

ANTES QUE A CASA CAIA 10' NTSC 1990

Institucional que tratava dos cuidados com as casas instaladas nas
encostas dos morros nas epocas de chuva.

OLARIA 15' NTSC 1991

Aborda a relac,:ao primitiva de trabalho dentro de urn oiaria instalada na
regiao urbana de Santo Andre, a falta de perspectivas para os oleiros e
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suas familias que, apesar de construirem tijolos, nao eram donos de sua
casas.

URSS 5' NTSC 1990

Atraves de entrevistas relampago no centro da cidade de Santo Andre,
simulava-se que os acontecimentos na tentativa de golpe na URSS
estavam em nosso cotidiano.

PARAGUAI 8' NTSC 1990

Ficyao que abordava os "sacoleiros" trazendo contrabando do
Paraguai, para vender em logradouros publicos.

PARANAPIACABA 12' NTSC 1991

Ficyao evocativa de urn ferroviario realizada por urn filho deste, em
Paranapiacaba, "cidade" construida pelos ingleses no seculo XIX para
abrigar trabalhadores da estrada de ferro Santos - Jundiai.
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