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RESUMO 
 
 

Este trabalho é um estudo de linguagem dos vídeos populares 

de Pernambuco produzidos na década de 1980. Analisamos dois 

programas, Quem vê a cara vê a AIDS e A nossa história e a história 

de Cabo Gato, realizados por grupos distintos e em diferentes 

processos de produção, para identificar elementos comuns que 

compõem a materialidade expressiva deles. Trata-se de um estudo 

interdisciplinar, fundamentado a partir de três categorias de análise do 

filósofo russo Mikhail Bakhtin: dialogismo, polifonia e carnavalização.      

De acordo com os dados levantados e analisados na pesquisa, 

constatamos que os programas foram realizados a partir de dois 

modelos de produção, videoprocesso  e videoproduto, que implicavam 

um determinado grau de dependência em relação aos movimentos 

sociais e objetivos específicos quanto ao uso do vídeo numa 

perspectiva social. Em termos de linguagem, o vídeo popular 

pernambucano seguiu as tendências da arte contemporânea e 

mostrou-se essencialmente híbrido, pois a sua materialidade 

expressiva se constitui a partir do diálogo e da contaminação entre o 

erudito, o massivo e o popular.          

Constatamos, também, que a produção de vídeos populares, em 

Pernambuco, surgiu da iniciativa de setores médios da população, mais 

ou menos articulados com os movimentos sociais. Ao mesmo tempo 

em que procurava dar visibilidade positiva às lutas populares, então 

pouco divulgadas nos mass media, os grupos de realizadores também 

revelaram aspectos do cotidiano e da cultura dos setores menos 

favorecidos da população, contribuindo para o fortalecimento de 

identidades locais e o crescimento da auto-estima. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This dissertation covers a study of the language of popular 

videos produced in Pernambuco (Brazil) during the 80’s. The corpus of 

analysis comprises two videos, Who sees the face sees the AIDS and 

the Our history and the history of Cabo Gato, produced by distinct 

groups and involving diferent processes of production. The aim is to 

identify common elements that compose the expressive materiality of 

these videos. Which amounts to a interdisciplinary approach, based on 

three analytical categories defined by the Russian philosopher Mikhail 

Bakhtin: dialogism, polifony and carnavalisation. 

Based in the research data and in our analysis, we concluded 

that the videos have been shot from two models of production, 

videoprocess and videoproduct, these models implied some degree of 

dependence in relation to specific social movements and  the use of 

the video in a social perspective. In language terms, the popular video 

in Pernambuco followed the trends of the contemporary art and 

revealed itself as essentially hybrid, because its expressive materiality 

came from the dialogue and  the contamination between the academic, 

the massive and the popular. 

We have also proved that the production of popular videos in 

Pernambuco raised from the initiative of middle sectors, with different 

levels of articulation on social movements. While trying to  achieve a 

positive visibility to the popular fights, fought by those who are 

marginalized from mass media, the producers have also disclosed 

aspects of the daily life and the culture of the less-favored sectors of 

the population, favouring the consciousness of local identities. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação tem como finalidade a realização de um estudo de 

linguagem da produção de vídeos nos movimentos sociais de 

Pernambuco na década de 1980. Nossa intenção não é analisar ou 

propor uma estética específica para o chamado vídeo popular, e sim 

identificar algumas influências estilísticas e recursos expressivos 

utilizados na construção sígnica dos programas. Partimos do 

pressuposto de que todo produto videográfico, ainda que de maneira 

não planejada, é sempre tecido a partir da interação com uma espécie 

de memória visual, para onde convergem outras tantas diferentes 

formas de expressão artística. Nesse sentido, mais importante do que 

procurar um modo específico de elaborar vídeos politicamente 

engajados, é detectar as possíveis trocas, apropriações e relações 

estéticas que os realizadores estabelecem, entre o erudito, o massivo 

e o popular, no intuito de garantir a eficácia comunicativa. 

 Para facilitar a compreensão de nosso trabalho, optamos por 

fazer uma comparação entre cinema e vídeo, no intuito de estabelecer 

um continuum  histórico e, ao mesmo tempo, identificar possíveis 

transmutações naquilo que chamamos de audiovisual político, em 

termos de processo de produção, linguagem e distribuição, com o 

advento da tecnologia eletrônica. Daí porque o tema de nossa 

dissertação: Tradição e ruptura no audiovisual – um estudo de 

linguagem do vídeo popular em Pernambuco na década de 1980. No 

entanto, mais do que apontar algumas inovações significativas geradas 

pelo uso do vídeo na realização e circulação de programas 

politicamente engajados, nossa intenção aqui é identificar e analisar 

alguns elementos que compõem a materialidade expressiva dos vídeos 

populares pernambucanos.    

 Na década de 80, o vídeo foi um suporte de comunicação 

amplamente utilizado pelos movimentos sociais brasileiros. Nas ruas, 

nas praças, nos sindicatos e associações de moradores, ele estava 

presente, no telão ou no aparelho de TV, mostrando a realidade dos 

setores excluídos e discriminados da população, ainda pouco divulgada 

nos mass media, em especial, a televisão. Em Pernambuco, existiam 



cerca de oito grupos produtores. Alguns, atuavam de forma 

independente e esporádica, outros de maneira mais articulada e 

regular, com as entidades populares e sindicais. Dentre os que mais 

produziam, estavam as Organizações Não-Governamentais (ONGs): TV 

Viva/Centro de Cultura Luiz Freire; SOS Corpo; e Equipe de 

Comunicação Sindical (Ecos). 

 Mas a presença do vídeo nas lutas sociais não foi um fenômeno 

que se deu apenas no Brasil. Ao longo dos anos 80, tornou-se prática 

comum em muitos países da América Latina, num momento peculiar 

de intensa mobilização dos diversos setores organizados da sociedade, 

que exigiam o restabelecimento da democracia e melhores condições 

de vida. O uso dessa tecnologia contribuiu, de forma significativa, para 

o fortalecimento das lutas e uma melhor articulação entre os grupos de 

oposição, pois viabilizou um olhar diferenciado sobre a realidade do 

continente, a partir da ótica dos excluídos do modelo de 

desenvolvimento imposto pelos militares. Por quase toda a década, o 

vídeo foi quem deu uma visibilidade positiva aos novos movimentos 

sociais, porque, mesmo com o fim da censura, as televisões nutriam 

uma certa resistência em exibir manifestações contrárias aos 

interesses do governo.    

Na maioria dos países latino-americanos, essa prática 

comunicativa era chamada de vídeo alternativo. Mas, no Brasil, ficou 

conhecida como vídeo popular. Na opinião de Santoro (1989:61), a 

diferenciação fez-se necessária porque, em nosso país, os termos 

vídeo alternativo e vídeo independente se referiam a todo tipo de 

produção realizada fora das estruturas das emissoras de televisão 

aberta. Já o vídeo popular teria a especificidade de se referir 

exclusivamente ao que era feito por grupos que mantinham alguma 

relação com os movimentos populares. O conceito adotado por Santoro 

é amplo e abrange tanto a produção quanto a exibição de programas 

produzidos por entidades populares, instituições como as Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) e produtores independentes, desde que 

“sob a ótica ou a partir dos interesses das classes populares". Na 

prática, essa conceituação também mostra-se problemática, entre 

outras coisas, porque não evidencia o que é popular, nem quais seriam 



os interesses populares. De qualquer forma, interessa-nos aqui 

ressaltar que, no contexto do chamado vídeo popular, a produção 

pernambucana, por seu volume e qualidade técnica, foi uma referência 

nacional.  

Diante da impossibilidade de efetuarmos uma análise do 

conjunto dos vídeos que foram realizados com e para os movimentos 

sociais do estado, devido à quantidade e heterogeneidade da 

produção, optamos por analisar apenas dois programas: Quem vê a 

cara vê a AIDS (1988) e A nossa história e a história de Cabo Gato 

(1987). O primeiro foi realizado por uma ONG, o Centro Cultural Luiz 

Freire/TV Viva, e discute a questão da AIDS num momento em que a 

doença era ainda pouco conhecida para a maioria da população. O 

segundo, produzido por uma associação de moradores, o Centro de 

Organização Comunitária de Chão de Estrelas, aborda a luta pela posse 

da terra numa área urbana, em Olinda. Muitas das características e 

estratégias discursivas encontradas nesses dois programas também 

estão presentes em muitos outros realizados na década de 80.     

Não foi fácil definir nosso corpus analítico. De acordo com 

levantamento parcial, realizado até o fechamento desta dissertação, 

cerca de oito grupos produziam vídeos e/ou filmes populares em 

Pernambuco na década de 1980. Alguns de maneira sistemática, 

outros esporadicamente. Além disso, alguns sindicatos, associações de 

moradores e outras entidades de assessoria aos movimentos também 

chegaram a realizar, pelo menos, um programa com produtores 

independentes. Por uma questão de recorte, resolvemos classificar a 

produção em dois grandes grupos: o dos que produziam com mais 

regularidade, e o dos que produziam esporadicamente. No primeiro 

caso, estavam, por exemplo, as Organizações Não-Governamentais. 

No segundo, entidades populares e produtores independentes.  

A partir daí, efetuamos um novo recorte, identificando a 

experiência mais expressiva em cada um dos grandes grupos. Por fim, 

chegamos à conclusão que o Centro de Organização Comunitária de 

Chão de Estrelas seria um dos escolhidos, pois, além de realizar um 

vídeo sobre a questão da posse da terra na área urbana - tema em 

evidência no contexto dos anos 80, quando ocorria, em média, quase 



uma ocupação de terras devolutas por dia, somente na cidade do 

Recife - o fez num processo de produção peculiar, aliando comunicação 

e educação. O outro foi a TV Viva, produtora reconhecida e premiada 

diversas vezes em festivais nacionais e internacionais. Mas, também 

não foi fácil definir qual o material de análise da TV Viva. Somente na 

década de 1980, a produtora olindense realizou 116 programas, 

abordando assuntos relacionados a infância, vida urbana, conflitos 

rurais, cultura, comportamento e saúde da mulher. Este último, em 

parceria com o grupo feminista SOS Corpo. 

Nossa intenção inicial era analisar um programa inteiro da TV 

Viva, exibido através de um telão nas comunidades. Assim como na 

televisão convencional, a grade de programação da TV Viva era 

dividida em blocos e procurava atender às demandas do público 

heterogêneo das ruas. Começava com um bloco infantil, chamado 

Pipoca Maluca, onde eram exibidos números circenses, desenhos 

animados, espetáculos de mamulengo, ficções, coisas do mundo 

infanto-juvenil. Em seguida, vinha o telejornal Olho Vivo, enfocando 

geralmente os problemas e as lutas nas comunidades. Posteriormente, 

era vez do Bom Dia Déo1, o bloco mais famoso e de maior empatia 

com o público, onde eram apresentadas, com muito humor, 

reportagens sobre assuntos de comportamento. Depois entrava o 

Quatro Cantos, que, de certa forma, fazia uma ponte entre as 

comunidades e o resto do mundo, exibindo documentários ou 

reportagens sobre os mais variados assuntos em diferentes lugares do 

estado e do país. Por fim, a programação fechava com o Circo 

Eletrônico, espaço para a cultura em todas as suas vertentes, mas 

onde se exibiam muitos dos artistas populares pernambucanos.  

Alguns fatores nos fizeram rever a proposta inicial de analisar a 

grade completa da TV Viva. Primeiro, porque constatamos que a 

programação exibida nos bairros era extensa e variada e, por si só, 

merece ser tema de um estudo específico. Além disso, o master2 da 

maior parte do material produzido e exibido nas ruas na década de 80, 

nos extintos formatos Betamax e U-Matic, está em precárias condições 
                                                 
1 Em 1989, o quadro "Bom Dia Déo" foi substituído por "Língua de Trapo". No entanto, o humor 
continuou sendo a marca registrada na abordagem dos assuntos de comportamento.    
2 Chama-se master a primeira geração de um vídeo editado, de onde são reproduzidas cópias. 



de conservação. Muitas fitas só possuem a pista de áudio e estão sem 

imagens. E ainda que a produtora tenha uma cópia em Betacam  de 

quase todos os programas separadamente, é difícil recompor a grade 

porque não há uma listagem específica com o conteúdo de cada 

programação exibida nas ruas.  

Diante dessa realidade, decidimos, então, analisar apenas um 

programa exibido no bloco mais popular da programação da TV Viva, o 

Bom Dia Déo. Apresentado com muita irreverência pelo ator Cláudio 

Ferrário, quase sempre fantasiado de acordo com o tema de cada 

reportagem, este bloco da programação consolidou o que se pode 

chamar como linguagem da TV Viva. A opção por Quem vê cara vê 

AIDS (trocadilho com o slogan da propaganda lançada pelo Governo 

Federal na época, intitulada "Quem vê cara não vê Aids") deu-se pela 

atualidade e natureza universal do assunto em questão, que manifesta 

uma clara intenção da produtora olindense em estabelecer um diálogo 

do global com o local, operação, inclusive, sugerida pelo próprio 

apresentador do programa, o repórter e animador cultural Brivaldo.  

Questões de ordem pessoal nos levaram a realizar este trabalho. 

Como integrante de um dos grupos que realizava vídeos para os 

movimentos sociais daquela época, a Equipe de Comunicação Sindical 

(Ecos), ONG com sede no Recife, que prestava assessoria ao 

movimento sindical na área da comunicação, inquietava-me o fato de 

ainda não ter sido feito um estudo de linguagem sobre o que foi 

produzido, já que, por parte dos realizadores, sempre existiu uma 

preocupação com a qualidade técnica e artística dos programas. Prova 

disso é que muitos deles foram premiados em festivais nacionais e 

internacionais. Sem uma qualificação específica para trabalhar com o 

suporte videográfico, e talvez por isso mesmo, os produtores 

experimentaram, sem preconceitos, as potencialidades narrativas 

oferecidas pelo novo meio.  

Apesar de bastante significativa, a riqueza e a diversidade da 

produção dos vídeos populares em Pernambuco nos agitados anos 80  

ainda carecem de estudos mais genéricos. As poucas pesquisas que 

versam sobre esse tema dizem respeito a estudo de caso relacionado à 



TV Viva3. Decerto que essa produtora foi pioneira, tinha a melhor 

estrutura de produção, atuava com mais regularidade e de maneira 

criativa num espaço público privilegiado, a rua, e, por conta disso, 

ganhou projeção e justo reconhecimento em todo o Brasil e também 

no exterior. No entanto, outras experiências importantes ocorreram de 

forma paralela e com outras finalidades.  

Ainda que não tenha a pretensão de apresentar uma visão 

ampla e aprofundada sobre o que foi uso do vídeo nos movimentos 

sociais da década de 1980, este trabalho tem como um de seus 

objetivos oferecer uma contribuição para o estudo da linguagem desde 

que consideramos ter sido um fenômeno cultural, de expressão política 

e intervenção social dos diferentes setores mais ou menos organizados 

da população pernambucana. 

Concentrando-se especificamente sobre os processos de 

produção e linguagem dos programas, nossa pesquisa desenvolveu-se 

a partir das seguintes hipóteses: 1) os vídeos populares em 

Pernambuco foram realizados de acordo com basicamente dois 

modelos de produção: videoproduto e videoprocesso, cada qual 

envolvendo um certo grau de relacionamento e dependência em 

relação aos movimentos sociais, e objetivos bem delineados quanto à 

utilização do vídeo numa perspectiva social; 2) Sintonizada com as 

tendências narrativas contemporâneas, a linguagem dos vídeos 

populares é essencialmente híbrida e se constitui a partir da 

combinação de diferentes códigos expressivos, entre outros, do teatro 

popular, da televisão e do cinema; 3) Ao contrário das diversas 

correntes do audiovisual político, que, historicamente, se 

contrapunham à estética hegemônica no cinema e na televisão, os 

vídeos populares pernambucanos, mesmo filiando-se a uma 

perspectiva ideológica de esquerda, negociaram, sem preconceitos, 

tanto com as narrativas clássicas e de vanguarda, quanto com as do 

massivo e do popular para a constituição de suas materialidades 

expressivas.  

                                                 
3 Santos (1998) estuda o entrecruzamento das singularidades dos realizadores no projeto de 
televisão de rua da TV Viva; Souza (1994) descreve a trajetória e o funcionamento da TV Viva. 
Outros estudos, abordam a TV Viva no contexto geral das experiências de televisão de rua no 
Brasil, a exemplo de Pereira (1995).  



Para refletir sobre essas questões, optamos por efetuar um 

estudo interdisciplinar a partir de três categorias de análise do filósofo 

russo Mikhail Bakhtin, que, embora tenham sido concebidas para o 

estudo literário, parecem-nos úteis para análise de qualquer produto 

simbólico, inclusive o vídeo: dialogismo, polifonia e carnavalização. 

Bakhtin mostra-se extremamente produtivo para a nossa pesquisa, por 

considerar o diálogo condição fundante da linguagem e seu discurso. 

Além disso, o filósofo russo, em boa parte de suas obras, dedicou-se a 

estudar o universo do que é popular, marginal, excluído, periférico, 

que também faz parte de nosso objeto de estudo.  

Com o dialogismo, procuramos identificar e analisar os 

diferentes diálogos e negociações que os vídeos populares estabelecem 

com outras formas narrativas. Com a polifonia, investigamos a 

presença de diversas vozes nos programas, mas, também, avaliamos a 

força expressiva de cada uma delas. Por intermédio da carnavalização, 

foi possível identificar o embate ideológico e a concepção de mundo 

que os vídeos populares encerram.  

Pela natureza do nosso objeto de estudo, recorremos, também, 

a outros aportes teóricos, entre os quais destacamos: as teorias de 

comunicação - notadamente a semiótica e a semiologia; as teorias do 

cinema; e a filosofia da educação. Esta última, diz respeito 

exclusivamente às idéias do educador Paulo Freire, que promove uma 

aproximação fecunda entre educação e comunicação, propondo um 

novo método de ensino-aprendizagem baseado numa relação 

comunicativa horizontal entre o professor (educador-educando) e o 

aluno (educando-educador). A concepção de comunicação dialógica de 

Freire foi especialmente útil para a análise dos processos de produção 

dos vídeos.  

 Este trabalho foi estruturado em quatro capítulos. No primeiro, 

discutimos a presença do vídeo no mundo contemporâneo no intuito 

de ressaltar a importância dessa tecnologia comunicacional na 

modelagem de uma tecnocultura audiovisual, que se espraia por todos 

os setores da sociedade, remodelando maneiras de sentir e de pensar 

a realidade social. A partir de uma breve reconstituição histórica do 

surgimento do videotape (VT), procuramos contextualizar como a 



imagem eletrônica instaura um cenário de novas possibilidades 

expressivas, operando uma inusitada democratização da cultura. 

Destacamos, entretanto, que se trata de um potencial, que pode ser 

utilizado com bastante eficácia em ações planejadas de grupos 

politicamente ativos na sociedade. 

No segundo capítulo, situamos a produção de vídeo nos 

movimentos sociais da América Latina na década de 1980, num 

contexto mais amplo da história do audiovisual de cunho político. 

Depois de efetuar uma rápida incursão nas principais correntes 

cinematográficas que defenderam um cinema social, concentramo-nos 

na trajetória do vídeo, sobretudo em Pernambuco. Ao estabelecer esse 

continuum  histórico, nossa intenção foi a de observar quais os 

aspectos que aproximam e distanciam o cinema e o vídeo 

politicamente engajados, no que diz respeito a questões de linguagem 

e processos de produção.  

No terceiro capítulo, discutimos sobre as possibilidades e os 

limites de se falar em linguagem videográfica. Nossa intenção é 

mostrar o quanto as formas expressivas do vídeo são essencialmente 

híbridas e maleáveis - ao contrário de uma certa rigidez narrativa 

amplamente disseminada pelo cinema industrial -, desautorizando 

qualquer tentativa de padronização de uma suposta linguagem para o 

vídeo popular. No quarto capítulo, depois de discorrermos um pouco 

mais sobre nossas categorias analíticas, efetuamos a análise 

propriamente dita dos vídeos, no intuito de identificar alguns aspectos 

da materialidade expressiva dos mesmos. Por fim, apresentamos as 

considerações finais, apontando os limites e possibilidades de nosso 

trabalho, para, em seguida, apresentar as referências bibliográficas, 

além dos anexos.    

 

   

   

   

 

  



1. VÍDEO E SOCIEDADE 
 
 

“Aquilo pelo qual vemos o mundo, constrói simultaneamente o mundo 
e o sujeito que o percebe. O que é construído pela máquina de 

representar é, no final de contas, o acordo entre os dois. 
Harmonização inconsciente e muda, logo eficaz. O sujeito é feito para 
o objeto, o objeto para o sujeito, ambos constituem um sistema: por 

onde é que vamos introduzir uma alavanca de surpresa quando tudo 
"corre" às mil maravilhas?”  

(DEBRAY, 1993) 
 

1.1 - Tecnologia e cultura 

 

 É quase um consenso entre as diferentes teorias modernas que 

os meios de comunicação ocupam um lugar central na vida 

contemporânea, reestruturando praticamente todos os campos 

sociais4, da economia ao lazer. De certa forma, as coisas, hoje, não 

valem tanto pelo que são em termos de existência concreta, mas pelo 

quanto são divulgadas na mídia. Rodrigues (1997[1990]) observa que 

esse novo campo de legitimidade é obrigatório e se espraia até o mais 

íntimo recôndito do tecido social, o domínio privado, doméstico, 

deixando marcas indeléveis. Nada pode escapar à sua inscrição.  

 Foi o extraordinário desenvolvimento tecnológico que 

possibilitou a ascensão comunicacional como campo autônomo na 

sociedade atual. Se, até pouco tempo atrás, a técnica era considerada 

apenas em termos de sua dependência do sistema produtivo e 

identificada com os utensílios que servem para o aumento da força e 

da precisão do gesto, ou ainda com instrumentos que contribuem para 

tornar mais aguda e penetrante a percepção e a medição dos 

fenômenos (id.,ibid.), com o advento das novas tecnologias 

comunicacionais, ela passa a ser considerada extensiva aos domínios 

das relações sociais, da experiência subjetiva e do mundo da 

linguagem.   

Nesse novo cenário comunicacional, povoado de máquinas de 

inteligência, emana uma tecnocultura (SODRÉ, 1998[1996]) sem 
                                                 
4 Por campo social, entenda-se uma instituição social, uma esfera sobretudo de legitimidade 
dentro da sociedade, dotada de linguagem, discursos e práticas conformes em um domínio 
específico de competência. São exemplos de campos sociais: a família, o religioso, o político, o 
científico, o econômico, a comunicação (Rodrigues, 1997:143-144). 



fronteiras e circundante, produzida pelos meios de comunicação, que 

aponta para uma neutralização das formas tradicionais ou clássicas de 

relacionamento com a realidade e instaura novos padrões cognitivos. 

Para Roy Ascott (apud SANTAELLA, 1996a:13), vive-se, hoje, uma 

transformação de consciência. A Revolução Eletrônica, que ligou as 

telecomunicações ao computador, está se processando agora no 

cérebro humano e estendendo a noção de mente para o tamanho do 

mundo, em corpos que desenvolvem a capacidade de "cibercepção", 

ou seja, a ampliação e o enriquecimento tecnológico dos poderes de 

cognição e percepção.   

Decerto que as máquinas de informação e comunicação não são 

as únicas a moldarem as subjetividades contemporâneas. Como 

ressalta Guattari (1996:177-191), a produção da subjetividade 

depende de um conjunto variado de equipamentos coletivos que 

variam no decorrer da história. No entanto, se, nos sistemas 

tradicionais, ela era forjada basicamente em relações territorializadas 

de etnia, casta ou corporação profissional, hoje é recebida e 

consumida em escala internacional. São subjetividades 

fundamentalmente desterritorializadas e condicionadas por uma série 

de máquinas de inteligência, sobretudo comunicacionais. Conforme 

observa Albino Rubim (1996:9): 

 

“Sem as atuais modalidades de comunicações, não poderia existir a 
sociabilidade contemporânea, inclusive porque este modo de viver, 
sentir e pensar compõe-se – de maneira inédita na história da 
humanidade – da conjunção entre a convivência, sempre presente em 
qualquer vida social, com a recentíssima tele ou cybervivência, 
modalidade de viver cotidiana e instantaneamente o planeta, somente 
possível ao homem na sociedade atual”.    
 

Como espaços de criação, circulação e expressão de linguagens, 

os media, em geral, são instrumentos privilegiados de produção de 

subjetividade e atuam de maneira decisiva na modelização das 

identidades plurais e transitórias pós-modernas. É nesse contexto em 

que o vídeo se insere como uma tecnologia que fragmenta o conceito 

de massa e se multiplica em diferentes formas de expressão, 

inundando o mundo de signos os mais diversos e proporcionando uma 



inusitada democratização da cultura. Como observa Berger (apud 

MACHADO, 1990:39), com o vídeo, "a cultura deixa de ser algo que se 

recebe, para se tornar uma atividade da qual todos participam e na 

qual todos criam ".    

 

1.2 - Vídeo: de coadjuvante a ator principal 

 

 Antes de tornar-se um medium , o vídeo era uma espécie de 

apêndice da TV. Na verdade, ele surgiu para resolver uma limitação 

técnica da televisão que, em seus primórdios, transmitia somente ao 

vivo e basicamente em estúdio5. A comercialização do primeiro 

aparelho de videotape, fabricado pela empresa norte-americana 

Ampex, em 1956, permitiu que as imagens televisivas fossem 

gravadas numa máquina de registro, conservação e reprodução de 

mensagens audiovisuais, através de um procedimento magnético 

numa superfície metálica, semelhante à gravação em uma fita de 

áudio. Com a chegada do videotape (VT), a televisão iniciou uma nova 

fase de produção industrial. Deixou de ser um meio exclusivamente de 

transmissão e tornou-se propriamente uma indústria de massa com 

produção em série, pois tanto poderia transmitir ao vivo, como 

produzir e entregar seus produtos, ou gravar programas e eventos, 

estocando "mercadorias" (PRIOLLI, 1992:6-15).  

 A possibilidade de gravar e exibir eletronicamente, além de 

baratear os custos de produção, deu mais agilidade e autonomia à 

televisão, que pôde diversificar seus produtos e se deslocar para mais 

perto dos acontecimentos, fortalecendo uma das maiores vocações da 

TV: o jornalismo. No entanto, foi só a partir de 1969, quando os 

japoneses da Sony lançaram os equipamentos de gravação e 

reprodução portáteis de 3/4 de polegadas, chamados U-Matic, que a 

indústria televisiva pôde explorar, de maneira sistemática, as 

                                                 
5 Machado (1990:157-158) destaca que, do ponto de vista estritamente semiótico, pode-se dizer 
que a televisão atravessou três fases distintas em relação ao repertório de seus recursos 
expressivos. Originalmente, ela foi concebida como dispositivo para transmitir imagens e sons 
através das ondas eletromagnéticas. Quando era necessário o recurso da pré-gravação, recorria -
se a outra tecnologia, o cinema. No segundo momento, com o videotape, a partir de meados dos 
anos 50, a televisão começa a ganhar uma nova fisionomia com a gravação e o princípio de 
edição eletrônica. A terceira fase tem início nos anos 70, quando são incorporados recursos da 
informática no processamento das imagens. 



potencialidades do videotape. Isso porque os primeiros VTs operavam 

com a bitola de duas polegadas, quadruplex. Eram equipamentos 

muito pesados, de pouca mobilidade e uso quase restrito aos estúdios 

de gravação, pois limitações técnicas e operacionais contra-indicavam 

o trabalho de externas, a exemplo do acondicionamento dos rolos de 

fita em incômodos carretéis (ALMEIDA, 1986:14-24). 

O formato U-Matic pode ser considerado um divisor de águas na 

evolução industrial da televisão. Equipamentos mais leves e mais em 

conta, de fácil manuseio e transporte, fita acondicionada em cassete, 

imagem colorida e as facilidades da edição eletrônica  são algumas das 

inovações trazidas por esse formato de vídeo, muito superior a todos 

os anteriores, notadamente os de 1/2 polegada, de uso basicamente 

amadorístico, existentes desde 1966. A partir do surgimento do U-

Matic, a televisão deu um salto de qualidade em sua programação e 

transformou-se num medium  propriamente de massa, capaz de 

acompanhar de perto os fatos e eventos do dia-a-dia, especialmente 

porque o novo formato videográfico apareceu como a tecnologia certa 

para reduzir o tempo entre a notícia e o telespectador, e também 

ampliou, por demais, a capacidade produtiva da TV como um todo6.   

A receptividade ao U-Matic foi grande nas emissoras de TV e 

estimulou o surgimento de produtoras de vídeo comercial. De olho no 

mercado, os japoneses lançaram uma série de equipamentos mais 

simples, voltados sobretudo para o uso amadorístico. O aparecimento 

do formato VHS (Vídeo Home System ) e do aparelho de videocassete 

doméstico, em 1975, abre o caminho para a consolidação definitiva do 

vídeo como medium  fora da TV. Daí por diante, emerge um mercado 

crescente de locação de produtos pré-gravados, em videolocadoras, e 

todo um amplo circuito independente de produção e exibição de 

programas, que atendem a interesses variados, desde o lazer 

doméstico até as lutas sociais, instaurando uma certa cultura 

videográfica no mundo.  
                                                 
6 Antes do U-Matic, o telejornalismo era feito em película, através de câmeras portáteis de 
16mm, pois a gravação em videotape exigia o deslocamento de toda uma pesada traquitana, 
incompatível e dispendiosa para acompanhar a dinâmica dos fatos noticiosos. Entretanto, se as 
pequenas filmadoras de 16mm agilizavam a captação, atrasavam a montagem das matérias 
porque a película tinha quer ser revelada, cortada e colada manualmente. O U-Matic viabilizou 
uma redução de tempo entre a notícia e o telespectador, facilitou a gravação, como também 
garantiu uma maneira de edição mais ágil e de melhor qualidade devido aos recursos eletrônicos. 



Desde quando surgiu como videotape, em meados da década de 

50, o vídeo tem passado por uma evolução tecnológica contínua. 

Novos formatos foram sendo desenvolvidos, com qualidade técnica 

superior aos antecessores, numa busca incessante por uma qualidade 

imagética cada vez mais próxima à da película cinematográfica. O 

Betacam , por exemplo, que, no início dos anos 90, se apresentava 

como o herdeiro do U-Matic no setor broadcasting7, agora já é 

considerado obsoleto. Em seu lugar estão chegando os aparelhos de 

vídeo digital, filhos diletos da parceria entre imagem eletrônica e 

informática. De qualquer forma, independente do formato, não se pode 

negar que o vídeo é um dos media mais importantes do mundo 

contemporâneo. Ao mesmo tempo um objeto de consumo e de 

expressão cultural cobiçado por jovens e adultos, mas também por 

empresas, governos e grupos politicamente organizados.    

 

1.3 - O mundo das imagens eletrônicas 

 

 A evolução dos equipamentos portáteis transformou o vídeo 

num eletrodoméstico semelhante ao aparelho de TV, que ocupa lugar 

de destaque nos lares de milhões de pessoas, e inundou o mundo de 

imagens eletrônicas. Se a fotografia teve a primazia de duplicar e 

distribuir imagens técnicas produzidas por intermédio de máquinas, 

qualidade aperfeiçoada pelo cinema através do movimento, a 

revolução eletrônica da televisão, especialmente após a descoberta do 

videotape, repercutiu com muito mais intensidade e alcance a 

massificação imagética do cinema. No entanto, foi quando o vídeo 

deixou de ser um mero acessório da TV para torna-se um medium  

específico de comunicação que a imagem eletrônica incorporou-se de 

maneira definitiva e irremediável ao nosso cotidiano8. A julgar pelo 

                                                 
7 Chama-se broadcasting o sistema de transmissão para televisão aberta, de massa, que pode ser 
captada por qualquer aparelho de TV com antena. 
8 O vídeo foi apropriado das mais diversas formas por diferentes setores da sociedade. É um 
múltiplo instrumento de lazer (videocassete, videodisco, videolocadoras, videogames, videokê, 
videobar, etc); está cada vez mais presente nas ruas, nas residências, nas empresas, repartições 
públicas e no comércio em geral como sistema de vigilância eletrônica; é instrumento auxiliar de 
grande importância para a medicina (videoscopia, videocirurgia, videoterapia,); tem sido 
utilizado, com eficiência, em processos educativos nas escolas e em processos de treinamento de 
pessoal nas empresas; é meio de expressão para artistas, produtores independentes, jovens 
universitários, sindicatos, associações de bairros, ONGs e muitas outros grupos, entidades e 



volume de informações visuais que é produzido e veiculado 

diariamente, dentro e fora das emissoras de televisão, possivelmente a 

maior parte das imagens técnicas existentes na sociedade, hoje, sejam 

processadas em algum tipo de suporte videográfico.  

A intensa disseminação do vídeo se configura como um 

fenômeno paradigmático do mundo contemporâneo, caracterizado por 

uma valorização crescente das imagens. É como se nada pudesse 

existir fora das câmeras e das telas, que se multiplicam por todos os 

lugares, devassando tudo, rompendo os limites entre o público e o 

privado, entre a realidade e a ficção. Para Régis Debray (1993:295-

323), vivemos o tempo da videosfera9, era da velocidade e da 

visualidade absoluta, que põem em xeque valores tradicionalmente 

aceitos e difundidos por mídias anteriores. Estabelecendo um paralelo 

entre cinema e televisão, o autor observa que o audiovisual 

cinematográfico, em sua configuração clássica, tinha o sentido moral 

do humanismo. Cada filme procurava construir o real a partir de um 

ponto de vista peculiar, ideal, do cineasta. Em geral, a imagem-cinema 

é dotada de um certo tempo de duração cumulativo, com longos 

espaços de tempos mortos, que funcionam como refúgios e lares para 

a identificação do espectador. 

Ainda segundo Debray, a televisão, por sua vez, funciona a 

partir de um princípio humanitário que conjuga o caráter edificante aos 

fatos da realidade. Pouco preocupada com as conseqüências de suas 

imagens, muito menos com a continuidade dos assuntos que aborda, a 

TV, no entanto, ao hierarquizar diariamente os acontecimentos e 

personagens em evidência, e os que estão "em baixa" no campo 

televisual, indicaria, entre nós, os que são "bons" e os que são "maus". 

Mas, nada é definitivo nas telas eletrônicas, porque a videosfera 

elimina a duração. As imagens sucedem umas às outras, num fluxo 

contínuo em que somente o instante interessa, é real.  Se a imagem 

projetada do cinema obedece à lógica da totalização, a imagem 

difundida da televisão segue a lógica da fragmentação. Onde o cinema 
                                                                                                                                      
pessoas comuns. Na área televisiva também são múltiplas suas aplicações: publicidade, 
documentários, ficção, programas jornalísticos, etc. 
9 Debray (op.cit.) identifica três idades do olhar no Ocidente: logosfera, grafosfera e videosfera. 
De acordo com esse autor, cada uma dessas eras corresponde a um certo meio de vida e de 
pensamento relacionado às tecnologias comunicacionais disponíveis.   



fecha um certo contrato de visão com o público, propondo um discurso 

ou relato, a TV distrai sem formar comunidade.  

É certo que a configuração desta telerrealidade10 não se dá sem 

problemas e choques com a vida real. Se não põe em xeque, pelo 

menos, relativiza, e muito, o modo tradicional de apreensão das coisas 

e da própria realidade. Porque a TV em geral funciona a partir de 

códigos icônicos-verbais, articulados numa perspectiva publicitária de 

sedução e convencimento. Não raro essa forma de expressão, que 

abrange a maior parte dos programas televisivos, propicia a formação 

de um certo arsenal retórico de informação e imagens, que, muitas 

vezes, geram o que Sodré (1994[1984]) chama de pseudofatos e 

pseudopessoas, que agem de maneira ativa no imaginário social.  

Alguns autores são profundamente críticos em relação a essa 

ubiqüidade imagética contemporânea, por entender que ela estaria 

transformando a vida cotidiana num grande espetáculo sígnico, 

obliterando o florescimento da reflexão crítica sobre o mundo11. De 

fato, não se pode negar que a maior parte da atual produção de 

imagens técnicas têm como finalidade estimular o entretenimento e o 

descarte consumista, ocupando lugar estratégico no atual estágio do 

capitalismo tardio voltado para o consumo12. Uma realidade 

especialmente problemática num país como o Brasil, onde persiste um 

alto índice de analfabetismo13 e grande parte da população é pouco 

afeita à leitura e tem, na TV, praticamente a única fonte de 

                                                 
10 Este termo é empregado por Sodré (1994[1984]:35) para designar o novo e complexo espaço 
social gerado pela informação tecnológica. Tele é para lembrar a inerente noção de distância e 
apontar a possibilidade de sua apreensão como acontecimento próximo. Realidade é para lembrar 
que esta nova dimensão da sociabilidade mediática deve ter sempre afirmado o seu estatuto de 
realidade.  
11 O sociólogo francês Jean Baudrillard (1991), por exemplo, observa que a sociedade atual vive 
imersa numa hiper-realidade sígnica de imagens que são simulacros de si mesmas, auto-
referentes e, portanto, mais reais do que a própria realidade. Opinião semelhante é 
compartilhada pelo norte -americano Fredric Jameson (1997;1994) ao ressaltar que, sob o 
domínio do simulacro, o indivíduo contemporâneo experimenta o mundo como espetáculo de 
puros presentes, sem sentido, e perde a capacidade de discernimento crítico.   
12 Sodré (1998[1996]:76) observa que os media, em geral, funcionam como uma megamáquina 
de organização e coordenação das preferências e decisões populares, capaz de otimizar o 
consumo.  
13 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 1999 pelo IBGE, o 
Brasil tem cerca de 22,8 milhões de pessoas que não sabem ler, nem escrever. O que representa 
13,8% da população com mais de 15 anos. Esse número cresce assustadoramente, somando-se 
com a porcentagem de 30,5% dos chamados “analfabetos funcionais”, pessoas com mais de 15 
anos, que lêem e escrevem com muita dificuldade e não entendem textos como, por exemplo, 
manuais de trabalho. Ou seja, quase metade dos brasileiros (44,3%) não sabem ler e escrever ou 
sentem dificuldades em executar operações elementares para a obtenção do conhecimento. Os 
dados foram publicados no Almanaque Abril 2001.     



informação. Ademais, é sabido que as emissoras de televisão 

permanecem ainda concentradas nas mãos de poucos grupos 

empresariais, e a concessão de canais continua sendo instrumento de 

barganha política e comercial, restringindo, por demais, a possibilidade 

de diferentes versões sobre os fatos14.  

No entanto, deter-se apenas nos aspectos de dominação 

ideológica dos media é algo excessivamente exagerado e distante dos 

fatos. Inúmeras pesquisas de campo já comprovaram a 

impossibilidade de uma relação mecânica, determinante, entre 

emissão e recepção. Mediações complexas interferem na elaboração e, 

mais ainda, na recepção dos códigos icônicos-verbais 15. Além disso, 

não se pode negar que a TV, mesmo em sua configuração comercial, 

tem proporcionado uma certa democratização de bens culturais como 

em nenhum outro momento da história. É preciso considerar também 

que a condenação peremptória das imagens produzidas e geradas por 

intermédio de máquinas oblitera qualquer possibilidade reativa e de 

utilização crítica delas, como por exemplo, o uso do vídeo pelos 

movimentos sociais.  

  Para Hans Magnus Enzensberg (1978:61), é um grande 

equívoco reduzir o desenvolvimento dos media a um único conceito: o 

de manipulação. Pois, se esse procedimento foi importante durante um 

certo período, teve grande valor heurístico e possibilitou a realização 

de uma série de pesquisas analíticas, no contexto atual da sociedade 

mediática, encobre mais do que pode desvelar. De acordo com 

Enzensberg, no mundo contemporâneo: 

 

"...os meios de comunicação se apresentam como uma potência 
ameaçadora, devido precisamente as suas potencialidades 
progressivas, pondo, com isso, pela primeira vez, radicalmente em 
questão, as próprias bases da cultura burguesa e, conseqüentemente, 
os privilégios da intelligentsia burguesa. E isso de maneira muito mais 
radical que qualquer dúvida imanente dessa própria camada possa 

                                                 
14 Albino Rubim (1996) observa que o grande poder dos meios de comunicação está justamente 
na seleção e agendamento de temas “relevantes” para o debate social; na produção de imagens 
de entidades e personalidades e na construção das atmosferas sociais: otimismo, descrédito, 
temor, etc. Naturalmente que a sobrevivência da democracia como sistema de poder plural 
depende muito da democratização efetiva dos meios de comunicação.  
15 Num estudo de fôlego sobre a recepção da comunicação de massa na América Latina, Martin-
Barbero (1997:292-299) propõe três lugares de mediação, que interferem na recepção da TV na 
América Latina: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural.  



produzir. Na hostilidade da Nova Esquerda para com os meios de 
comunicação, parecem  reproduzir-se disfarçados em progressistas, os 
velhos temores burgueses - tais como o temor do homem massificado 
- e ainda os velhos anseios burgueses de voltar a uma situação pré-
industrial."  

 

De fato, a evolução técnica dos media permitiu uma 

transformação radical na arte e na cultura, proporcionando mudanças 

também no campo social. E, se já era possível detectar isso no cinema 

a partir dos processos de reprodução técnica, como fez Benjamin 

(1983) em meados da década de 30, com o advento dos meios 

eletrônicos, todas essas transformações tomam um novo rumo, pois 

ocorrem de maneira muito mais intensa e generalizada, acabando de 

vez com o privilégio da produção cultural nas mãos de poucos, porque  

fazer cinema sempre envolveu altos custos e um certo saber muito 

especializado.  

Como observam Termine e Prono (1985:13), a eletrônica 

proporciona uma segunda revolução nos conceitos de arte e cultura, 

tendo por base não só a reprodução, mas, principalmente, a produção 

técnica. Por intermédio das novas tecnologias informativo-

comunicacionais, a exemplo do vídeo, foi possível romper com as 

dicotomias que separam emissores e receptores em produtores e 

consumidores, e engendrar um novo ambiente comunicativo e cultural, 

mais democrático e essencialmente plural. É grande o número de 

programas realizados para atender às necessidades específicas de 

grupos politicamente ativos na sociedade, sem contar as inúmeras 

iniciativas de realizadores independentes, que circulam por espaços 

alternativos, festivais e chegam, até mesmo, às emissoras de 

televisão, revelando uma profusão de olhares sobre o mundo. 

Segundo Enzensberg (1978:75), a força mobilizadora é o 

segredo mais evidente da comunicação eletrônica, que ainda não foi 

explorada em toda sua potencialidade. É esse poder de mobilização 

que faz do vídeo, por exemplo, um medium  voltado para a ação e não 

para a contemplação, como o cinema; para o presente em sua 

contingência e não para a tradição como herança a ser eternizada, e 

que pode perfeitamente atender a certos desejos coletivos,  tais como:  



"a necessidade de participação no processo social, em escala local, 

nacional e internacional; a necessidade de novas formas de interação; 

a necessidade da libertação da ignorância e da tutela; a aspiração à 

auto-determinação."  

Todo esse des-centramento da produção cultural proporcionado 

pelo vídeo e os demais meios eletrônicos é uma situação 

absolutamente nova e de profundas repercussões no imaginário social 

contemporâneo, influenciando o modo de agir e de pensar das 

pessoas. Mais do que demarcar um certo momento histórico pós-

moderno, ele pode ser visto como a expressão de uma vontade 

política, que respeita e estimula as diferenças (FEATHERSTONE, 

1997[1995]).   

 

1.4 - Realidade, imagem e semelhança 

 

Há uma outra questão de fundo que perpassa a discussão 

negativa acerca das imagens: a crise da representação. A busca pela 

captura imagética de coisas e objetos tais como se apresentam no 

mundo real está na base do pensamento científico moderno. Desde, 

pelo menos, o Renascimento italiano, no século XV, foram sendo 

criados dispositivos técnicos, destinados a dar objetividade e coerência 

ao trabalho de produção de imagens (MACHADO, 1997:224). Da 

camera obscura à perspectiva artificialis, que permitiram aos artistas 

do Quattrocento uma maior verossimilhança em suas pinturas, 

passando pela fotografia, que inaugurou uma produção imagética 

automática, até o cinema, que deu movimento à objetividade e 

autonomia fotográfica, chegou-se à perfeição técnica para reproduzir o 

visível. A despeito de toda uma contracorrente de vanguardas 

artísticas, que procuraram subverter uma certa fatalidade figurativa 

inscrita nessas máquinas, prevaleceu a concepção da imagem 

técnica16, como sinônimo de figuração, colocando no centro do debate a 

questão da realidade.  

                                                 
16 São genericamente chamadas de imagens técnicas todas as imagens produzidas ou mediadas 
por máquinas e instrumentos derivados da investigação científica. Distinguem-se das demais por 
estarem, de certa forma, "imunes" à subjetividade humana, às imagens mentais, que 
"deformam" e "adulteram" a realidade visível.  



Não são poucos os que, ainda hoje, acreditam que a fotografia e 

o cinema são dotados de uma certa objetividade inquestionável, 

sobretudo porque as câmeras de registro, em ambos os casos, 

necessitam de um referente como modelo. No entanto, por mais 

"realista" que possa ser a imagem de um objeto, situação ou qualquer 

coisa da vida real, não pode ser nunca considerada "a realidade" em si, 

pois se trata de uma imagem produzida por um determinado aparelho 

que, por suas próprias características, tem potencialidades e limites 

técnicos e só pode registrar o que é visível muito parcialmente 

(SANTAELLA, 1996a:62). Ademais, toda captação de imagens envolve 

um certo tipo de intervenção, pois depende do ponto de vista do 

operador, de sua visão de mundo, do enquadramento e do ângulo 

escolhido, que revela certos aspectos e oculta outros. Trata-se, 

portanto, de registros duplos, onde a realidade continuamente escapa, 

recua, escorrega (MACHADO, 1984).             

Com o advento das tecnologias eletrônicas digitais, que 

permitem uma alteração radical na imagem capturada, além de 

produzir outras sem a necessidade do referente, tal qual uma pintura, 

a tendência é que haja uma perda acentuada do valor da fotografia 

como evidência ou atestado de uma preexistência da coisa 

fotografada, desmistificando uma certa opinião generalizada de que a 

câmera não mente e que a fotografia é, sobretudo, o registro 

imaculado de seres e objetos do mundo, uma prova irrefutável de 

verdade (MACHADO, 1997:242). É, pois, nessa perspectiva, que se 

pode dizer que um dos grandes méritos da Revolução Eletrônica está 

na revelação de que a imagem não é re-apresentação e sim produção 

do visível, um efeito de mediação. Algo que se tornará cada vez mais 

evidente à medida que for crescendo o acesso ao computador na 

sociedade, favorecendo a aparição de um espectador mais crítico, 

conhecedor também dos processos de produção cultural. No entanto, 

isso não quer dizer que as imagens contemporâneas sejam 

absolutamente indiferentes à realidade, mas que o acesso a elas é, 

agora, visivelmente mediado e menos inocente. Como diz Machado 

(ibid.:244-245): 

 



"Atribuir um caráter perverso ao efeito de opacidade produzido pela 
imagem eletrônica ou, pior ainda, inculpar esta última de uma 
pretensa "desrealização" do mundo visível, como fazem certos filósofos 
da pós-modernidade, implica, na verdade, um retorno ao discurso 
platônico sobre a imagem, um discurso que não consegue pensar a 
imagem fora de sua função indicial mais elementar e que não admite 
qualquer outro destino para as imagens fora dos limites estreitos da 
mimese."  

 

Contrapor-se às visões pessimistas em relação à imagem e aos 

media em geral não significa se posicionar de maneira acrítica sobre os 

mesmos, numa certa postura conhecida por "integrada", daqueles que 

se mostram profundamente encantados com as novas tecnologias de 

comunicação. Na verdade, a dicotomia proposta por Eco, em 

Apocalípticos e integrados (1970), pouco contribui para o 

esclarecimento e a compreensão do mundo mediatizado e suas 

complexidades. Insistir na tese da manipulação das consciências 

engessa a capacidade crítica das pessoas, inibe a realização de estudos 

analíticos mais atentos às peculiaridades do momento histórico em que 

se vive, como também dissemina uma certa impotência ética e um 

derrotismo político em nada condizentes com o desejo de construção 

de uma sociedade mais democrática.  

 

1.5 - A nova sensibilidade maquínica 

 

É inegável que os media estão na base da constituição das 

individualidades e das novas interrelações contemporâneas. As 

múltiplas possibilidades expressivas existentes dentro e fora dos mass 

media decerto que estão forjando um novo ser humano, muito mais 

consciente do seu tempo e, portanto, com plenas condições de agir 

sobre ele. Como lembra Antonio Negri (1996:174-175), é pelo 

acumulo de comunicação que a consciência se transforma e torna-se 

capaz de reconhecer a necessidade de ampliar para todos essas 

possibilidades de saber e de transformação que podem assegurar 

muito mais liberdade. Para Negri: 

 

"...é preciso considerar o mundo da comunicação como lugar no qual 
as grandes forças sociais do saber e da comunicação se colocam como 



as únicas forças produtivas. O trabalho coletivo da humanidade toma 
consistência na comunicação e o paradigma comunicacional se 
identifica pouco a pouco, mas com uma evidência cada vez maior, com 
o do trabalho social, com o da produtividade social. A comunicação se 
torna a forma pela qual se organiza o mundo da vida com toda a sua 
riqueza. A nova subjetividade se constitui dentro desse contexto de 
máquinas e de trabalho, de instrumentos cognitivos e auto consciência 
poiética, de novo meio ambiente e de nova cooperação. O trabalho 
humano de produção de uma nova subjetividade ganha toda a sua 
consistência no horizonte virtual aberto cada vez mais pelas 
tecnologias da comunicação."    

 

O vídeo se apresenta como um medium  importante na condução 

dessa produtividade cultural através da comunicação, não só por sua 

onipresença e múltiplas funções em diversos domínios da vida pública 

e privada, mas, sobretudo, porque permite uma intensa fragmentação 

e manipulação produtiva da imagem em movimento sem a 

necessidade de um conhecimento "especializado", como requer o 

cinema. Qualquer criança com um mínimo de orientação é capaz de 

usar, com desenvoltura, uma câmera de vídeo, desde que tenha 

acesso ao equipamento17.  

 Por suas qualidades técnicas - grava e regrava inúmeras vezes 

numa mesma fita; a câmera que registra também pode exibir; a 

imagem captada pode ser vista imediatamente em tempo real; os 

equipamentos são leves, de fácil manuseio e de custo acessível -, o 

vídeo é fundamentalmente uma tecnologia democratizante, que 

permite a qualquer pessoa ter a sua "televisão" particular. O que lhe 

permite uma certa "natureza" híbrida de ser, ao mesmo tempo, 

indústria e artesanato, potencializando, dessa forma, algumas 

questões já colocadas pelo cinema e que Benjamin percebeu com 

muita sensibilidade. É o caso, por exemplo do "inconsciente ótico" do 

olhar cinematográfico.  

Para Benjamin (1983:23), a câmera de cinema permite uma 

ampliação de nosso campo de percepção visual com seus diferentes 

planos e pontos de vista que enxergam coisas imperceptíveis a olho 

nu: "a natureza que fala à câmara é completamente diversa da que 

                                                 
17 Bastante ilustrativo nesse sentido tem sido a versão infantil do Festival Internacional do 
Minuto, em São Paulo, dirigido a crianças com até 12 anos de idade.  
 



fala aos olhos, mormente porque ela substitui o espaço onde o homem 

age conscientemente por um outro onde sua ação é inconsciente". Tal 

como a psicanálise, que procura ascender a um segundo nível de 

realidade que existe por trás da pura facticidade do que é visto, a 

câmera também mergulha profundamente no objeto e, sem sair dele, 

revela dimensões que o transcendem (ROUANET, 1990:12).  

Muito mais ágeis e em dimensões cada vez menores do que as 

de cinema, as câmeras de vídeo ampliam, ainda mais, as 

possibilidades de exploração desse "inconsciente visual". Como se 

fossem uma verdadeira extensão de nosso corpo, elas rompem as 

fronteiras geográficas e crescem na imensidão do espaço sideral, 

penetram em realidades nunca dantes experimentadas fisicamente 

pelo homem. E, ao mesmo tempo em que se projetam, captando e 

transmitindo imagens via satélite até de outros planetas, a exemplo da 

viagem a Marte, as microcâmeras de vídeo também revelam, 

literalmente, o nosso obscuro mundo interior. Cirurgias monitoradas e 

videoscopias, além de notáveis avanços tecnológicos na área de 

medicina, representam, no limite, a invasão de privacidade e, mais 

ainda, a irreversibilidade dessas máquinas em nosso cotidiano.       

 A imagem do vídeo está presente em praticamente todos os 

domínios da vida contemporânea, ampliando, numa escala sem 

precedentes, os espaços de confluências de olhares e desejos, 

instaurando uma nova ordem simbólica de socialidade, regida pelo 

imaginário. Nesse novo contexto, prevalece uma simbiose entre o 

concreto e o abstrato, onde imagens e objetos se confundem e se 

transfiguram. Mas, nessa ordem simbólica, povoada de simulacros, 

para usar um termo tão amplamente difundido por Baudrillard, é 

plausível supor que não haja qualquer mal-estar entre homens e 

objetos, porque as aparências já não são vividas como antítese da 

essência, mas como modulações e manifestações do "ser". França 

(1994:57) destaca que, no mundo das aparências, vive-se também a 

pluralidade:  

 

"Grupos se formam e se desfazem; criam-se novas solidariedades; 
indivíduos se difratam em identificações múltiplas. Imagens, símbolos, 



adereços, permitem a sinalização das tribos urbanas. No magnetismo 
das imagens, na atração do mito e adesão aos estereótipos os homens 
reencontram os arquétipos do mundo imaginal - e se reencontram." 

 

O fascínio que a imagem exerce nas pessoas, sua capacidade de 

aglutinar, não é algo absolutamente novo. Desde tempos remotos, 

formas diversas de manifestação e partilhamento de imagens 

constituem-se como pretexto para viver a experiência de estar junto 

em diferentes grupos sociais. Bakhtin (1987), por exemplo, mostra o 

quanto, nas festas, nos rituais religiosos e nas procissões da Idade 

Média, as imagens estabeleciam laços entre as pessoas. O que 

acontece no mundo contemporâneo, superpovoado de signos e de 

múltiplas possibilidades de produção imagética, é uma certa 

exacerbação de elementos característicos - e até de condição de 

existência - da própria vida em sociedade.  

E, assim sendo, a estetização do cotidiano não pode ser vista 

como um cárcere de ferro, mas uma maneira diferente e criativa de 

engendrar relações sociais, permeada pelo sonho, o lúdico, o 

imaginário e o prazer dos sentidos. Ao lembrar que a ação política 

sustenta-se e é essencialmente tributária da sensibilidade coletiva, 

Maffesoli (1999[1996]:85) destaca que: 

 

“O homem, de fato, reconhecendo que é um ser sensível, acede à 
humanidade, isto é, às relações com os outros. A virtude 
compreendida fora de toda doutrina ascética tem esse preço. Sabendo 
utilizar os sentidos, do máximo de suas potencialidades, acede-se a 
uma vida social que não é nem abstrata, nem desencarnada, mas que 
repousa, ao contrário, sobre a epifanização, a valorização do que faz a 
natureza humana.”   
 

Nesse novo contexto existencial, o vídeo funciona como um elo 

entre o desejo e a posse da imagem, produz novas formas perceptivas 

e cria subjetividades. Ao se configurar como um espelho que reflete e 

refrata a imagem dos indivíduos, ele pode também transformar-se em 

fator de fortalecimento da auto-estima, permitindo às pessoas uma 

melhor conscientização de si e do outro e, dessa forma, contribuir, de 

maneira significativa, para a formação de um ser humano mais 

sensível e atento ao mundo que o cerca. Através do vídeo, é possível 



viabilizar o que Maffesoli (1984) chama de "a conquista do presente", 

mas também recompor o passado e projetar o futuro.  

No entanto, todo esse potencial não pode manifestar-se 

espontaneamente, por acaso, ou por iniciativa individual. É preciso 

condições objetivas e ações planejadas de grupos politicamente ativos 

com metas bem definidas para que o vídeo seja um instrumento 

edificante e possa contribuir para o processo de transformação social 

(ENZENSBERGER, op.cit.:106). É nessa perspectiva em que se insere a 

produção de vídeos nos movimentos sociais em Pernambuco na década 

de 1980.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. AUDIOVISUAL E MOVIMENTOS SOCIAIS 
 
 

"...participar é hoje relacionar-se com uma "democracia audiovisual" 
na qual o real é produzido pelas imagens geradas na mídia" 

(CANCLINI, 1997[1989]:290) 
 
 
 No capítulo anterior, destacamos a importância do vídeo na 

realidade social contemporânea, o quanto ele está presente de 

maneira "natural" na vida das pessoas em um mundo marcado pela 

ascensão e autonomia crescentes do campo dos media. É a partir 

desta perspectiva que iremos abordar o uso do vídeo, especificamente 

pelos movimentos sociais em Pernambuco, na década de 1980. Antes, 

porém, procuramos situar esse tipo de produção cultural no contexto 

mais amplo da história de uso político do audiovisual, a partir do 

cinema18. Longe de fazer um inventário crítico ou exaustivo das 

diversas correntes que pensaram e fizeram cinema de alguma maneira 

comprometidos com a transformação social, iremos apenas situar 

alguns momentos mais marcantes do ponto de vista da linguagem e 

envolvimento político, no intuito de estabelecer um certo continuum  

histórico e detectar influências e rupturas entre o cinema e o vídeo 

social, que serão especialmente úteis para a análise dos programas no 

Capítulo 4, porque são referências evocadas em muitos dos vídeos 

populares pernambucanos.  

 

2.1 - O cinema com função social 

 

A utilização do vídeo pelos movimentos sociais remonta a uma 

certa tradição de uso político do audiovisual já presente na história 

cinematográfica desde, pelo menos, a Revolução Russa de 1917. Mais 

do que em qualquer outro país, o filme soviético nasce da relação 

estreita entre cinema e política19. Engajados no processo revolucionário 

                                                 
18 Hennebelle (1978:75) observa que as grandes escolas cinematográficas do mundo foram 
impulsionadas por fortes aspirações nacionais e/ou sociais: "Todo o sistema de formas aparece 
como a tradução, sobre o plano artístico, de uma ebulição política no seio de uma determinada 
sociedade." 
19 A relação entre cinema e política está presente em qualquer filme, mesmo nos de 
entretenimento, pois cada qual expressa uma certa concepção de mundo. No entanto, optamos 
por delimitar esta relação, ou de chamar de cinema político, apenas aos filmes e correntes 



os artistas russos não só retratam, mas também re-apresentam, de 

maneira singular, as transformações que vivenciam, como também 

criam um novo estilo de fazer cinema. Diferentemente da propaganda 

cinematográfica de outros países durante a I Guerra Mundial, o cinema 

russo inovou ao se libertar dos valores estéticos da moralidade 

burguesa, colocando, no centro das atenções, o proletariado, 

transformando-o em herói da construção de uma nova sociedade.  

Num país onde a maioria da população não sabia ler e escrever, 

o cinema foi visto como o meio eficaz para fazer propaganda 

revolucionária e conscientizar as massas. Apesar da situação precária 

em termos de equipamentos e película, devido à emigração de muitos 

produtores e diretores ligados ao regime tzarista, nos anos que 

seguiram à revolução, foram realizados inúmeros curta-metragens de 

agitação, os chamados agitkis, para os "trens de propaganda", que 

percorriam as províncias e chegavam até o front onde estavam os 

camponeses e soldados em guerra contra os opositores do regime 

comunista (FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976:14).  

A situação precária em termos de condições materiais foi o 

terreno fértil de onde nasceram os clássicos revolucionários do cinema 

russo na segunda metade dos anos 20. Premidos pelas circunstâncias, 

os cineastas foram levados a experimentar com pequenos fragmentos 

de filme, muitas vezes, sem obedecer ao princípio da continuidade do 

cinema narrativo tradicional20. Dessa experimentação, surge a 

compreensão da importância do corte para conseguir um determinado 

efeito, ou seja, a justaposição de duas imagens que podem criar 

contrastes, choques e significados inesperados que não existiam em 

nenhuma das duas imagens vistas separadamente.  

Nas idéias e nos filmes de Sergei Eisenstein, o princípio da 

montagem evoluiu numa perspectiva dialética, rompendo com a 

linearidade do encadeamento de planos da decupagem clássica. Ao 

                                                                                                                                      
cinematográficas que, de alguma forma, apresentam um compromisso explícito com 
transformações sociais.   
20 Em termos gerais, a continuidade é um princípio e um modo de se utilizar de uma série de 
procedimentos técnicos para manter a coerência na passagem de um plano a outro, no intuito de 
tornar mais intensa a relação do espectador com a história do filme. Em prol da continuidade, 
evita-se, por exemplo, alterações de luz ambiente, de posicionamento de objetos, movimentos 
bruscos, repetições, etc. O cineasta norte-americano David Wark Griffith, considerado o pai do 
cinema narrativo clássico, foi quem mais se preocupou em desenvolver a continuidade em seus 
filmes (XAVIER, 1984).   



propor uma montagem de atrações, Eisenstein opera uma sistemática 

disjunção na evolução dos acontecimentos, abrindo espaço para inserir 

construções metafóricas, que comentam uma determinada questão, 

assim como na própria representação naturalista dos fatos, pois a 

interpretação dos atores é marcadamente estilizada. Em seus filmes, a 

montagem dos planos de uma mesma ação é descontínua, com 

repetições de gestos e imagens, fixações de um instante através da 

multiplicação de detalhes que rompem a temporalidade do 

acontecimento21.  

Se, para Eisenstein, a maneira mais adequada de combater o 

discurso ideológico da narrativa clássica e seus melodramas é fazer um 

cinema intelectual, que "pensa" por imagens em vez de "narrar por 

imagens", outro grande cineasta soviético, Dziga Vertov, é mais radical 

e rejeita a própria ficção por considerá-la como estilo de representação 

burguesa. Mesmo admitindo a presença da montagem em todo o 

processo de produção dos filmes, na preparação, na filmagem e na 

montagem propriamente dita, Vertov defende que somente o 

documentário tem uma função revolucionária decisiva por estar em 

franca oposição ao cinema-espetáculo da ficção, uma "máscara do 

real".   

A dicotomia natural-artificial tem um papel fundamental no 

pensamento de Vertov. O Kino-Pravda (cinema verdade) e o Kino-Glaz 

(cine-olho) depositam uma crença absoluta no "olho da câmera", na 

capacidade que ela teria em capturar os acontecimentos espontâneos e 

registrar a verdade na película, de ver e mostrar as pessoas como elas 

são na vida real, sem máscaras, sem maquiagem e nem qualquer 

recurso de fingimento (XAVIER, 1984:127). O cinema de montagem 

intelectual de Eisenstein e o cinema verdade de Vertov tornaram-se 

referências obrigatórias no debate das diferentes tendências do 

pensamento cinematográfico contemporâneo e influenciaram 

experiências de cunho social em vários países.  

                                                 
21 Xavier (1984:110) afirma que Eisenstein longe da projeção objetiva da realidade social assume 
o cinema como discurso ideológico e realiza filmes baseados na noção de conflito: entre as 
formas no interior de cada imagem, entre os diferentes planos, entre as expectativas de 
compreensão da platéia acostumada com a narrativa linear e as combinações executadas no 
filme, entre o fato captado pelas lentes e a manipulação efetuada na montagem.  
 



O neo-realismo italiano, nos anos de 1950, por exemplo, em sua 

crítica ao artificialismo do cinema hollywoodiano, expõe uma afinidade 

com a proposta do cine-olho. Mesmo realizando filmes de ficção, os 

italianos utilizam pessoas comuns como protagonistas, livram-se dos 

cenários artificiais dos estúdios e vão às ruas mostrar a paisagem e o 

homem de um país destroçado pela guerra, que vive um período de 

transição histórica da passagem de vinte anos de fascismo para a 

democracia. A realidade nua e crua, o presente e suas vicissitudes são 

a matéria-prima dos neo-realistas (FABRIS, 1994:26). 

Mas, é na década de 1960 que a produção de filmes de caráter 

político-ideológico cresce no mundo inteiro, com o aparecimento de 

inúmeros cinemas nacionais, que contestam a ideologia do cinema 

industrial dominante. Para Hennebelle (1978:64), três fatores políticos 

teriam estimulado a eclosão dessas cinematografias: a emancipação 

das colônias na Europa Ocidental; a Revolução Cubana; e as revoltas 

nos países da Europa Oriental, subjugados pelo social-imperialismo 

soviético.  

De fato, os anos 60 do século XX foram um período de 

contestação em amplos setores da sociedade e de proliferação de 

práticas autônomas, independentes e alternativas de construção 

simbólica em diferentes lugares do mundo22. Mas, no que diz respeito 

ao audiovisual, é preciso considerar também a importância do avanço 

tecnológico, porque o surgimento de equipamentos portáteis em 

16mm, Super 8 e, posteriormente, o vídeo, baratearam, de maneira 

significativa, os custos de realização, viabilizando o aparecimento de 

movimentos como o do cinema militante, na França.  

Constatando a impossibilidade de fazer um cinema abertamente 

político, de esquerda, dentro do sistema de produção-distribuição 

oficial, militantes e cineastas franceses formaram grupos que 

realizaram e distribuíram filmes num circuito independente, que incluía 

associações e albergues para jovens trabalhadores, teatros, sindicatos, 

partidos políticos, universidades, cineclubes, associações culturais e, 

                                                 
22 Um balanço geral dos agitados anos 60 e suas repercussões nos campos da literatura, do 
cinema, da política, da sociologia pode ser conferido na edição especial do caderno Mais! da Folha 
de São Paulo de 10/5/1998, em comemoração aos 30 anos das revoltas estudantis de maio de 
68. 



eventualmente, manifestações públicas e greves 23. A produção, em sua 

maioria, era composta de curta-metragens e abordavam assuntos da 

realidade francesa, sobretudo greves, ocupações de fábricas e diversas 

lutas sociais: camponeses, secundaristas, ecologistas, entre outros.  

Uma das figuras mais expressivas desse movimento foi o 

cineasta Jean-Luc Godard. Oriundo da nouvelle vague24 francesa, 

movimento cinematográfico que surge no final dos anos 50 com o 

propósito de subverter a ordem estética hollywoodiana, Godard abre 

um caminho inteiramente novo não só para o cinema do seu país, mas 

também de uma boa parte do mundo25. Aliando inovação estética a um 

combate sistemático ao que considerava conformismo político-

ideológico do cinema dominante, seus filmes procuram refletir 

criticamente a realidade de uma França envolta em guerras contra a 

libertação de suas colônias e os problemas que afligem o homem 

contemporâneo na sociedade de consumo.  

Também na América Latina dos anos 60, foram realizadas 

algumas das mais significativas experiências do cinema político. 

Reunindo cineastas como os brasileiros Nelson Pereira dos Santos e 

Glauber Rocha, os argentinos Octavio Getino e Fernando Solanas, e os 

cubanos Gutierrez Alea e Santiago Alvarez, entre outros, o chamado 

Novo Cine Latino-Americano surge como um movimento de 

aglutinação e um espaço permanente de debates entre os realizadores, 

de onde brotaram manifestos, projetos, teorias e lutas por um cinema 

realmente novo, que mostrasse a dilacerante realidade social do 

continente26.  Como observa o historiador Peter Schuman (apud 

                                                 
23 Para Hennebelle (1978:213-214), a maioria dos filmes militantes franceses era excessivamente 
simplista em termos de análise política e carecia de originalidade formal. Além da pobreza de 
orçamento que impôs certos limites à produção, predominava, nos realizadores, uma excessiva 
preocupação didática em esclarecer e mostrar tudo, tornando o filme muito cansativo.  
24 Composta, em sua maioria, por críticos e intelectuais de classe média, a nouvelle vague 
renovou o cinema da França e, por extensão, do mundo inteiro, propondo uma gramática fílmica 
muito flexível, cujas principais características são: aceleração no ritmo da montagem com 
acréscimo do número de planos no filme; ampla utilização de movimentos de câmera, zoom, 
travellings, panorâmicas prolongadas, congelamento da imagem (HENNEBELLE, 0p. cit:84).        
25 Engajado na luta por cinemas nacionais livres e solidários contra o "imperialismo econômico e 
estético" (apud HENNEBELLE, 1978:231) dos Estados Unidos, Godard foi também um dos 
primeiros a defender e utilizar o vídeo numa perspectiva social, registrando a revolta dos 
estudantes franceses em maio de 68. Daí por diante, tem início uma nova eta pa do audiovisual 
político, com o surgimento do vídeo militante europeu na década de 1970 e o vídeo alternativo-
popular latino-americano dos anos 80, dos quais falaremos mais adiante. 
26 De acordo com Santoro (1989:84), este tipo de cinema foi chamado também de cine-panfleto, 
didático, informativo, carta, guerrilha, testemunhal, adjetivos que procuravam expressar a idéia 
geral do movimento, que era de mostrar a condição social do povo latino-americano e 
desencadear um processo de reflexão em grupos ou nos indivíduos.        



SANTORO, 1989:83), imbuídos do fogo revolucionário da época, os 

filmes tinham objetivos políticos e estéticos bem definidos: 

 

"eram filmes que pretendiam intervir nos processos políticos, que 
buscavam transformar as consciências, mobilizar as pessoas; filmes 
que transmitiam seu gesto rebelde também na estética, que rompiam 
com gêneros e tradições, que por vezes mostravam pela primeira vez 
o verdadeiro rosto da América Latina, que levavam à tela sua autêntica 
expressão."  

 

 Em Cuba, assim como na União Soviética, o cinema nasce com 

a revolução. Uma das primeiras medidas do comandante Fidel Castro 

foi criar o Instituto Cubano de Arte e da Indústria Cinematográfica 

(ICAIC), em 1959. Para Ramonet (1978:125-129), as maiores 

inovações dos cineastas cubanos estão nas propostas dos filmes de 

ficção hiper-líricos do chamado cinema-mambi27 e, principalmente, nos 

documentários do cinema urgente de Santiago Alvarez, que mistura 

jornalismo e história numa abordagem analítica dos acontecimentos à 

luz da luta de classes 28.            

A questão da luta armada também está presente em outras 

cinematografias latino-americanas que surgem nos anos 60, a exemplo 

do cinema revolucionário de Fernando Solanas e Octavio Getino, na 

Argentina, e o cinema novo  no Brasil. No manifesto "Estética da 

Fome", de 1965, o cineasta brasileiro Glauber Rocha (apud AVELLAR, 

1995:85) defende que, somente através da  violência, o cinema do 

Terceiro Mundo é capaz de exprimir uma visão desalienadora e crítica 

da experiência social, porque a violência, diz Glauber,  

 

antes de ser primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o 
colonizador compreenda a existência do colonizado: somente 
conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode 
compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto 
não ergue as armas o colonizado é um escravo.      

                                                 
27 O cinema-mambi surge com a realização de uma série de filmes que exaltam a luta dos índios 
mambis cubanos contra o invasor espanhol em 1868. Ao substituir o estilo terno e prosaico dos 
filmes neo-realistas da primeira fase do ICAIC por obras de forte impacto visual com uma 
fotografia distorcida que interrompe a condução da narrativa, apresenta a violência revolucionária 
sem concessões e como único caminho para transformar as estruturas políticas da sociedade 
(RAMONET, 1978:125-129). 
28 Ramonet (op.cit.:129) ressalta que a força e a eficácia dos filmes de Alvarez está no rigor da 
montagem, na organização, em um todo coerente, de elementos tão diversos quanto filmes de 
época, desenhos animados, textos escritos e fotos.   



Na década de 70, esse ímpeto revolucionário, pouco a pouco, 

desaparece. Sem condições financeiras para viabilizar a produção e 

perseguidos pela intensa repressão política das ditaduras militares que 

irromperam na América Latina, os cineastas viram-se envolvidos num 

dilema entre manter o movimento e garantir a sobrevivência pessoal. 

O fato é que, a despeito de sua verve revolucionária em termos 

estéticos e políticos, e talvez exatamente por isso, o Novo Cine Latino-

Americano nunca teve forças para concorrer com as distribuidoras de 

filmes transnacionais, que dominavam o mercado de exibição no 

continente. Era um cinema "sem público" e, portanto, incapaz de criar 

um circuito comercial para garantir a sua sobrevivência (SANTORO, 

1989).    

No caso do cinema novo brasileiro, já em meados da década de 

sessenta, alguns dos jovens diretores, preocupados em conquistar 

espaço no mercado exibidor, se distanciam da violência proposta por 

Glauber. Ocorre uma guinada temática nos filmes: a denúncia da 

miséria social e a crença na revolta popular cede espaço para as 

discussões sobre os dilemas e as crises existenciais da classe média 

vivendo sob a ditadura (RAMOS, 1990:358). Em sua fase final, a 

produção cinemanovista voltou-se para o espetáculo alegórico, 

representando aspectos da História do Brasil, com cenários grandiosos 

e personagens sem motivações psicológicas, dilacerando emoções 

extremas em berros e movimentos convulsivos (id.ibid.:373).    

Apesar de algumas experiências antropológicas terem sido 

efetuadas nas ruas de São Paulo no início dos anos 70, como relata 

Bernadet (1980:7-27), a retomada da produção cinematográfica sobre 

a realidade social brasileira ocorre mesmo no final dos 70 com a 

abertura política. Fora do circuito comercial e patrocinados pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo/SP e o 

Departamento Intersindical de Estudos e Estatística Sócio-econômica 

(Dieese), alguns filmes foram realizados para entender interesses 

imediatos de mobilização e formação sindical dessas entidades. As 



grandes greves do ABC paulista, que desafiaram o poder dos militares, 

também foram tema de outras produções  independentes da época29.  

Para Bernadet (ibid.:36), o conjunto desses filmes traz 

elementos novos para o cinema brasileiro. Nenhum deles tem o caráter 

de ser um estudo acadêmico sobre o operariado. São filmes envolvidos 

na ação que retratam, que tomam partido, se posicionam, não apenas 

como uma opção individual do cineasta, mas de acordo com 

tendências políticas existentes no seio do movimento sindical. Braços 

cruzados, máquinas paradas (1979), por exemplo, procede uma crítica 

a toda organização sindical brasileira, corporativista e dependente do 

Estado desde Getúlio Vargas, e defende um outro modelo de estrutura 

sindical, autônomo e democrático. 

Bernadet também identifica dois modos de inserção do filme na 

ação que aborda: a curto e a longo prazos. No primeiro caso, os filmes 

são feitos rapidamente e em condições precárias para atender a uma 

demanda específica, imediata, como manter a mobilização durante 

uma greve prolongada, a exemplo de "Que ninguém, nunca mais, ouse 

duvidar da capacidade de luta do trabalhador" (1979), de Renato 

Tapajós. No segundo caso, os filmes são realizados com mais tempo e 

oferecem elementos para um nível de reflexão mais complexo, como 

"Braços cruzados, máquinas paradas".        

A partir daí, surge um novo ciclo de produção audiovisual, 

voltado para o registro e a reflexão sobre as lutas sociais no país, uma 

movimentação que cresceu em toda a América Latina nos anos 80 com 

o uso do vídeo.  

 

2.2 - Vídeo: do mercado aos movimentos sociais 

 

 O lançamento de câmeras de vídeo acopladas a gravadores 

portáteis, em 1965, fez surgir um certo tipo de "televisão privada", 

com um ciclo completo de produção e exibição em circuito fechado. 

Esses equipamentos de custo relativamente baixo e de operação 

bastante simples, foram colocados no mercado pela indústria japonesa 
                                                 
29 O longa Braços cruzados, máquinas paradas  (1979), de Sérgio Toledo e Roberto Gervitz, e o 
curta Greve e trabalhadores, presentes (1979), de João Batista de Andrade, são dois exemplos de 
produção independente que abordam as greves do ABC..    



para uso privado de empresas, com vistas ao treinamento de 

funcionários e, posteriormente, foram disseminados como mercadoria 

de consumo para o lazer da classe média. No entanto, em pouco 

tempo, abriram espaço para o nascimento de inúmeras pequenas 

televisões, permitindo a indivíduos e grupos ativos, cultural e 

politicamente, produzir e exibir seus programas.    

 Na Europa, cineastas como Jean-Luc Godard e intelectuais do 

porte de Hans Magnus Ensensberger saudaram, com entusiasmo, a 

chegada dessas máquinas e enxergaram possibilidades 

verdadeiramente democráticas em seu uso. É assim que surge a idéia 

do vídeo militante europeu, com a proposta de fazer uma guerrilha de 

imagem  contra a TV convencional. Já no início dos anos 70, o vídeo 

passou a ser entendido como um eficiente instrumento de contra-

informação, capaz de se opor à informação hegemônica, veiculada 

pelos meios de comunicação de massa, considerados omissos e 

superficiais na cobertura dos acontecimentos.  

 De acordo com Baldelli (apud SANTORO, 1989:23), o trabalho 

de contra-informação dos militantes europeus se articulava 

basicamente em três frentes de ação: a guerrilha receptiva, que 

utilizava o vídeo como instrumento de leitura crítica das mensagens da 

TV; a ocupação de espaços no interior dos meios de comunicação de 

massa para criticá-los; e a produção de programas próprios voltados 

para pequenos grupos. Nessa batalha ideológica, os vídeos 

politicamente engajados mostravam ocupações de prédios por famílias 

sem moradia, greves, condições de vida em bairros pobres, etc, que 

eram exibidos em circuitos alternativos.  

Outra experiência importante, que aconteceu ainda nos anos 70, 

foi o que se chamou de video-animação, ou seja, o uso do vídeo como 

instrumento de aglutinação, sociabilidade, discussão e troca entre as 

pessoas de uma determinada comunidade ou grupo, sem que isso 

implicasse, necessariamente, a produção de um programa. Santoro 

(op.cit.:24-25) relata que o vídeo-animação mostrou-se 

particularmente produtivo em Quebec, no Canadá, aliado a um projeto 

de preservação da identidade cultural dos quebecoises de língua 

francesa, diante do excesso de programas em inglês, veiculados na TV 



aberta canadense, oriundos dos Estados Unidos. Com o apoio de 

comerciantes locais e recursos estatais, criou-se um sistema de tevês 

comunitárias transmitidas por cabo, cuja programação era toda feita 

pela própria comunidade. 

Ainda que a experiência de uso do audiovisual numa perspectiva 

militante tenha crescido a partir dos anos 60 com o cinema, 

especialmente com o advento das bitolas 16mm e Super 8, conforme 

já assinalamos, os meios eletrônicos deram-lhe uma nova dimensão e 

amplitude. Especialmente na França, muitos intelectuais escreveram a 

respeito de um certo caráter "revolucionário" das tecnologias do vídeo 

e da TV a cabo. Segundo Gauthier (apud SANTORO, ibid.: 25), o vídeo 

deixou de ser um instrumento para transformar-se numa promessa de 

novas relações sociais, como se todos os revolucionários do mundo 

tivessem apenas um slogan: "vídeo para todos".  

No entanto, os fatos inibiram esse otimismo exagerado. A 

simples emissão de programas de caráter comunitário na TV por cabo 

mostrou-se incapaz de formar comunidade, assim como o uso dos 

equipamentos por parte de grupos isolados sem articulação com algum 

movimento social foi ineficaz. Também nos Estados Unidos, a proposta 

de fazer a revolução com o vídeo não vingou, porque a lógica que 

regeu o desenvolvimento da tecnologia a cabo foi meramente 

comercial, subtraindo qualquer ilusão quanto às mudanças que 

poderiam surgir com o uso comunitário30. No final dos anos 70, a 

maioria dessas experiências contestatórias fracassam, sobretudo na 

Europa (SANTORO, op.cit.). 

 

2.3 – O vídeo com função social na América Latina              

 

Na década de 80, o mercado do vídeo se expandiu para o 

Terceiro Mundo. Particularmente na América Latina, chegou num 

contexto de profunda crise econômica, política e social, e de intensa 

mobilização dos diversos setores organizados da sociedade civil. A luta 

pela redemocratização e por melhores condições de vida no continente 

                                                 
30 Nos Estados Unidos, as TVs comunitárias convivem com uma programação comercial 
diversificada e são apenas mais uma opção para o telespectador (WAINER, 2000).  



havia fortalecido uma espécie de rede alternativa de comunicação - 

patrocinada pela Igreja e Organizações Não-Governamentais (ONGs)31 

- que funcionava às margens dos mass media e envolvia a produção 

de pequenas revistas, jornais, cartilhas, programas de rádio, peças de 

teatro, slides, e até mesmo filmes. Naturalmente, o vídeo foi sendo 

incorporado a esta chamada comunicação alternativa e popular32, 

permitindo o aparecimento de novas possibilidades narrativas e de uso 

para este medium 33.    

 O que diferencia as experiências dos videomilitantes e 

videoanimadores, respectivamente na Europa e Canadá dos anos 70, 

do vídeo popular-alternativo, surgido na América Latina a partir dos 

80, é a ligação de forma orgânica deste último aos movimentos sociais 

numa conjuntura peculiar e concreta de reconstrução nacional. Esse 

diferencial permite não apenas uma maior participação popular na 

criação, gestão e divulgação das mensagens, mas também objetivos 

mais amplos de mudanças sociais 34. Acompanhando a dinâmica do 

próprio movimento, o vídeo passou a ser utilizado de diversas formas: 

para registro e documentação das lutas, produção de programas sobre 

os mais variados assuntos, como suporte no trabalho de formação 

política, ou, simplesmente, para o lazer e animação cultural.  

Os principais grupos realizadores eram as ONGs, os sindicatos e 

centrais de trabalhadores, as associações de bairro, os movimentos de 

mulheres, dos sem-terra, dos negros, dos indígenas, ecológicos, e 

                                                 
31 O termo Organizações Não -Governamentais surge em 1950 e foi proposto pela ONU para 
definir determinadas organizações que surgiram ao largo dos acordos governamentais e tinham 
como finalidade prestar ajuda supra e internacional a projetos em favor de populações carentes 
do Primeiro e do Terceiro Mundo (MENESCAL, 1996:21-38). Na América Latina, e no Brasil em 
particular, essas instituições surgem na década de 60 e assumem um caráter diferenciado, pois, 
além da prática do assistencialismo, passam a atuar junto aos novos movimentos sociais que 
lutavam contra a ditadura militar. Com o apoio sobretudo de instituições da Igreja, adeptas da 
Teologia da Libertação, inúmeras ONGs foram surgindo no país ao longo dos anos 80, com o 
intuito de apoiar a organização de base para que o povo "oprimido" pudesse se libertar do Estado 
"opressor" (SCHERER-WARREN 1999:161-180). A comunicação foi vista como prioritária, 
especialmente para o desenvolvimento do trabalho de educação popular.  
32 Por comunicação alternativa e popular, entenda-se aqui a ação comunicativa e mediática dos 
diferentes movimentos sociais.  
33 Para Santoro (1989:84-85), o uso do vídeo por movimentos sociais na América Latina retoma 
os espaços, as discussões e as propostas que estavam presentes no início do Novo Cine Latino-
Americano (NCLA). De acordo com este autor, nos festivais de 1986 e 1987 do NCLA, então o 
mais importante do continente, a participação de programas em vídeo cresceu 
consideravelmente, a ponto de os realizadores elaborarem um manifesto destacando o potencial  
democrático e participativo da comunicação audiovisual, reivindicando para o vídeo a função de 
ampliar e enriquecer a comunicação e a cultura dos povos latino-americanos.       
34 Como ressalta Giddens (1991:161), “os movimentos sociais proporcionam vislumbres de 
futuros possíveis e são em parte veículos para sua realização”.  



órgãos ligados à ala progressista da Igreja Católica. A maior parte 

dessa produção era veiculada em circuitos fechados, mas havia grupos 

que a exibiam regularmente em praças e locais públicos, com o uso de 

telão, como a TV Viva, em Pernambuco.  

Embora apresente algumas semelhanças com o vídeo militante 

europeu da década de 70, notadamente em termos temáticos, o vídeo 

alternativo e popular latino-americano não pode ser visto como um 

movimento essencialmente de contestação ao discurso hegemônico 

das emissoras de TV comerciais, até porque não se contrapunha a 

elas. Muito pelo contrário. Sempre que possível, procurava estabelecer 

um diálogo, seja na cessão de programas ou, até mesmo, na formação 

de parcerias para coberturas de determinados eventos populares, a 

exemplo das parcerias entre a TV Viva e a TV Jornal/SBT, no Recife, 

para a cobertura de eventos populares como o carnaval. Logo que 

iniciou as suas atividades em 1984, a TV Viva também negociou vários 

programas com emissoras de São Paulo, como forma de captar 

recursos para investir na aquisição de novos equipamentos e pagar o 

pessoal que trabalhava na produtora.  

 Outra diferença diz respeito à linguagem. Enquanto os 

realizadores latino-americanos se preocupavam em melhorar 

paulatinamente a qualidade estética dos programas, no intuito de 

cativar a audiência do público que se formava nos circuitos alternativos 

de exibição e nos festivais de vídeo e, até mesmo, conquistar espaço 

nas emissoras de sinal aberto, os militantes europeus não deram muita 

atenção à forma, pois valorizavam o conteúdo, a oralidade discursiva 

da mensagem política doutrinária e contra-hegemônica. Mesmo com a 

adesão de cineastas famosos em suas hostes, o movimento europeu 

dos 70 nutriu o frescor de um certo caráter amador, enquanto o latino-

americano, em busca da visibilidade e da eficácia comunicativa, 

almejava a profissionalização.   

Mesmo surgindo à margem dos meios de comunicação de 

massa, muitas produtoras de vídeo alternativo e popular da América 

Latina, que montaram uma infra-estrutura de produção profissional, 

passaram a atuar no mercado publicitário para angariar verbas e 

manter o trabalho social. Essa ausência de preconceito em relação aos 



mass media nasce de uma revisão teórica acerca das reais 

possibilidades de transformação social por intermédio do vídeo. 

Armand Mattelart (Apud SANTORO, 1989:29), por exemplo, ao 

ressaltar a inviabilidade de se efetuarem mudanças significativas nos 

meios massivos de comunicação sem que se coloque em questão o 

poder de controle de toda a sociedade, escreveu sobre “a importância 

de reconectar as formas com a prática das massas, atrizes dos 

processos sociais, e que ligue o fenômeno cultural à vivência de suas 

lutas”.  

Além disso, parte dos realizadores trabalhavam ou já haviam 

trabalhado na televisão. Outra parte, que iniciou fazendo vídeo 

alternativo e popular, posteriormente passou a trabalhar na TV aberta, 

à medida que as emissoras foram flexibilizando suas programações 

com o fim das ditaduras militares no continente35. Esse trânsito dos 

profissionais gerou um processo de trocas enriquecedor para ambas as 

partes. Por um lado, a televisão passou a dar mais espaço e melhorou 

qualitativamente a abordagem das questões sociais, por outro, o vídeo 

social latino-americano conquistou mais espaços no massivo e 

aumentou, gradativamente, a qualidade estética de sua produção.  

Por fim, é preciso considerar também que o vídeo alternativo e 

popular na América Latina dos anos 80 repercutiu com muito mais 

intensidade que o vídeo militante europeu dos 70, graças ao 

surgimento do vídeo doméstico, que viabilizou a formação de um 

circuito de exibição em residências e entidades equipadas com milhões 

de aparelhos de videocassete. Como diz Santoro (1989:33): 

 

“A explosão do vídeo na América Latina acontece num momento onde 
é possível dispor-se de uma infra-estrutura de exibição, e de um 
volume de software, que não fazem mais da tecnologia algo 
desconhecido e inacessível, mas, ao contrário, que passa a ser um 
componente cada vez mais ativo das lutas populares, das instituições 
governam entais, das organizações não-governamentais, das empresas 
comerciais e das emissoras de TV”.   

                                                 
35 O Centro Boliviano de Comunicação e Educação Popular, Qhana, e as ONGs El Canelo de Nos, 
Processo, Arte 100 e Nueva Imagem, são alguns exemplos de experiências de vídeo alternativo 
que passaram paulatinamente a ocupar espaço nos mass media de seus países. Em depoimento 
concedido a este autor, no dia 18/3/99, Santoro disse que, a partir de 1991, quase todo o 
pessoal que fazia vídeo alternativo e popular, na América Latina, migrou para a TV comercial ou 
para as TVs Comunitárias.    



2.4 - Trajetória do vídeo popular no Brasil 

 

O videocassete chega ao Brasil na década de 1980 num 

momento de intensificação dos investimentos em telecomunicações. 

Época em que se deu um aumento significativo no número de 

emissoras de televisão, de introdução da TV a cabo, TV por assinatura, 

de emissoras UHF, das parabólicas, satélites e da entrada 

indiscriminada de todo um aparato tecnológico de radiodifusão e 

telecomunicação por parte das multinacionais do setor. Nesse 

contexto, o vídeo foi introduzido como estratégia de ampliação do 

mercado de eletro-eletrônicos.  

Inicialmente, os equipamentos (a câmera, o aparelho de 

videocassete, fitas, etc) custavam caro e eram de difícil acesso, 

basicamente restrito às emissoras comerciais e aos setores mais 

abastados da população. Mas, a receptividade ao vídeo foi tanta que 

desencadeou uma onda crescente de contrabando direto dos Estados 

Unidos, a um custo bem mais barato do que o praticado na zona 

franca de Manaus. E assim, mesmo na ilegalidade, o vídeo tornou-se 

mais acessível a pessoas e grupos, que passaram a realizar programas 

de forma independente, fora dos esquemas das emissoras de 

televisão.  

Para os setores de esquerda e de oposição ao Regime Militar, o 

novo medium  foi saudado como um importante instrumento de 

intervenção política num contexto de acirramento das lutas sociais no 

país. Na prática, o vídeo passou a suprir uma necessidade dos próprios 

movimentos em documentar suas atividades em termos de som e 

imagem, algo que já vinha sendo feito de forma limitada e esporádica 

em película cinematográfica, a custo muito elevado (SANTORO, 1989).  

Devido as suas peculiaridades técnicas, sobretudo de gravar e 

reproduzir instantaneamente, o vídeo mostrou-se um meio adequado e 

suficientemente ágil para acompanhar a dinâmica dos movimentos 

sociais nos agitados anos 8036. Ele era utilizado de diversas formas: 

                                                 
36 A década de 80 foi um período de grande mobilização popular. Entre outros acontecimentos 
importantes desse período, destacam-se: a fundação do PT e da CUT; a luta pelas Diretas Já, que 
levou milhões de brasileiros às ruas; as inúmeras greves de trabalhadores que pipocaram em 



para exibir programas pré-gravados; produzir programas originais 

(documentários, reportagens ou ficção); registrar os acontecimentos e, 

até mesmo, para intimidar a reação policial - a simples presença da 

câmera, muitas vezes, inibia a repressão, porque os policiais tinham 

receio de aparecer na TV batendo em manifestantes. Através do vídeo, 

a realidade sóciocultural brasileira pôde vir à tona sem as amarras da 

censura política e econômica das emissoras de televisão. Inúmeros 

programas foram produzidos por diversos grupos de todo o país e 

exibidos em circuitos alternativos nos sindicatos, associações de 

bairros, partidos políticos, ONGs e órgãos ligados à igreja progressista.  

A "apropriação" desse veículo de comunicação pelos movimentos 

sociais latino-americanos, e brasileiros em particular, pode ser 

associada basicamente a três fatores. Primeiro, pela necessidade de se 

fazer uso da imagem eletrônica audiovisual, que se tornara 

extremamente popular graças à televisão, que, já naquela época, 

atingia milhões de lares brasileiros, instaurando um certo costume de 

ver TV numa população cujo índice de analfabetismo era - e ainda é - 

muito alto, como já vimos no capítulo anterior. Segundo, como forma 

de resistência ao discurso pasteurizado das grandes redes, cuja 

programação transmitida em caráter nacional, via satélite, reservava 

pouco ou nenhum espaço para os acontecimentos locais. Como diz 

Santoro (1989: 62-63), o dia-a-dia de grande parte dos brasileiros 

estava ausente da TV, especialmente as reivindicações populares e as 

notícias contrárias ao governo37. Um terceiro fator diz respeito ao 

crescimento de projetos de cooperação internacional na área da 

                                                                                                                                      
todo país, inclusive três greves gerais; a Assembléia Nacional Constituinte; e o retorno das 
eleições diretas para prefeitos, governadores e presidente da República. 
37 Carlos Eduardo Lins da Silva (1986:31-33) observa que o fim da censura, em 1979, não 
suprimiu o controle do Estado sobre os mass media brasileiros. Outras formas indiretas e 
ostensivas de retaliação por parte do governo militar continuaram influenciando decisões 
editoriais, instituindo a auto-censura nas redações. O controle do Estado passou a ser exercido, 
entre outras maneiras, através da ameaça de cassação da licença para exploração comercial das 
emissoras de rádio e TV; do boicote da publicidade pública; do enquadramento e punição de 
jornalistas pela Lei de Segurança Nacional; e da suspensão temporária das emissoras por 
"motivos técnicos". Para citar um exemplo, a Rádio Bandeirantes, de São Paulo, em 1983, chegou 
a ficar doze horas fora do ar por "problemas técnicos", porque estava fazendo uma cobertura 
detalhada das greves dos petroleiros e metalúrgicos. Ações como estas impeliram os media a 
efetuarem uma cobertura mais branda das manifestações sociais e, em alguns casos, chegando à 
completa omissão. É bastante conhecido o episódio em que a Rede Globo de televisão relutou em 
exibir os comícios gigantescos da campanha pelas eleições diretas para presidente, em 1984, que 
levou milhões de brasileiros às ruas.     



comunicação, que viabilizou o aparecimento de inúmeros grupos de 

vídeo em Organizações Não-Governamentais  de todo país38.  

O uso do vídeo pelos movimentos sociais foi tão intenso ao 

longo dos anos 80 que gerou um movimento de articulação nacional 

entre realizadores e usuários desse tipo de produção. A Associação 

Brasileira de Vídeo Popular (ABVP)39, além de intermediar uma troca de 

experiências muita rica entre os diversos grupos em seu encontro 

anual, contribuiu, de maneira decisiva, para a disseminação e a 

melhoria da qualidade técnica do chamado vídeo popular em todo o 

Brasil, com a realização de oficinas de capacitação técnica para 

realizadores e de metodologia de uso do vídeo para usuários. A ABVP 

chegou a montar uma estrutura de produção (câmeras e ilha de edição 

em Super VHS) na sua sede, em São Paulo, que disponibilizava a custo 

mais acessível para os sócios. Outra iniciativa importante da 

associação foi a de criar uma distribuidora para os vídeos produzidos 

no âmbito dos movimentos sociais 40.  

Apesar da eficácia de seu trabalho, a ABVP sempre esteve longe 

de ser uma unanimidade e de representar o conjunto dos interesses de 

seus associados. As divergências internas eram muitas e se 

aprofundavam a cada encontro nacional. A transformação da entidade 

em ONG receptora de financiamento internacional, por exemplo, foi 

motivo de muita controvérsia. Alguns grupos também criticavam o 

trabalho de capacitação técnica de realizadores e a estrutura de 

produção existente na ABVP, o que, de certa forma, fazia da entidade 

uma espécie de concorrente dos próprios associados, num momento 

em que a captação de verbas para projetos de vídeo estava se 

                                                 
38 De acordo com levantamento realizado por Ana Maria Doimo (1995:165), na década de 1980, 
existiam pelo menos 134 ONGs no Brasil que produziam audiovisuais para alimentar as redes 
movimentalistas locais.    
39 A ABVP foi criada em 1984 com o nome de Associação Brasileira de Vídeo no Movimento 
Popular (ABVMP), durante o I Encontro Nacional de Grupos Produtores de Vídeo no Movimento 
Popular, realizado em São Bernardo do Campo/SP. De acordo com Santoro (1989:68), a 
associação surgiu com o objetivo de fortalecer a organização e a representação política dos 
grupos e promover o aperfeiçoamento profissional dos realizadores. Posteriormente, nos anos 90, 
a entidade perdeu o "M", de Movimento, e passou a se chamar ABVP, transformando-se numa 
ONG com três linhas básicas de atuação: distribuição dos vídeos produzidos por associados; 
formação de realizadores; e divulgação de notícias. 
40 A Distribuidora Cinevídeo, criada pela ABVP em parceria  com a Cinema Distribuição 
Independente (CDI), veio suprir uma das maiores limitações da produção independente: a 
distribuição. Além de catalogar o acervo de vídeos populares dispersos em todo o país, deu maior 
visibilidade, circulação e retorno financeiro aos produtores que comercializavam cópias de seus 
trabalhos para instituições públicas e privadas.    



tornando cada vez mais difícil. As discórdias aconteciam também no 

campo político-ideológico. Enquanto alguns setores, ligados, de forma 

mais orgânica, aos movimentos populares, defendiam que a ABVP 

deveria incentivar uma prática de comunicação participativa de 

"educação popular" através do vídeo, outros só queriam realizar e dar 

maior visibilidade às suas produções, sem se preocupar com o trabalho 

de conscientização política41.  

O fato é que as contradições foram se acirrando e deixaram 

muitas seqüelas para a ABVP e a própria produção de vídeo nos 

movimentos sociais. Muita gente que participou da fundação da 

entidade e contribuiu com o seu prestígio pessoal para o crescimento 

dela acabou se afastando. O resultado é que, ao longo da década de 

1990, a ABVP passou por um processo crescente de esvaziamento. Os 

recursos captados junto às organizações internacionais foram mal 

geridos e não atingiram as metas estabelecidas. Sem respaldo 

financeiro e político e contando com um quadro reduzido de sócios, 

restrito a grupos de TVs Comunitárias em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a ABVP deixou de ser uma 

entidade com dimensão nacional, interrompendo um trabalho 

promissor de disseminação do uso do vídeo por setores organizados da 

população42. Atualmente, a associação funciona basicamente pela 

internet, através de sua homepage (www.abvp.ong.org/index.htm).  

Mas, a crise da ABVP não se deve apenas a problemas internos, 

pois tem a ver com questões conjunturais mais amplas que atingiram 

os movimentos sociais como um todo. A democratização da sociedade 

brasileira esvaziou o caráter meramente reivindicativo das lutas 

populares e exigiu uma postura propositiva das organizações, no 

sentido de encontrar soluções para os problemas do país. Conforme 

observa Cardoso (1994:83), novos canais de comunicação e 

participação institucional foram surgindo com a eleição de prefeitos e 

governadores de oposição, tecendo uma nova relação entre os 

movimentos e os partidos políticos e entre os movimentos e as 
                                                 
41 Essas duas "tendências" políticas no seio da ABVP representavam dois modos distintos de 
entender a função do vídeo popular e também dois modelos de pro dução: videoprocesso e 
videoproduto. Voltaremos a este assunto no Capítulo 3.  
42 Em 1989, a ABVP reunia cerca de 200 realizadores organizados nas cinco regiões do país 
(SANTOS, 1998).  



agências públicas em geral, o que, de certa forma, arrefeceu as lutas 

gerando, conseqüentemente, uma desaceleração da comunicação 

popular, pois, como observa Festa (1984:232), são os processos 

sociais que, em última instância, determinam os processos de 

comunicação dos setores populares.  

Falando a respeito da postura mais propositiva dos movimentos 

sociais a partir da democratização, Doimo (1995:215-216) ressalta 

que:  

 
"Toda a energia sócio-política criada no Brasil pelo grande ciclo 
reivindicativo popular dos anos 1975-1990 foi então canalizada para 
dar corpo a este apelo, através de novas alternativas de participação 
que se instauraram na intersecção entre o Estado e a sociedade, seja 
através dos sistemas de conselhos setoriais, vinculados à definição e à 
implementação de políticas sociais, seja através do que se 
convencionou chamar de orçamento participativo, experiência 
vinculada à definição de políticas públicas mais gerais. São alternativas 
deliberadamente formuladas dentro do espírito "ativo-propositivo", 
voltado a romper o corporativismo pontual das demandas locais e a 
instaurar perspectivas integrativas para toda a coletividade, através de 
políticas regulatórias." 

 

Por outro lado, ao longo dos anos 90, ocorre um 

redirecionamento da cooperação internacional. Sob o argumento de 

que o Brasil já havia conquistado a democracia, as agências deixam de 

apoiar pequenos projetos de cunho político, de conscientização popular 

através da comunicação e passam a investir em ações pautadas por 

critérios de eficácia e racionalidade, baseados no cálculo do 

custo/benefício, ou seja, projetos voltados para ampliação dos direitos 

de cidadania e de oxigenação da esfera pública. Naturalmente que as 

ONGs também mudam de perfil. Deixam de ser apenas prestadoras de 

serviço para os movimentos populares para se constituírem como 

campo autônomo, o chamado terceiro setor43, e passam a ter um 

                                                 
43 Gohn (1997:34) observa que o chamado terceiro setor da economia surge no bojo das 
transformações que ocorreram no mundo a partir dos anos 90 com o processo de globalização 
neo-liberal e seus reflexos nos países do Terceiro Mundo. Notadamene no que diz respeito à 
crescente desregulamentação do papel do Estado na economia e na sociedade como um todo, 
gerando uma transferência de "responsabilidades do Estado para as comunidades organizadas, 
com a intermediação das ONGs, em trabalhos de parceria entre o poder público estatal e o 
público não-estatal e, às vezes, com a iniciativa privada também". Essa interação, ao mesmo 
tempo em que estimula o surgimento do trabalho cooperativo no âmbito informal, promove uma 
retirada crescente do próprio Estado da esfera social. Bastante sintomático nesse sentido foi a 
aprovação, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, da lei federal 9.970, que 
dispõe sobre os critérios de alocação de verbas da União para projetos sociais. Entre outras 



caráter mais propositivo passando, inclusive, a conviver com o 

mercado numa estratégia de garantir a auto-sustentação.  

Nessa nova conjuntura, ocorre uma redução significativa de 

verbas para projetos de comunicação, especialmente na área de vídeo. 

A crescente abertura de espaço para as questões sociais na televisão44 

fez com que as ONGs priorizassem a relação direta com os mass media 

em busca de visibilidade pública, do que investissem na confecção dos 

próprios programas. Sem recursos e sem o necessário respaldo 

político, muitos projetos de vídeo importantes foram desaparecendo ao 

longo dos anos 90. Um exemplo emblemático em Pernambuco é o da 

Ecos. Após desenvolver um trabalho pioneiro de assessoria ao 

movimento sindical na área de comunicação, a entidade fechou as 

portas definitivamente em 199145.   

O encerramento das atividades de muitos grupos que produziam 

vídeos no âmbito dos movimentos sociais não só enfraqueceu a ABVP, 

como pôs em xeque a própria eficácia de projetos dessa natureza. No 

contexto atual, onde as televisões cedem cada vez mais espaço e 

procuram "atender" às demandas sociais, uma pergunta parece 

inevitável: ainda faz sentido os movimentos estruturarem canais 

próprios de produção? Um olhar mais acurado sobre a televisão 

brasileira irá perceber que, se, de fato, houve uma certa 

democratização do seu conteúdo, da pluralidade de vozes e discursos 

que se manifestam nela, pouco ou nada avançou-se em termos de 

concessão de canais, ou seja, na produção e emissão das mensagens. 

Seis grupos privados que operam em rede (Globo; SBT; Record; 

Bandeirantes; RBS; Rede TV) continuam mantendo o controle de 

                                                                                                                                      
coisas, a lei propõe uma redefinição do papel das ONGs, inclusive determinando a substituição 
dessa nomeclatura, tradicionalmente associada no Brasil à luta social, para Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).     
44 Hoje são muitos os programas que falam de questões sociais na televisão (aberta ou paga). 
Um levantamento dessa produção pode ser conferido em matéria intitulada "Emissoras aderem 
ao social aos poucos", publicada no caderno TV Folha, do jornal Folha de São Paulo, dia 08 de 
abril de 2001. Programas dessa natureza, que mostram projetos realizados por entidades do 
chamado terceiro setor, fazem parte de uma estratégia de marketing social das empresas.   Da 
mesma forma que programas populares como Ratinho (SBT), Cidade Alerta (Record), e a 
cobertura jornalística das comunidades nos telejornais, podem ser entendidos no contexto de 
uma acirrada disputa pela teleaudiência de amplos setores da população.     
45 Problemas políticos, administrativos e divergências internas também contribuíram para o 
fechamento da Ecos. No entanto, a crise financeira que se abateu sobre as ONGs no final dos 
anos 80 repercutiu intensamente na entidade que vivia basicamente da cooperação internacional, 
sobretudo de agências católicas. À medida que a Igreja redefiniu mundialmente sua atuação 
juntos aos movimentos sociais, especialmente no que diz respeito a projetos de comunicação, os 
recursos foram minguando.    



praticamente todas as emissoras do país, concentrando o poder de 

comunicar e restringindo uma interpretação plural dos fatos. Como diz 

Rubim (1996:10): “sem a democratização das comunicações, não 

existe possibilidade de democracia na contemporaneidade”.   

A exploração da televisão por cabo em nada alterou esse 

quadro. O fato de a legislação obrigar as operadoras a liberarem canais 

para uso comunitário na cidade onde operam é um avanço muito 

parcial46. Não há qualquer apoio em termos de capacitação técnica dos 

grupos, muito menos disponibilização de equipamentos de produção e 

edição dos programas, tal como acontece nos Estados Unidos desde a 

década de 6047. Por outro lado, sob pressão dos interesses das grandes 

redes, o Governo e o Congresso não se preocupam em regulamentar a 

exploração comunitária de canais de rádio e televisão de baixa 

potência. Desse modo, a questão da democratização dos meios de 

comunicação ainda permanece uma reivindicação necessária para o 

avanço da democracia brasileira. 

Além disso, para ser efetiva e eficaz, uma política de 

comunicação para os movimentos sociais não pode se restringir às 

relações com os mass media, pois deve se processar em, pelo menos, 

três frentes distintas e complementares: faixa própria, faixa 

intermediária e faixa de amplificação48. O que chamamos de "faixa 

própria" corresponde aos canais de produção e consumo exclusivo a 

cada um dos movimentos sociais, espaço de relação mútua entre cada 

entidade e seu público específico. Envolve desde a conversa pessoal a 

panfletos, boletins, cartazes, vídeos, em suma, tudo o que for 

                                                 
46 Entre outras coisas, a lei exige que o operador forneça gratuitamente um canal para uso 
comum de organizações da sociedade civil não-governamentais e não-lucrativas. No entanto, não 
impede a formação de monopólios no setor. O mercado brasileiro de TV por assinatura é 
dominado basicamente por três operadores: a TVA, do Grupo Abril; a NET Brasil, uma associação 
do Grupo Globo com a NET internacional; e o Multicanal. Em 1995, pouco depois de ser 
sancionada a lei que regulamenta a cabodifusão no Brasil, a jornalista Elvira Lobato (1995), em 
matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, divulgou que as Organizações Globo eram sócias 
de 42 das 70 operadoras então existentes no país.  Uma análise crítica sobre a regulamentação 
da TV por cabo no Brasil pode ser conferida em Jambeiro (1995).   
47 Maiores informações sobre o funcionamento das TVs comunitárias nos Estados Unidos podem 
ser conferidas em Wainer (2000).  
48 Esta classificação tem como base o conceito interativo e processual de comunicação sindical 
elaborado por Luiz Momesso (1997: 41), que a considera “como a inter-relação dos indivíduos 
entre si, enquanto integrantes das entidades sindicais, a inter-relação dos indivíduos com as 
instâncias organizadas das suas entidades e vice-versa, a inter-relação das entidades sindicais 
entre si, da instituição sindical com outras instituições e com a sociedade. É a comunicação 
entendida como processo, incluindo os recursos mediáticos existentes.”   



elaborado prioritariamente para o consumo específico de um 

determinado setor social49.  

O segundo espaço é o que chamo de "faixa intermediária", onde 

os diferentes movimentos se comunicam entre si e formam redes de 

comunicação. Antes restrito a correspondências via correios e 

telefonemas, esse campo se ampliou com o advento de novas 

tecnologias como o fax e, mais recentemente, a internet, a telemática. 

Com a formação das redes de movimentos sociais 50 de alcance nacional 

e internacional, a tendência desse tipo de comunicação é crescer cada 

vez mais. Com a popularização da chamada banda larga, que permite 

a transmissão de informações audiovisuais em alta velocidade e com 

excelente qualidade técnica, via internet, o vídeo poderá ser 

novamente utilizado em grande escala por setores politicamente 

organizados.   

Por fim, há uma "faixa de amplificação", onde cada movimento 

estabelece uma relação direta com os meios massivos, procurando 

ampliar a divulgação e ao mesmo tempo dar legitimidade à sua 

causa51. Também aqui se nota uma tendência de crescimento. Pode-se 

dizer que, desde o início da década de 90, aparecer nos mass media 

tem sido a meta de todo movimento social. Prova disso é que, a cada 

ação, mesmo as mais radicais, como as ocupações do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), muitas vezes, são 

comunicadas com antecedência, principalmente, às emissoras de TV. 

Outro aspecto que consideramos importante ressaltar diz 

respeito à especificidade da comunicação nos movimentos sociais. Os 

meios de comunicação de massa, como parte integrante da indústria 

cultural, entendem a informação, seja ela qual for, como uma 

                                                 
49 Doimo (1995:135) observa que, no final da década de 80, houve uma queda considerável 
desse tipo de produção. É possível supor que, nos anos 90, tenha reduzido mais ainda, já que os 
movimentos passaram a priorizar a grande mídia. 
50 A esse respeito ver "Redes de Movimentos Sociais", de Scherer-Warren, Edições Loyola, 1996. 
51 Momesso (1997) ressalta que a necessidade de alcançar os mass media levou o movimento 
sindical e popular a profissionalizar o trabalho de comunicação, seja montando departamento 
próprio ou contratando os serviços de jornalistas ou grupos de assessoria para esse fim. Ao 
mesmo tempo em que viabiliza uma melhor relação entre o movimento e os media, a 
profisionalização também gera contradições, pois muitos líderes sindicais e populares consideram 
que apenas o jornalista tem o domínio das técnicas para transmitir as informações da diretoria da 
entidade, reforçando e reproduzindo, no âmbito dos movimentos sociais, a visão instrumental da 
comunicação dos mass media, inviabilizando o surgimento de uma política de comunicação que 
rompa com as dicotomias entre produtor e consumidor do modelo mercadológico, e assegure a 
participação dos diferentes sujeitos do movimento social no processo comunicativo.     



mercadoria, que fornece, prioritariamente, lucros financeiros52. Para os 

movimentos sociais, a informação pode até ser considerada como um 

produto53, mas que visa a outro tipo de retorno: o atendimento às 

demandas sociais, culturais e/ou econômicas de setores mais ou 

menos organizados da população. Isto implica, necessariamente, 

formas diferenciadas de se colocar diante dos fatos.  

Enquanto os media, em geral, defendem certa "neutralidade" 

diante dos acontecimentos e, geralmente, procuram ouvir as partes 

envolvidas sem se posicionar de maneira explícita, a produção 

mediática dos movimentos sociais marca posição, expõe contradições, 

reivindica providências, porque relata os fatos a partir da leitura e da 

interpretação do ponto de vista dos setores menos favorecidos da 

população. Mesmo que o discurso massivo em determinados 

momentos se ajuste ao das transformações sociais, não se trata de 

regra, mas exceção. Porque a lógica do seu funcionamento, como bem 

revelaram Adorno e Horkheimer (1985[1944]:113-156) no clássico 

texto sobre a Indústria Cultural, é de reproduzir valores estabelecidos 

e retroalimentar o próprio regime que a engendra. O que não significa 

dizer que só há manipulação, nem tampouco que o popular está 

ausente desses media. Mas que, apesar de toda a fragmentação da 

comunicação nos movimentos sociais, há algo que pode ser chamado 

de instituinte para a sua elaboração: uma certa utopia multifacetada 

de mudança social. Não se trata de uma concepção de mundo única ou 

classista, racionalmente elaborada, mas de um desejo latente, 

sensível, irrefletido, que se manifesta em, ou permeia, qualquer 

engajamento político.  

E, assim sendo, a produção de programas e a formação de 

circuitos alternativos de exibição, seja nas ruas com telão ou em 

ambientes fechados, pode viabilizar não só uma comunicação direta e 

                                                 
52 As televisões educativas, em certa medida, representam uma exceção. No entanto, é preciso 
observar que essas emissoras, por uma questão de sobrevivência, estão, cada vez mais, 
recorrendo a patrocínios, e isso suscita uma série de questões. Por exemplo: até que ponto essas 
emissoras não vão procurar se adequar à audiência e, dessa forma, repetir o que já é feito com 
sucesso pelas comerciais? O break comercial necessariamente não transforma a programação 
educativa numa mercadoria descartável como outra qualquer? 
53 A locação e venda de programas em vídeo por diversas ONGs na década de 80, a exemplo do 
SOS Corpo, Ecos e TV Viva, em Pernambuco, ou a ABVP, em São Paulo, mesmo sendo a um custo 
relativamente baixo e numa perspectiva de "auto-sustentação", não deixa de ser indicativo da 
existência de um certo mercado potencial para "produtos" direcionados aos movimentos sociais.  



interativa dos grupos com seu público e vice-versa, mas, sobretudo, 

um trabalho educativo, através de debates. Desencadear um processo 

de reflexão é uma questão-chave para a comunicação dos movimentos 

sociais, algo que não é prioritário e parece difícil de se dar no âmbito 

do que consideramos ser a faixa de ampliação dos meios massivos, 

eminentemente voltados para a difusão, que pulveriza a audiência.  

O modelo televisivo convencional atinge a um público disperso, 

indiferenciado e fisicamente separado, enquanto que a exibição em 

vídeo favorece a um trabalho mais direcionado com indivíduos que se 

reúnem  e compartilham de um mesmo espaço social. E é justamente 

por valorizar o encontro, a troca de opiniões, a conversa, que a 

comunicação através do vídeo, no âmbito do que consideramos ser a 

faixa própria dos movimentos sociais, mostra-se profícua para 

desencadear processos de reconstrução de identidades locais e de 

resgate da cidadania. Processos que valorizam a auto-estima e 

estimulam a formação de pessoas críticas e atuantes em seu tempo.  

 

2.5 - Vídeo popular em Pernambuco na década de 80 

 

 A incorporação do vídeo às lutas sociais encontrou terreno fértil 

em Pernambuco. Desde o final dos anos 70 que os moradores da 

periferia do Recife protestavam contra mortes e deslizamentos de 

barreiras nos morros da cidade e lutavam pela urbanização das 

favelas. No início da década de 80, esse movimento cresceu 

quantitativamente e passou a atuar de forma mais articulada através 

da Assembléia de Bairros, que reunia diversas entidades 

representativas dos moradores. As principais reivindicações estavam 

relacionadas a projetos nas áreas de saúde, educação e comunicação. 

Nessa época, os movimentos tomaram um impulso muito grande 

graças ao apoio da Arquidiocese de Olinda e Recife, comandada pelo 

arcebispo  Dom  Helder  Câmara,  e  à  proliferação   de   Organizações  

Não-Governamentais no estado, que davam assessoria às entidades 

populares. 

 Apesar do acirramento das lutas e de grandes mobilizações, 

como as passeatas que reuniram 10 mil pessoas e forçaram o 



congelamento do preço das passagens de ônibus no Recife, em 1984, 

os movimentos reivindicatórios apareciam pouco na televisão. Em 

geral, o tratamento que as emissoras lhes dispensava era de um certo 

desdém. Os conflitos com a polícia, quase sempre, eram abordados de 

forma negativa, como baderna dos manifestantes. Por conta dessa 

baixa – e, muitas vezes, distorcida - inserção nos media, os 

movimentos populares sentiram a necessidade de criar canais próprios 

de comunicação, que dessem visibilidade às lutas e facilitassem a 

integração entre as entidades.  

É importante salientar que toda luta política dessa época estava 

intimamente associada às manifestações artísticas e culturais da 

população, o que, de certa forma, estimulava uma auto-imagem 

positiva dos setores populares, em contraponto à visão negativa 

disseminada pelos mass media. Como lembra Jacinta Rodrigues dos 

Santos (1998:16):  

 

"Em geral, as mesmas pessoas que integravam essas entidades eram 
aquelas que organizavam as troças carnavalescas que desfilavam no 
carnaval, o pastoril que animava as festas natalinas, o bumba-meu-boi 
e o maracatu. Portanto, a arte, a política e a vida cotidiana andavam 
de braços dados".  

 

 É nesse contexto que o vídeo chega nos anos 80 e se transforma 

num suporte de comunicação amplamente utilizado pelos movimentos 

sociais de Pernambuco. Nas ruas, nas praças, nos sindicatos e 

associações de moradores, ele estava presente, no telão ou no 

aparelho de TV, abordando temáticas socioeconômicas e culturais de 

interesse dos setores menos favorecidos, que eram ainda pouco 

divulgadas na televisão. No cenário nacional, a produção 

pernambucana se destacava tanto pela quantidade quanto pela 

qualidade técnica dos vídeos. A TV Viva54 era referência obrigatória, 

tendo conquistado inúmeros prêmios em festivais nacionais e 

internacionais, e inspirado o surgimento de outras experiências de 

televisão de rua pelo Brasil afora. 

Se a TV Viva pode ser justamente reconhecida como a 

                                                 
54 Um breve histórico da TV Viva será apresentado nas próximas páginas.   



experiência mais expressiva do chamado vídeo popular de 

Pernambuco, ela, porém, não foi a única. Outros grupos surgiram ao 

longo da década com propostas de atuação diferenciadas. Na verdade, 

a intensificação das lutas populares no estado e o próprio trabalho de 

rua, desenvolvido pela TV Viva, despertaram o interesse de jovens 

videastas pernambucanos em realizar programas com temáticas 

sociais. Muitos deles foram às ruas de câmera VHS em punho registrar 

o que estava acontecendo. Alguns, estavam encantados com as 

facilidades de operação e as possibilidades expressivas do vídeo. 

Outros, convictos de que essa nova tecnologia poderia ajudar no 

fortalecimento da organização dos setores oprimidos e contribuir para 

a democratização da informação.  

Assim, experiências interessantes eclodiram em diversas regiões 

do estado. Umas, por iniciativas individuais de grupos de amigos, sem 

ligação orgânica com qualquer entidade dos movimentos sociais, a 

exemplo do Pólo de Vídeo de Quipapá, município da região agreste de 

Pernambuco. Outras foram custeadas por Organizações Não- 

Governamentais (Centro Luiz Freire/TV Viva, em Olinda; SOS Corpo e 

Equipe de Comunicação Sindical/Ecos, ambas no Recife; TV a Cabo, no 

município de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana). 

Algumas foram realizadas pelas próprias instituições populares (Centro 

de Organização Comunitária de Chão de Estrelas, comunidade na 

periferia do Recife), ou por produtoras comerciais de vídeo (Espia 

Vídeo; Produções do Tempo, ambas em Olinda). Cada grupo tinha uma 

forma específica de atuação. As produtoras comerciais, por exemplo, 

só realizaram vídeos com temáticas sociais de maneira esporádica. A 

seguir, faremos uma breve exposição sobre algumas dessas 

experiências. 

A Produções do Tempo55 era uma produtora que trabalhava 

comercialmente para captar verbas e viabilizar os projetos sociais e 

culturais dos sócios. Surgiu em 1986 para fazer a campanha eleitoral 

do ex-prefeito de Olinda, Germano Coelho. Inicialmente o grupo 

trabalhou com a bitola Super 8, depois VHS e U-Matic. De 86 a 90, 

                                                 
55 Faziam parte da Produções do Tempo: Edinho Morais (cinegrafista), Pedro Aarão (cineasta), 
Germano Coelho Filho (produtor) e Luiz Lourenço (fotógrafo e radialista). 



produziu três programas: A Peleja do Bumba-Meu-Boi Contra o Sol do 

Meio-Dia, Saúde e Organização Popular. 

  O Pólo de Vídeo de Quipapá56 não era propriamente uma 

entidade ou empresa, mas uma espécie de cooperativa cultural. Com 

recursos do próprio bolso, os integrantes montaram uma estrutura 

mínima em VHS e realizaram e exibiram principalmente vídeos de 

ficção sobre a realidade do município. Em geral, abordavam assuntos 

relacionados a problemas da comunidade, e os próprios moradores se 

transformavam em atores, representando a si mesmos na vida real. O 

Pólo funcionou de 84 a 87.  

A TV a Cabo57 foi um projeto desenvolvido por um grupo de 

jornalistas recém-formados que acalentava o sonho de fazer cinema. 

Com uma estrutura completa de gravação e edição em VHS, financiada 

por uma cooperativa de projetos comunitários, no município do Cabo 

de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, produziu 

documentários sobre a zona rural, abordando questões relacionadas à 

agricultura e à juventude. O material era exibido em locais fechados 

para pequenos grupos. De acordo com Solange Rocha58, ex-integrante, 

o desejo do grupo era capacitar as comunidades para fazer e exibir 

seus próprios vídeos, mas não foi possível. O grupo funcionou de 86 a 

88.  

 A Equipe de Comunicação Sindical (Ecos) era uma ONG do 

Recife, que assessorava o movimento sindical na área de comunicação. 

Foi criada em 1983 com o objetivo de sensibilizar os sindicalistas para 

a questão da comunicação e estimular a elaboração de projetos para 

esta área. Além de publicar um jornal direcionado ao seu público, o 

Informe Sindical , a Ecos produzia materiais impressos para o 

movimento (jornais, cartilhas, panfletos, cartazes, etc), fazia 

assessoria de imprensa, promovia seminários e encontros periódicos 

para discutir a comunicação sindical, e ainda se preocupava em 

capacitar profissionais para atender à demanda das entidades 

populares e sindicais.   
                                                 
56 Informações fornecidas por um ex-integrante, Alberto Sales, hoje cineasta. 
57 Faziam parte do grupo: Lírio Ferreira (hoje cineasta), Solange Rocha (atual coordenadora geral 
do SOS Corpo) e Samuel Holanda (hoje cineasta e professor universitário em São Paulo) e 
Cláudio Assis (cineasta). 
58 Entrevista concedida em 18/10/01. 



A partir de 86, a Ecos passou a trabalhar também com vídeo 59, 

seguindo mais ou menos os mesmos princípios que norteavam o 

trabalho com o impresso. Sem projeto específico para o setor, a 

entidade adquiriu por conta própria uma estrutura mínima de captação 

em VHS. A partir daí, praticamente todas as grandes manifestações 

sindicais e populares na cidade do Recife foram gravadas em vídeo. 

Inicialmente, o trabalho era direcionado para o registro das lutas e, só 

eventualmente, fazia-se um documentário ou reportagem. Em alguns 

movimentos grevistas prolongados, a Ecos chegou a gravar os 

acontecimentos durante o dia e exibir o material bruto à noite, nas 

assembléias. Houve casos em que foi registrado todo o processo de 

uma campanha salarial, da deflagração da greve até o julgamento do 

dissídio da categoria. Esse acompanhamento do dia-a-dia das lutas, ao 

mesmo tempo em que forjou um acervo visual sobre o movimento 

sindical do estado, também desempenhou o importante papel de 

impedir a repressão policial, como já dissemos.     

Em 89, com recursos do projeto específico aprovado pela 

agência de cooperação holandesa, ICCO, o trabalho com vídeo tomou 

outra dimensão na Ecos. A experiência acumulada nos anos anteriores 

corrigiu algumas falhas e apontou novos caminhos. Com recursos à 

mão, foi possível adquirir equipamentos de gravação e edição de 

melhor qualidade, em Super VHS, melhorar a estrutura física com a 

construção de um estúdio de áudio, produzir programas próprios e por 

solicitação de terceiros, realizar cursos de capacitação, criar uma rede 

de exibição nos sindicatos (vídeo-debate), promover mostras de vídeos 

sindicais, comprar uma Kombi e manter o trabalho de 

acompanhamento do cotidiano das lutas sindicais. Todas essas 

atividades foram desenvolvidas intensamente até meados de 1990, 

quando uma série de problemas internos na Ecos, que não cabe aqui 

relatar, culminaram com a dissolução da equipe de vídeo. No ano 

seguinte, a entidade fechou suas portas em definitivo, encerrando uma 

das experiências de comunicação sindical mais profícuas do país.  
                                                 
59 Além deste autor, faziam parte da equipe de vídeo da Ecos, em 1986,  o produtor cultural 
Maurício Correia e o jornalista Renato L (um dos mentores intelectuais do movimento 
manguebeat, hoje DJ). Posteriormente, os dois últimos foram substituídos por Adriana Tigre (hoje  
professora universitária em São Paulo) e Paulo Costa (atual assessor de comunicação da 
Secretaria de Saúde do Recife), ambos jornalistas.   



O SOS Corpo é uma Organização Não-Governamental de 

orientação feminista, que surgiu em 1981, com o propósito de lutar 

contra a discriminação e a opressão das mulheres, e a favor da 

igualdade de gênero. Até hoje a entidade é considerada uma das 

maiores referências brasileiras nessa área. Ao longo da década de 80, 

a entidade concentrou sua atuação em questões como saúde e 

sexualidade, tendo como público preferencial grupos de  mulheres e 

jovens da periferia do Recife. Trabalhava-se basicamente na 

perspectiva de promover a reflexão e o auto-conhecimento da mulher 

sobre o seu corpo. Esse trabalho era realizado com o apoio de material 

pedagógico produzido pela própria entidade (cartilhas, slides e vídeos).  

A produção de vídeo começou em 198560, numa parceria com a 

TV Viva, pois o SOS Corpo não tinha equipamento. Foram realizados 

diversos programas, abordando, principalmente, questões relacionadas 

à sexualidade, à saúde da mulher e a métodos contraceptivos. Alguns 

deles foram exibidos na programação de rua da TV Viva com sucesso 

de público. Até o início dos anos 90, o SOS Corpo era o grupo 

feminista que produzia vídeos com mais regularidade no país. Hoje, o 

vídeo já não é mais uma prioridade na ação educativa do SOS. De 

acordo com Solange Rocha, atual coordenadora, o uso do rádio passou 

a ser prioritário para o exercício da fala pública junto às mulheres do 

agreste e do sertão de Pernambuco, por ser um veículo mais popular, 

mais barato e de fácil operação.     

 A TV Viva foi criada em 198461, na cidade de Olinda, com a 

perspectiva de oferecer aos bairros da periferia do grande Recife uma 

programação diferente da veiculada pelas grandes redes de televisão e 

servir como espaço de articulação e visibilidade para as lutas das 

comunidades. Vinculada institucionalmente ao Centro Luiz Freire, uma 

das mais antigas Organizações Não-Governamentais de Pernambuco, a 

TV Viva foi a primeira televisão de rua do país direcionada aos 

                                                 
60 Os primeiros vídeos do SOS Corpo foram dirigidos por Beth Salgueiro e/ou por Ângela Freitas. 
Posteriormente, Ângela assumiu sozinha a produção dos programas.  
61 A iniciativa de criação da TV Viva partiu de quatro profissionais da comunicação com 
experiência em trabalhos alternativos: o economista e jornalista Eduardo Homem, o fotógrafo 
Valdir Afonso, o cineasta Cláudio Barroso e o também jornalista Ivan Viana (hoje produtor 
cultural e dono da Raio Lazer). À medida que o projeto cresceu, aumentou o número de 
integrantes na equipe, que chegou a contar com 25 pessoas. Entre outros, estavam o produtor e 
ator Amaro Filho, o cinegrafista Nilton Pereira, o editor francês Didier Bertrand (falecido em 
2001), além de vários jornalistas, como Marcílio Bra ndão, Jacinta Rodrigues e Yvana Fechine.      



movimentos sociais62. O projeto de 42 mil dólares foi financiado pela 

agência de cooperação holandesa NOVIB, e viabilizou a aquisição de 

equipamentos profissionais de gravação e edição no formato U-Matic, 

na época, o que existia de mais moderno em termos de tecnologia de 

vídeo. Nem mesmo a Rede Globo Nordeste, emissora de maior 

audiência na região, possuía algo semelhante.   

 Segundo Eduardo Homem 63, para adquirir material de exibição 

de qualidade (projetor, telão, som, automóvel, etc), a TV Viva passou 

a realizar vídeos sob encomenda para outras ONGs, sindicatos e 

federações de trabalhadores, chegando a produzir uma série de 

reportagens sobre a greve dos canavieiros de Pernambuco, vendida 

para a TV Gazeta de São Paulo. A estréia na rua só aconteceu em 

1985, no Morro da Conceição, bairro com alto índice de organização 

popular. A partir daí, outras praças foram incluídas no roteiro de 

exibição e, a cada quinze dias, era apresentado um novo programa, 

que percorria um total de oito bairros por mês. A receptividade ao 

projeto foi tão grande que, em 1986, o número de bairros visitados 

pulou para doze, e a periodicidade da programação passou a ser 

mensal. Ao completar 10 anos de atividade, no início de 1994, a TV 

Viva atingia 24 comunidades e ainda fazia inúmeras exibições em 

locais fechados.  

 Além das atividades prioritárias de produção e exibição de 

vídeos nos bairros periféricos do Grande Recife, a TV Viva realizava 

uma série de outros trabalhos, que geravam recursos para bancar a 

onerosa manutenção do projeto64. Entre outras coisas, foram realizados 

documentários para emissoras estrangeiras (Channel 4 da Inglaterra) 

e de televisão aberta em rede nacional (Casseta e Planeta da Globo, 

Plantão da Madrugada do SBT, Documento Especial da Manchete, etc), 

além de vídeos para empresas, prefeituras e partidos políticos. A 

produção própria da TV Viva era de boa qualidade técnica e, por isso 

                                                 
62 Eduardo Homem, um dos fundadores da TV Viva, em depoimento a este autor em 30/08/99, 
ressalta que a primeira experiência de TV de rua no Brasil foi a TV Olho, em Caxias, Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Criada em 1982, essa televisão exibia uma programação própria, 
mas tinha objetivos comerciais. A TV Viva, no entanto, foi a primeira experiência brasileira de 
cunho social.     
63  Entrevista concedida ao autor em 30 de agosto de 1999.  
64 Para se ter uma idéia do custo elevado de manutenção, basta dizer que, em meados de 90, a 
TV Viva chegou a contar com 25 pessoas em seu quadro de funcionários. 



mesmo, foi inúmeras vezes premiada em festivais no Brasil e no 

exterior65, tendo sido, inclusive, tema de reportagens na rede de 

comunicação da ONU e na WDR alemã.  

 Entretanto, em 1992, uma série de divergências internas em 

torno da condução política do projeto, somada à dificuldade de 

obtenção de recursos, acarretou no afastamento traumático de 

membros que participaram da fundação da TV Viva. No ano seguinte, o 

trabalho de rua foi suspenso definitivamente e a equipe, dissolvida. Em 

94, a produtora resolveu apostar num programa de auditório dirigido 

aos adolescentes, o Tela Viva, veiculado em duas emissoras estatais, a 

TV Pernambuco e a TV Universitária. A iniciativa fazia parte da 

estratégia das ONGs em conquistar maior visibilidade pública. 

Produzido em parceria com outras Organizações Não-Governamentais, 

e com o apoio financeiro das agências McArthur (norte-americana) e 

Duen (holandesa), o programa chegou a registrar dois pontos de 

audiência, mas não sobreviveu por falta de patrocínio.  

No segundo semestre de 2001, a TV Viva retomou as exibições 

de rua com a TV Matraca, projeto realizado com o apoio financeiro da 

Prefeitura do Recife, administrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

De acordo com Eduardo Homem, o programa não tem como finalidade 

fazer propaganda da administração petista e segue a mesma linha do 

que era feito anteriormente pela produtora olindense, com música, 

humor e informação. A TV Matraca tem periodicidade mensal e atinge 

40 bairros do Recife, com duas exibições diárias, de segunda a sexta-

feira.  

 
 
 
 

 

 

 

 
                                                 
65 De 1984 a 1989, período que abrange a nossa pesquisa, a TV Viva conquistou 17 prêmios em 
festivais nacionais e  internacionais.  



3. VÍDEO E LINGUAGEM       
 

"O domínio ideológico coincide com o domínio dos signos: são 
mutuamente  correspondentes.  Ali onde o signo se encontra, 

encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um 
valor semiótico." (BAKHTIN, 1999 [9a ed]:32) 

 

 

 No capítulo anterior, apresentamos uma breve trajetória de uso 

do vídeo por movimentos sociais desde o final dos anos 60 (vídeo 

militante europeu) até a década de 1980 (vídeo alternativo-popular na 

América Latina), destacando a situação em Pernambuco. Fizemos esse 

percurso contextualizando a produção de vídeos populares na história 

mais ampla do audiovisual de cunho político, para identificar 

semelhanças e diferenças entre o cinema e o vídeo social. Entre outras 

coisas, constamos que, diferente de uma certa tradição de ruptura com 

padrões estéticos hegemônicos no cinema industrial e na TV, o vídeo 

alternativo e popular latino-americano procurou dialogar com as 

linguagens dominantes.  

Agora, iremos aprofundar um pouco mais a questão específica 

da linguagem, no intuito de mostrar que os vídeos populares 

pernambucanos construíram suas materialidades expressivas a partir 

de uma intensa negociação com o massivo, o erudito e o popular. 

Pretendemos demonstrar também que esta hibridização é já uma 

característica imanente da linguagem videográfica.  Para tanto, 

consideramos necessário fazer uma breve exposição sobre o que 

entendemos por linguagem e vídeo, para depois operarmos uma 

junção dos dois termos e, finalmente, abordarmos o hibridismo na 

produção pernambucana.   

  

3.1 - Desfazendo equívocos  

 

O termo linguagem é quase sempre associado à nossa 

capacidade de expressão verbal. Talvez porque a oralidade seja algo 

que brota dentro de nós mesmos, sem necessidade de nenhum outro 

aparelho além de nosso próprio corpo, e possua um certo poder de 



tradução quase ilimitado em relação, por exemplo, à linguagem visual. 

Bem ou mal, é possível descrever detalhadamente, com palavras, 

qualquer tipo de imagem: um sonho, um quadro, um filme, uma 

fotografia, uma pessoa, e, mesmo que de forma relativamente 

limitada, até mesmo uma música. O verbalismo é tão forte que, 

sintomaticamente, toda forma de expressão que esteja fora de sua 

classificação é chamada de linguagem não-verbal. 

 A verdade é que essa relação automática entre língua e 

linguagem é um equívoco, porque há uma diferença fundamental entre 

ambas que não pode ser esquecida. Conforme ressalta Pignatari 

(s/d:39-40), a língua se refere exclusivamente à linguagem verbal, 

enquanto que a linguagem propriamente dita se refere a todo tipo de 

produção de sentido, por mais contraditório, vago e indefinido que ele 

possa parecer. Partindo desse ponto de vista, é possível considerar 

como linguagem qualquer coisa que é percebida por nossos sentidos e 

torna-se passível de interpretação.  

Para Santaella (1996b:313), a maneira mais esquemática de 

definir o que é linguagem seria: 

 

"...qualquer coisa que é capaz de tornar presente um ausente para 
alguém, produzindo nesse alguém um efeito interpretativo. Nesse 
sentido, até mesmo os processos perceptivos, frutos do olhar, escutar, 
apalpar, cheirar e degustar, aparentemente tão imediatos, já 
funcionam, na realidade, como linguagens, visto que tornam presente 
algo que está diante de nós, mas que não deixam de ser mediatizados 
pelo equipamento específico de nosso sistema sensório-motor e dos 
poderes e limitações de nossos esquemas mentais".       
 

 Nessa perspectiva suficientemente ampla, tudo é linguagem, 

possui uma certa estrutura de código, que relaciona as coisas entre si, 

um certo texto, enfim, que pode ser lido ou interpretado por alguém. E 

assim sendo, é plausível supor que toda produção sígnica encarna uma 

determinada materialidade - suporte, meio, canal, veículo - para ser 

transmitida e interpretada, ainda que não seja autêntica, exclusiva, 

porque traz consigo códigos e referências de outros modos de 

expressão.  



Como diz Santaella (1996a), na prática, as linguagens 

funcionam como organismos vivos e estão em permanente 

crescimento e expansão. O parentesco e as relações de troca, 

migração e intercurso que estabelecem entre si são densos e 

complexos como os processos que regem a demografia humana. As 

linguagens não só crescem a cada novo meio inventado, mas também 

através do casamento entre os meios. Isso é particularmente 

verdadeiro quando se observa a crescente confluência dos media no 

mundo contemporâneo, proporcionada pela informática. Hibridização 

de meios, códigos e linguagens atuam como propulsores para o 

crescimento e a combinação de diferentes formas expressivas. É a 

partir desses cruzamentos complexos, e já profundamente misturados, 

que podemos falar e entender a linguagem videográfica como sendo 

uma forma de expressão absolutamente impura e constituída através 

da colagem  de outras diferentes materialidades.   

Para Mikhail Bakhtin (1999[9a ed.]), a materialidade sígnica das 

linguagens não é inocente, pois toda linguagem é ideológica e, de 

alguma maneira, reflete e refrata a realidade, sempre a partir de uma 

determinada visão de mundo. De acordo com o filósofo russo, a 

ideologia torna-se concreta, material e objetiva na estruturação dos 

signos que circulam nos suportes e nas instituições sociais. E como os 

signos são viabilizados materialmente por instrumentos e enunciados 

por sujeitos, em última instância, indicam as posições históricas e 

sociais dos que produzem e consomem as linguagens.  É, portanto, 

nessa perspectiva que mais adiante iremos falar em linguagem do 

vídeo popular.  

 

3.2 - Dissolvendo fronteiras 

 

Antes de comentar sobre a linguagem videográfica e suas 

prováveis características, necessário se faz responder a uma pergunta: 

o que é vídeo? O termo comporta uma série de aplicações. De uma 

maneira geral, chama-se de vídeo o programa audiovisual realizado 

num suporte eletrônico, a fita magnética acondicionada num estojo 

que registra sinais de imagem e som, o aparelho que grava e reproduz 



a fita (videocassete) e a câmera que capta sinais luminosos. Aliado à 

informática, o vídeo também é utilizado para designar outros suportes: 

videogame, videotexto, videodisco, etc. Seu uso é ainda mais 

generalizado para denominar uma série de atividades que, de alguma 

forma, envolvem a participação do vídeo: videoconferência, 

videoterapia, videoscopia e muitas outras.  

 Para efeito deste trabalho, o termo vídeo abrange o conjunto 

dos fenômenos significantes estruturados através da imagem 

eletrônica, ou seja, qualquer produto sígnico gravado e exibido num 

suporte audiovisual eletrônico, cuja imagem é codificada em linhas 

sucessivas de retículas luminosas. Diferente do cinema, onde a 

imagem filmada é literalmente impressa na película (o filme) e, após a 

revelação, pode ser vista a olho nu, de maneira semelhante à 

fotografia, a imagem do vídeo é captada de forma fragmentada numa 

série de pontos luminosos, que são gravados em fita magnética como 

códigos, e só se torna visível graças a um aparelho que lê esses 

códigos e os transfere para a tela de um monitor ou receptor de TV. 

Esse processo de recomposição da imagem eletrônica é parecido com a 

escrita verbal, a figura vai se formando em linhas de varredura 

individuais da esquerda para direita e de cima para baixo (MACHADO, 

1990:43-44). 

Dessa forma, o que entendemos por vídeo diz respeito também 

ao que se chama de televisão. Aliás, delimitar fronteiras rígidas entre 

TV e VT não é recomendável. Como diz Machado, talvez seja mais 

indicado reconhecer que há uma diferença de intensidade entre 

ambos. Se, por um lado, o sistema de difusão broadcasting da 

televisão tende a ser centralizador e resistente às grandes inovações 

em função dos interesses comerciais, por outro, o vídeo oferece mais 

liberdade de criação, viabiliza a experimentação da linguagem 

eletrônica, democratiza a produção imagética e permite a qualquer 

pessoa exprimir suas inquietações diante do mundo.   

 

"Ele (o vídeo) executa no domínio da televisão uma função cultural de 
vanguarda, no sentido produtivo do termo: ampliar os horizontes, 
explorar novos caminhos, experimentar outras possibilidades de 
utilização, reverter a relação de autoridade entre produtor e 



consumidor, de modo a forçar um progresso da instituição 
convencional da TV, demasiado inibida pelo peso dos interesses que 
são nela colocados em jogo." (MACHADO, 1985:55)  

 

Um exemplo bastante significativo desta influência vanguardista 

do vídeo na televisão é a incorporação do formato Bom Dia Déo, da TV 

Viva, pela Rede Globo em programas como TV Pirata, Brasil Legal e 

Casseta e Planeta. Ao favorecer uma intensa fragmentação da imagem 

e multiplicar as possibilidades expressivas, o vídeo mostra-se como um 

eficiente antídoto contra a mesmice da TV comercial. Além disso, por 

estar amplamente disseminado em toda a sociedade, apresenta-se 

também como o principal meio de expressão cultural pós-moderno, 

função esta que cresce proporcionalmente à sua interação com a 

informática.  

Raymond Bellour (1997:11-19) observa que o vídeo é, hoje, o 

entre-lugar das imagens contemporâneas, espaço de convergência, 

passagens e conexões entre outras imagens e seus suportes; uma 

espécie de atravessador das artes visuais que, por intermédio de 

trucagens e sobreposições eletrônicas, renova e leva adiante toda uma 

memória visual de nosso tempo. Trata-se, portanto, de um medium  

cuja imanência é ser híbrido, o que, de certa forma, o faz resistente a 

qualquer conceito totalizante, como muito bem resume Machado 

(1996:46):  

 

Falar de vídeo hoje significa colocar-se, antes de mais nada, fora de 
qualquer território institucionalizado. Trata-se de enfrentar o desafio e 
as resistências de um objeto híbrido, fundamentalmente impuro, de 
identidades múltiplas, que tende a se dissolver camaleonicamente em 
outros objetos ou a incorporar seus modos de constituição.   
 

3.3 - Um sistema significante caótico  

 

 Falar em linguagem videográfica pode parecer estranho quando 

se sabe que, no universo audiovisual contemporâneo, a tendência é de 

uma crescente convergência dos media e, conseqüentemente, das 

linguagens. Bastante sintomático nesse sentido é o chamado cinema 

eletrônico, que nasce da interação e do diálogo com suportes 



videográficos, primeiro analógicos, depois digitais. Como diz Pedro 

Nunes (1996:27), o contato com essas novas tecnologias rejuvenesceu 

o cinema, deixando aturdidos os mais conservadores. A partir daí, 

operou-se uma espécie de transfusão sígnica entre os diferentes 

suportes com repercussões profundas nos processos de produção e 

distribuição tanto do vídeo quanto do cinema.     

Mesmo assim, não se pode negar que filmes e vídeos possuem 

certas características relacionadas às potencialidades técnicas do 

cinema e do vídeo, que viabilizam diferentes maneiras de expressão. É 

bem verdade que a chamada linguagem cinematográfica66 é resultado 

de opções estéticas e pressões econômicas dominantes na primeira 

metade do século 20, sistematicamente contestadas por vanguardas 

artísticas em quase todo o mundo, desde, pelo menos, o cinema 

soviético revolucionário. No entanto, até hoje permanece como modelo 

hegemônico na indústria cinematográfica.  

No que diz respeito ao vídeo, ele já nasce num contexto de 

profunda descrença em relação a uma certa gramática "natural" ou 

"específica" dos meios audiovisuais, patrocinada por diferentes 

cinematografias nacionais, como a nouvelle vague francesa, o 

underground norte-americano, o novo cinema alemão, ou o cinema 

novo brasileiro. Tanto a videoarte quanto as alternativas militantes ou 

comunitárias experimentaram soluções de linguagem diferentes dos 

modelos praticados nas telas e nos canais convencionais de televisão, 

consolidando um alto grau de liberdade expressiva para o vídeo. 

 No entanto, como todo fenômeno de comunicação exige que as 

mensagens sejam estruturadas a partir da combinação de certos 

elementos significantes comuns aos integrantes do processo 

comunicativo, pode-se dizer que o vídeo também opera com certas 

formas e modos de articulação das mensagens para tornar-se 

compreensível. Decerto que não se trata de algo rígido como uma lei, 

nem estável como uma língua natural, mas é suficientemente 

sistemático para garantir a eficácia da comunicação e torná-lo um 

                                                 
66 O que se chama "linguagem cinematográfica" corresponde a uma certa gramática normativa - 
gêneros narrativos, planos, enquadramentos, movimentos de câmera, etc - que permite a 
construção de uma sintaxe narrativa linear do significante icônico no cinema, baseado em regras 
rígidas de continuidade. 



medium  de expressão cultural na sociedade. Para Machado (1993:5-

11), o que se chama de linguagem videográfica se constitui como um 

"sistema significante caótico", cuja coerência - se é que ela existe - se 

encontra no interior de cada obra em particular, ou, mais ainda, na 

cabeça do espectador. Não tem valor universal ou normativo, nem 

pode ser reduzido a um conjunto de leis de articulação e continuidade, 

e sim a um repertório geral de tendências.  

 É possível notar, por exemplo, uma certa predominância de 

planos fechados (tipo close ou médio) a planos abertos (de conjunto 

ou geral). Isso se deve menos ao tamanho da tela em que se faz a 

exibição do que à baixa definição e pouca profundidade de campo da 

imagem eletrônica. Ademais, devido à velocidade com que as imagens 

passam no vídeo, surte mais efeito utilizar uma grande quantidade de 

planos fechados. E, ao trabalhar basicamente com esses pequenos 

recortes de tempo e espaço, o vídeo, como diz Machado (ibid:7-8), 

tende a se configurar como sinédoque, onde a parte, o detalhe, o 

fragmento, são articulados para sugerir o todo, sem que esse todo, 

entretanto, possa jamais ser revelado de uma só vez. 

Feito para ser visto por um espectador, em geral, distraído ou 

de passagem pelo ambiente claro da exibição, o vídeo mostra-se mais 

adequado a uma estrutura narrativa circular, que está sempre 

reiterando idéias e sensações a cada plano, sem obedecer à rigidez da 

forma linear e progressiva dos efeitos de continuidade do cinema. 

Outra narrativa bastante comum é a técnica da colagem , conhecida 

por videoclipe, série de imagens superpostas e autônomas entre si, 

cuja finalidade é bem mais sugerir inúmeras sensações do que 

propriamente contar uma determinada história. 

 É preciso considerar, também, que a imagem eletrônica do vídeo 

é dotada de uma extraordinária capacidade de sofrer interferências, 

que a distorcem a limites inimagináveis a outros meios, em função de 

sua estreita ligação com a computação gráfica. Diferente das imagens 

mecânicas cinematográficas, um tanto quanto rígidas e resistentes em 

sua fatalidade figurativa, as imagens videográficas são, por natureza, 

extremamente maleáveis, elásticas, tal como uma massa de modelar. 

O que faz do vídeo, ressalta Machado (1993:11), uma arte de 



intervenção gráfica, conceitual, cuja vocação é "a recusa sistemática 

de submeter-se à lógica do instrumento, ou de cumprir o projeto 

industrial das máquinas de enunciação, reiventando, em contrapartida, 

a sua função e as suas finalidades".   

 É precisamente na chamada ilha de edição que as infinitas 

possibilidades expressivas do vídeo são construídas, numa alquimia 

que mistura fragmentos do real com o irreal. É lá onde a fusão de 

todas as linguagens se processa, moldando um universo próprio, 

recheado de imagens de todos os tipos: referenciais, sintéticas, 

intercambiáveis e sobrepostas, numa autonomia rítmica em que o 

próprio tempo, inúmeras vezes, se desloca e se despreende do 

referente. Nesse espaço multiforme, de trânsito, que é o vídeo, torna-

se mais fácil perceber que a imagem é sempre o olhar pessoal de uma 

visão de mundo peculiar, e não comporta a plenitude da realidade.  

 

"Cada vez mais as imagens videográficas chegam à nós lambuzadas de 
ilusão, verdadeira apoteose da irrealidade. Mas na medida em que não 
são embusteiras, em que não se pretendem fazer passar por espelhos 
do mundo, na medida em que despudoradamente se apresentam como 
outros mundos que se agregam ao mundo, sem nenhuma pretensão 
de aprisioná-lo nas malhas da representação, essas imagens, pelo 
menos, nos livram da ilusão maior de que a imagem pode conter o 
mundo. Que signo teria poder suficiente para pagar seu débito com o 
real?" (SANTAELLA, 1996a:182).        
  

3.4 - A linguagem do vídeo popular  

 

 Para Santoro (1989), não se pode falar em linguagem do vídeo 

popular da década de 1980 sem levar em consideração uma série de 

fatores que interferem, de maneira direta, no resultado final desse tipo 

de produção. São eles: a excessiva credibilidade nos discursos orais, a 

falta de capacitação técnica dos realizadores e o relacionamento, nem 

sempre muito amistoso, com as líderes populares e sindicais, que, 

muitas vezes, procuravam intervir na finalização dos vídeos.  

 É verdade que essas questões não atingiam, de maneira 

uniforme, a todos os realizadores, pois variava em função do grau de 

autonomia, credibilidade e/ou independência financeira do grupo em 

relação aos movimentos sociais. Assim, por exemplo, a TV Viva, 



mantida pelo Centro Cultural Luiz Freire, de Olinda, tinha muito mais 

autonomia de criação do que a Equipe de Comunicação Sindical (Ecos), 

no Recife, dirigida por lideranças sindicais. O que dificultava a relação 

entre líderes e produtores era a maneira diferenciada como ambos 

entendiam a função do vídeo nos movimentos sociais.  

Por um lado, os dirigentes enxergavam o vídeo apenas como 

mais um suporte de registro das respostas políticas imediatas das lutas 

sociais67: greves, manifestações, passeatas, reuniões, etc. Por outro, 

os realizadores pretendiam ampliar o leque de utilização do vídeo, 

explorando as potencialidades expressivas do novo meio, o que 

implicava, necessariamente, mais recursos e mais tempo disponível 

para planejar e finalizar os programas, algo improvável de acontecer 

num contexto onde prevalecia o mero registro das lutas cotidianas.  

Como observa Santoro (1989:98-99), por trás desse "conflito", 

estava a discussão entre forma e conteúdo: 

 
"...a contradição que existe entre a criatividade, eminentemente 
subjetiva e fruto da reflexão, e o processo de decisão sobre os 
programas e confecção dos mesmos, que resulta em discussões 
coletivas, onde os fatores de cunho político são prepoderantes sobre os 
estéticos".   
 

 O impasse dificultou um melhor desenvolvimento dos recursos 

expressivos da linguagem audiovisual para muitos grupos de vídeo 

popular em todo o Brasil. Na maioria dos casos, o único formato 

possível de programa era o documentário, mais ou menos elaborado, 

onde prevaleciam as "verdades" discursivas dos líderes. Aos 

realizadores cabia organizar a mensagem de maneira mais clara e 

objetiva com ilustração de imagens, mas sempre respeitando o 

raciocínio de quem dava o depoimento, nos moldes do cinema 

verdade, de Vertov (SANTORO, 1989).  

 Em Pernambuco, esse problema da submissão às determinações 

do movimento foi particularmente intenso na Ecos. As lideranças 

sindicais que dirigiam a entidade, em parceria com um coordenador 

que não era sindicalista, criaram o departamento de vídeo, em 1986, 
                                                 
67 Em seus dois primeiros anos de existência, o departamento de vídeo da Ecos basicamente só 
fez registrar as manifestações sindicais e populares no Recife. 
 



com a finalidade exclusiva de acompanhar o dia-a-dia das lutas na 

Região Metropolitana do Recife, sobretudo dos sindicatos, que já eram 

assessorados pela Ecos. Até 1988, a atividade de registro prevaleceu, 

e poucos vídeos foram finalizados, assim mesmo, depois de demoradas 

negociações e muita teimosia por parte dos realizadores. O formato 

dos programas era o documentário mais ou menos elaborado, com 

texto gravado em off, depoimentos, imagens e música, editados 

manualmente, de vídeo para vídeo. Só excepcionalmente, quando 

apareciam recursos, era possível efetuar um melhor acabamento na 

ilha de edição da produtora Espia Vídeo.  

 Nas demais experiências do vídeo popular em Pernambuco, 

praticamente não houve interferência dos líderes populares e sindicais 

no resultado final dos trabalhos. Apesar de estabelecerem um 

relacionamento direto com os movimentos sociais, os grupos, em 

geral, mantinham uma autonomia de realização. Com exceção de um 

ou outro trabalho, feito sob encomenda, as discussões sobre 

linguagem audiovisual e abordagem dos temas se davam entre os 

próprios integrantes da equipe, o que favoreceu uma experimentação 

das possibilidades expressivas do vídeo. 

 Nos primeiros programas realizados pela maioria dos grupos em 

atividade na época, os gêneros documentário e reportagem foram 

dominantes. Feitos com poucos recursos, alguns repetiam fórmulas 

prontas importadas da televisão, a exemplo das primeiras reportagens 

da TV Viva para o telejornal Olho Vivo, exibido na programação de rua 

da produtora, que abordava "jornalisticamente" assuntos relacionados 

ao dia-a-dia nas comunidades. Também eram esteticamente limitados 

e enfadonhos grande parte dos documentários sobre encontros e 

congressos de trabalhadores e de mulheres, feitos pela TV Viva, SOS 

Corpo e pela Ecos.  

A TV Viva, no entanto, constituiu-se como um caso particular. 

Ao se estruturar como televisão de rua, criou uma programação 

eclética, dividida em blocos, que transitava do entretenimento à 

informação, para atender ao público heterogêneo que se reunia nas 

praças, o que facilitou a experimentação e a diversidade de narrativas. 

Se, no bloco do telejornal, faltava criatividade, em outros, ela florescia. 



Já no primeiro ano de funcionamento, a produtora trilhou o difícil 

caminho da ficção, com a adaptação, para vídeo, da peça infantil 

Truques e Tramóias (1984), exibida no bloco Pipoca Maluca. O 

programa Bom Dia Déo surgiu com uma proposta diferenciada de fazer 

reportagens com humor. Outras experiências de boa qualidade técnica 

foram efetuadas também nos diversos documentários sobre a luta dos 

trabalhadores rurais, mulheres, meninos de rua, etc, veiculados no 

bloco Quatro Cantos.    

Tendo sido a primeira experiência de vídeo popular em 

Pernambuco, a TV Viva tornou-se um referencial estético e, 

involutariamente, estimulou a formação de outros grupos no estado. 

Isso, de certa forma, gerou uma "competição" entre os realizadores 

em busca de trabalho junto aos movimentos sociais, mas também 

contribuiu, de maneira significativa, para uma melhoria gradual da 

produção. Em pouco tempo, a prática fez com que os grupos 

aprimorassem a técnica, e os vídeos populares pernambucanos foram 

crescendo não só em termos de quantidade, mas também em 

qualidade. Os prêmios conquistados em festivais nacionais e 

internacionais, sobretudo da TV Viva - mas também da Ecos, do SOS 

Corpo, da Produções do Tempo, foram um reconhecimento ao bom 

nível técnico da produção pernambucana.  

 A diversidade de grupos realizadores, a heterogeneidade de 

formas expressivas e processos de produção desautorizam qualquer 

tentativa de definir uma estética específica para os vídeos populares. 

Longe de criar um modelo de linguagem popular, "autêntica", em 

oposição à linguagem dominante nos meios massivos, tal como 

historicamente se constitui o cinema político, negando a narrativa 

clássica, ou o vídeo militante europeu dos 60/70, que se opunha 

radicalmente aos gêneros dominantes na televisão aberta, os vídeos 

populares de Pernambuco, na década de 1980, construíram suas 

materialidades expressivas a partir de negociações e trocas com a 

cultura de massa, a cultura erudita e a cultura popular.  

Uma "contaminação" inevitável, pois qualquer produto simbólico 

reflete o mundo social e as condições concretas de sua produção e 

consumo. Não podemos esquecer que o vídeo popular emerge num 



contexto de intensa massificação da imagem eletrônica com as novas 

tecnologias de comunicação, especialmente a televisão e o vídeo. Este 

último, em sua forma doméstica, o videocassete VHS (Video Home 

System), permitiu um acesso inédito às grandes obras e correntes 

cinematográficas. Certamente que os videastas populares foram 

influenciados por todo esse acervo de "memória visual" disseminada 

eletronicamente. Ademais, a própria concepção sobre o popular como 

algo "puro", "autêntico" é mais uma idealização do que propriamente 

um dado de realidade, conforme já foi sistematicamente demonstrado 

por diversos autores 68. Como observa Canclini (1983[1982]:135), o 

popular precisa ser visto e entendido como uma posição e uma prática 

relacional.  

 

"Ele não pode ser fixado num tipo particular de produtos ou 
mensagens, porque o sentido de ambos é constantemente alterado 
pelos conflitos sociais. Nenhum objeto tem o seu caráter popular 
garantido para sempre porque foi produzido pelo povo ou porque este 
o consome com avidez; o sentido e o valor populares vão sendo 
conquistados nas relações sociais. É o uso e não a origem, a posição e 
a capacidade de suscitar práticas ou representações populares, que 
confere essa identidade".  
   

O diálogo com diferentes culturas, mídias e processos de 

produção mostrou-se um caminho eficiente para viabilizar uma 

polifonia discursiva nos vídeos populares pernambucanos, onde 

diferentes vozes se manifestam, bem como para desencadear um 

processo de apropriação - ou carnavalização, como diz Bakhtin 

(1987[1977])- de conceitos, ideologias e imagens dos setores 

dominantes para reutilizá-los numa outra perspectiva: a visão de 

mundo dos setores populares. Assim, por exemplo, a Ecos se 

apropriou de cerca de 8 horas de imagens dos telejornais das 

emissoras de TV aberta para construir uma outra interpretação do 

movimento grevista, em Greve Geral 89. O SOS Corpo se apoderou do 

gênero telenovela para discutir machismo e contracepção em Denise 

(1988). E a TV Viva aboliu o texto em off e colocou elementos da 

                                                 
68 Entre outros, ver Canclini (1997/1983) e Martín-Barbero (1997).   



cultura popular na reportagem para discutir, com muito humor, temas 

de atualidade política e comportamento no Bom Dia Déo.   

 

3.5 - Videoprocesso e videoproduto 

 

 Se, do ponto de vista estético, não se pode encontrar 

uniformidade nos vídeos populares pernambucanos, ao menos é 

possível classificá-los, basicamente, em dois modelos de produção: 

videoprocesso  e videoproduto. Cada um diz respeito a uma 

determinada relação com os movimentos sociais, envolvendo certo 

gradual de dependência ou não dos mesmos, e objetivos específicos 

quanto ao uso do vídeo numa perspectiva social.  

Por videoproduto, entenda-se a forma tradicional de realização 

de uma mercadoria audiovisual a ser comercializada na indústria 

cinematográfica ou televisiva. Envolve, basicamente, as seguintes 

etapas de trabalho: o roterista elabora o roteiro; o produtor se 

encarrega da produção; o diretor coordena toda a equipe, dirige a 

gravação e é o responsável final pela edição do material, ou seja, o 

produto69. Em outras palavras, o videoproduto é o modelo convencional 

de elaboração de programas para a televisão e filmes para o cinema70, 

produto este completo, acabado, irretocável, pronto para ser visto, 

consumido, enfim. 

 Essa estrutura de realização se repete na maioria das 

experiências do vídeo popular, no entanto com algumas peculiaridades 

tanto de confecção quanto de uso do produto. Destacaremos dois 

aspectos que consideramos fundamentais. Primeiro, o realizador é o 

que Gramsci (1995 [9a edição]) chama de “intelectual orgânico”. Ainda 

que não seja filiado a um partido político, ele está vinculado a alguma 

instituição que atua nos movimentos sociais - sindicato, associação de 

bairro, ONG, igreja, etc. Muda-se, portanto, o perfil ideológico de 

quem produz, o que permite, de certa forma, um olhar mais próximo 

                                                 
69 Trata-se de uma estrutura geral para construção de um audiovisual, sem levar em 
consideração a importância de todos os profissionais envolvidos nela, inclusive os administrativos. 
Ao relacionar apenas algumas funções, nossa intenção foi destacar a força da hierarquia e a 
natureza industrial do videoproduto.   
70 No cinema, a etapa de gravação é chamada de filmagem e a edição de montagem. 



do contexto social abordado, em oposição ao olhar de fora dos meios 

de comunicação de massa. 

 O segundo, e mais importante aspecto, está na utilização do 

produto finalizado, na discussão que se insere após a exibição71. Como 

observa Alberto López (1988:41): “O processo básico da reflexão com 

um vídeo é a decodificação do seu conteúdo: qual a leitura que os 

participantes tiveram e discutir/aprofundar os principais elementos 

dessa leitura”. Diferente do cinema e da televisão, o vídeo popular 

atende a uma determinada demanda social e serve prioritariamente 

para suscitar o debate. Assim, cada programa passa a ser visto ao 

mesmo tempo como suporte de aglutinação e de reflexão coletiva. E 

aqui entra um novo elemento para que essa finalidade seja cumprida a 

contendo: a figura do animador cultural, que irá mediar as discussões. 

 O que chamamos de videoprocesso é uma ruptura 

epistemológica com a estrutura clássica de fazer um audiovisual. Isso 

porque mais importante do que o produto em si é o processo de sua 

construção, a forma participativa com a qual o grupo realizador se 

envolve, de trocas e descobertas de novas possibilidades 

comunicativas. Trata-se, portanto, de um processo dialógico 

educativo-libertador nos moldes defendidos por Paulo Freire 

(1971:70), que rompe o esquema tradicional da comunicação estática 

e unilateral entre emissor e receptor:  

 

“A comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva 
transferência ou transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, 
mas em sua co-participação no ato de compreender a significação do 
significado”. 
 

A rigidez, a postura autoritária e personalista do videoproduto 

perdem o sentido diante da autoria coletiva. Promovendo uma ampla 

participação do grupo em todas as etapas de elaboração de um 

programa - desde o planejamento, passando pela produção, captação, 

edição, chegando até a exibição do material, o videoprocesso  rompe, 

                                                 
71 O vídeo-debate era o canal de exibição de que a Ecos se utilizava para divulgar suas produções 
e de outros grupos junto aos movimentos sociais. A entidade articulou uma espécie de 
videoclube, com exibições sistemáticas em sindicatos e outras entidades. Também a TV Viva, 
durante o inverno, se deslocava das ruas para os sindicatos, associações de moradores e 
universidades para exibir e debater vídeos.   



na prática, as dicotomias produtor-consumidor, sujeito-objeto, o que 

envolve a socialização de todo um saber teórico e prático.  

Os participantes do processo entram em contato com noções 

básicas da linguagem audiovisual, da confecção do roteiro, do trabalho 

de produção e, em alguns casos, até da operação dos equipamentos. 

Em cada um desses momentos, teoria e prática se completam, 

permitindo, ao mesmo tempo, o conhecimento da estrutura tradicional 

de realização de um vídeo e a descoberta de uma outra prática de 

comunicação, participativa e democrática.  

 O dialogismo educativo do videoprocesso  favorece a tomada de 

consciência de um determinado grupo acerca de sua realidade. E, ao 

permitir que os sujeitos históricos reconstruam a própria história de 

maneira compartilhada, o videoprocesso também pode contribuir para 

o fortalecimento da auto-estima desse grupo. Outro aspecto a ser 

considerado é que, à medida que o aparato tecnológico de construção 

sígnica é desmistificado, torna-se claro o caráter seletivo e ideológico 

de qualquer produto simbólico, o que pode despertar, nos participantes 

desse tipo de experiência, uma leitura crítica dos meios de 

comunicação.  

 
"O mecanismo operacional do videoprocesso é o registro da prática 
focalizada com o olhar analítico dessa prática, e permanentemente 
devolvido aos sujeitos coletivos da ação, registrada como instrumento 
de transformação da consciência” (LÓPES, 1988:43) 

 

A horizontalidade que o videoprocesso  encerra, ao menos em 

tese, representa uma negação profunda ao modo de produção 

capitalista, permeado por acentuadas relações de poder, de mando e 

submissão, e aponta para a possibilidade de novas relações de 

trabalho. Ou seja, em vez de reproduzir, no nível cultural, a 

organização social do trabalho industrial, propõe uma outra maneira, 

compartilhada e participativa, de organizar e gerir a produção. É 

exatamente nessa radicalidade política e ideológica onde reside a 

grande ruptura epistemológica do videoprocesso 72.  

                                                 
72 Diversas experiências de videoprocesso foram realizadas na América Latina na década de 80, 
especialmente com tribos indígenas do Peru e da Bolívia (Proposta, Rio de janeiro, n. 43, p. 40-
52, nov., 1989). No Brasil, a Fase, que surgiu em 1961 como órgão funcional da Igreja Católica, 



Em Pernambuco, a maioria das experiências de vídeo popular na 

década de 1980 foi realizada como videoproduto. A prática de 

videoprocesso  foi bastante restrita e, assim mesmo, de maneira 

parcial. A Ecos, por exemplo, chegou a efetuar algumas atividades com 

vídeo, que podem ser associadas ao modelo processual. Em momentos 

de intensa mobilização de determinadas categorias de trabalhadores, 

chegamos a registrar todas as etapas do movimento - assembléias, 

passeatas, negociações com os patrões, etc - para exibir o material 

bruto no próprio local de concentração. Esse tipo de atividade tinha 

basicamente duas funções: retroalimentar a luta, à medida que os 

trabalhadores se viam como sujeitos ativos e tomavam conhecimento 

de seu poder de mobilização, nem sempre mostrado pelas emissoras 

de televisão na época; e inibir a reação policial, pois a simples 

presença da câmera intimidava os policiais que não desejavam ser 

gravados espancando manifestantes.  

 Uma dessas experiências a Ecos transformou em vídeo, 

Alpargatas em Greve (1987), que relata todo o processo que culminou 

na primeira paralisação desta empresa, após dezoito anos de sua 

instalação no estado. Feito de maneira precária, no formato VHS, logo 

após o término do movimento grevista, o vídeo, produzido como 

tentativa de levantar o moral da categoria que debutava na luta 

sindical e sofreu uma derrota na Justiça do Trabalho, contou, na sua 

feitura, com a participação de alguns líderes, que escolheram os 

momentos mais significativos do movimento a serem contemplados no 

programa, e decidiram relatar com as próprias palavras o que tinham 

vivenciado. 

 Outro exemplo parcial de videoprocesso  é Denise (1988), 

produzido pelo SOS Corpo, em parceria com a TV Viva. Trata-se de um 

vídeo de ficção sobre uma experiência de uso do diafragma como 

método contraceptivo. Baseado na pesquisa "Diafragma: uma proposta 

educativa de contracepção", realizada pelo próprio SOS Corpo, com 50 

mulheres da periferia do Recife, Denise, segundo relato da diretora 
                                                                                                                                      
e na década de 1980 era considerada a maior ONG latino-americana, foi quem mais investiu na 
utilização do vídeo no processo educativo. Na verdade, desde quando se torn ou autônoma em 
relação à Igreja, em 1972, a Fase incorporou o ethos da educação popular em seus trabalhos até 
meados dos anos 90, quando iniciou um novo processo de reestruturação geral de suas 
atividades (DOIMO, 1995).     



Ângela Freitas73, contou com a participação das mulheres que foram 

pesquisadas não só como atrizes, mas também no processo de 

elaboração do roteiro.  

 No que diz respeito ao videoprocesso  como projeto de educação 

popular e dialógica na perspectiva de Paulo Freire, pelo menos, uma 

experiência foi realizada com bastante êxito em Pernambuco. Trata-se 

de A nossa história e a história de Cabo Gato (1988), produzido pelo 

Centro de Organização Comunitária de Chão de Estrelas, no Recife. 

Esse vídeo, e mais Quem vê a cara vê a AIDS, da TV Viva, realizado 

nos moldes de videoproduto, são os dois programas que iremos 

analisar no próximo capítulo, a partir das três categorias analíticas de 

Mikail Bakhtin: dialogismo, polifonia e carnavalização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Ângela Freitas concedeu depoimento por e-mail em 30/09/2000. 
 
 



4. ANÁLISE DOS VÍDEOS 
 

 
"...o espaço da interpretação é o espaço do possível, da falha, do 

efeito metafórico, do equívoco, em suma: do trabalho, da história e do 
significante, em outras palavras, do trabalho do sujeito" 

                                                                           (Eni Orlandi, 1996)          
 
 
4.1 - Categorias de análise 

 

Nos capítulos precedentes, discutimos a importância da imagem 

eletrônica no mundo contemporâneo e o seu potencial democrático, 

recompomos a trajetória de utilização do vídeo nos movimentos sociais 

da década de 1980, especialmente em Pernambuco, e levantamos 

algumas questões acerca dos limites e possibilidades de uma 

linguagem videográfica, ressaltando o seu caráter híbrido. Neste último 

capítulo, iremos analisar dois vídeos populares, realizados em 

Pernambuco, no final dos anos 80: Quem vê a cara vê a AIDS, da TV 

Viva, e A nossa história e a história de Cabo Gato, do Centro de 

Organização Comunitária de Chão de Estrelas. Nossa intenção é, a 

partir da análise da materialidade expressiva desses programas, 

identificar certas características gerais presentes na linguagem do 

vídeo popular pernambucano.  

O estudo de linguagem que propomos aqui é interdisciplinar e se 

fundamenta a partir de três categorias de Mikhail Bakhtin. Sabemos 

que o pensamento de Bakhtin originariamente foi concebido para a 

análise literária, e que, à primeira vista, sua transposição para um 

audiovisual pode parecer estranho. No entanto, conforme ressalta 

Robert Stam (1992: 100-101), suas categorias analíticas mostram-se 

perfeitamente adaptáveis e fecundas para o estudo de qualquer tipo de 

linguagem, porque se fundamentam numa proposta radical de 

intertextualidade.  

 

"O pensamento de Bakhtin não é etnocêntrico, nem privilegia discursos 
dominantes ou gêneros canônicos. Em termos metodológicos, permite 
que reconsideremos, depois de termos descoberto a especificidade 
cinematográfica através dos formalistas russos e da semiologia 
metziana, os elos existentes entre o cinema e outros sistemas 



semióticos, e as afinidades entre estudos sobre cinema e outras 
disciplinas, assim como a relação entre a história do cinema e o trajeto 
histórico mais amplo das formas narrativas e discursivas."    

 

Essas observações de Stam, doutor em literatura comparada e 

professor de cinema na Universidade de Nova York, fazem parte de um 

livro de título bastante sugestivo: "Bakhtin, da teoria literária à cultura 

de massa", onde o autor faz um apanhado geral das principais idéias 

do pensador russo, disseminadas em cada uma de suas obras, no 

intuito de propor que o pensamento bakhtiniano oferece a 

possibilidade de uma crítica cultural radical, aplicável ao cinema e aos 

meios de comunicação de massa, capaz de cristalizar o impulso latente 

do desejo coletivo sem deixar de estar consciente da sua expressão 

degradada: "uma crítica cultural que não esconde o riso nem o 

princípio do prazer", diz Stam. Entendemos que essa crítica pode se 

estender sem problemas para o âmbito do vídeo, pois, tal como o 

cinema e a TV, é também de uma linguagem audiovisual.  

Pode-se dizer que todo o pensamento bakhtiniano está 

assentado numa filosofia da linguagem que é também uma proposta 

ética e a base de um método de análise. Bakhtin escreveu muitos 

livros sobre diversos assuntos, mas, em todos eles, há variações sobre 

o tema central da linguagem e do dialogismo, irremediavelmente 

associados à comunicação através da diferença, tanto entre pessoas 

como entre textos ou grupos sociais (Stam, ibid.: 12).  

Para o filósofo russo, a linguagem não é apenas um sistema 

abstrato, como defendem os lingüistas que seguem a linha de 

Saussure, ou os estruturalistas, mas também uma criação coletiva, 

parte de um diálogo cumulativo entre o "eu" e o outro, entre muitos 

"eus" e muitos outros. A realidade da fala-linguagem, para Bakhtin, é 

um espaço de confrontação ideológica, de "sotaques" sociais 

diferentemente orientados, sobretudo numa sociedade de classes. 

Sendo assim, o terreno da linguagem se configura como uma espécie 

de arena privilegiada da luta de classe, onde se confrontam e, ao 

mesmo tempo, mesclam-se diferentes consciências sociais. Esse é o 

cenário de toda comunicação mediática, e interessa-nos observar, 



mais adiante, como se processa na linguagem dos vídeos populares 

pernambucanos.  

Em Bakhtin, o diálogo é condição sine qua non da linguagem e 

seu discurso, pois toda construção simbólica, para ser efetivamente 

compreendida, traz consigo também a linguagem do outro. Como diz 

Stam (1992:12): "uma espécie de tradução, ou de acordo, com o 

significado situado nos limites do nosso conjunto pessoal de linguagens 

e do de outra pessoa". É, pois, no entrecruzamento de uma pluralidade 

de vozes que não se fundem porque são diferentes, mas dialogam 

entre si, se justapondo e se contrapondo para gerar um outro discurso, 

que Bakhtin fala em polifonia. Entretanto, se é possível considerar que 

todos os discursos são dialógicos, porque resultam do embate entre 

muitas vozes sociais, nem todos podem ser considerados polifônicos. 

Conforme ressalta Barros (1994:6), o efeito de polifonia só se produz 

"quando essas vozes ou algumas delas deixam-se escutar. Quando o 

diálogo é mascarado e apenas uma voz se faz ouvir, é monofonia.  

A terceira categoria bakhtiniana que iremos trabalhar aqui é a 

carnavalização. Para Bakhtin (1987[1977]), o carnaval é o locus 

privilegiado da inversão, onde os oprimidos apropriam-se do centro 

simbólico do opressor, numa espécie de explosão de alteridade. O 

princípio carnavalesco abole as hierarquias e nivela as classes sociais, 

criando outra vida, sem regras e restrições formais. Por intermédio do 

riso festivo, celebra-se "uma vitória simbólica sobre a morte, sobre 

tudo o que é considerado sagrado, sobre tudo aquilo que oprime e 

restringe", diz Stam (op. cit.:43).   

Em Bakhtin, o riso passa a ter um sentido filosófico tão profundo 

quanto a seriedade, e, sendo uma vitória sobre o medo, a convenção, 

transforma ironicamente em grotesco tudo aquilo que aterroriza. 

Conceitos como ambigüidade, duplicação e ambivalência são essenciais 

para a compreensão da carnavalização, que tem, no discurso 

duplamente orientado da paródia, seu modo privilegiado de expressão. 

Carnavalizada pela paródia a verdade "universal", “única” e “definitiva” 

do opressor é substituída pelo diálogo de "verdades" textuais, 

contextuais e históricas dos oprimidos. Stam (ibid.:54) observa que:  



"Apropriando-se de um discurso existente e, ao mesmo tempo, 
introduzindo nesse discurso uma orientação oblíqua ou mesmo 
diametralmente oposta à do original, a paródia adapta-se 
particularmente bem às necessidades dos oprimidos e impotentes, 
precisamente porque assume a força do discurso dominante só para 
aplicar essa força, através de uma espécie de jiu-jítsu artístico, contra 
a dominação."  

 

Além das três categorias de Bakhtin (dialogismo, polifonia e 

carnavalização), eventualmente iremos recorrer a outros aportes 

teóricos para a análise multidisciplinar dos vídeos. Destacamos a 

filosofia da educação de Paulo Freire, que, ao promover uma 

aproximação bastante fecunda entre educação e comunicação,  propõe 

um novo método de ensino-aprendizagem, baseado numa relação 

comunicativa horizontal e dialógica entre o professor (educador-

educando) e o aluno (educando-educador). Uma abordagem que 

rompe com a dicotomia entre produção e recepção e questiona o 

modelo clássico de comunicação como simples transmissão de 

informação. É precisamente no reconhecimento do receptor também 

como produtor de discurso que podemos estabelecer uma aproximação 

das idéias de comunicação dialógica e processual de Freire com o 

dialogismo de Bakhtin.  

Iremos trabalhar também com algumas teorias da comunicação, 

especialmente a semiótica e a semiologia, por entender que a análise 

de qualquer produto audiovisual não pode deixar de se utilizar de 

certos instrumentos operacionais como os conceitos de índice, ícone, 

símbolo, metáfora, metonímia, significado, significante. Outra 

contribuição importante fomos buscar nas teorias de cinema, 

particularmente nas idéias de montagem intelectual e cine-olho, 

respectivamente dos cineastas russos Sergei Einsenstein e Dziga 

Vertov, no neo-realismo italiano, no cinema militante francês de Jean 

Luc Godard e no cinema novo do brasileiro Glauber Rocha, no intuito 

de estabelecer um certo continumm histórico entre os vídeos populares 

e o audiovisual político, estabelecendo algumas comparações de 

semelhanças e rupturas entre ambos. Essas são algumas das questões 

que analisaremos a seguir nos vídeos: Quem vê a cara vê a AIDS e A 

nossa história e a história de Cabo Gato.  



4.2 – Análise 1 

 

Quem vê a cara vê a AIDS 

 

Produção: TV Viva 

Direção: coletiva 

PE/1988/15'/Cor/U-matic/NTSC 

Sinopse: Com muito humor, o misto de repórter e brincante popular 

Brivaldo vai às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a AIDS.  

 

A TV Viva traz ao telão as mais diversas vozes desse povo. Traz a voz 
da sua sabedoria, da sua moral conservadora, das suas submissões, 

dos seus medos, desejos, omissões, preconceitos, rebeldias e 
combatividade. É a própria linguagem da praça que recupera, com 

suas ambigüidades, ambivalências, grosserias, injúrias, blasfêmias e 
generosidade."  

(Jacinta Rodrigues dos Santos, 1998:73)    
 

 

4.2.1 - Arqueologia de um programa inclassificável 

 

 Na programação de aproximadamente uma hora de duração que 

a TV Viva exibia no telão, nas ruas e praças do Recife e Olinda na 

década de 1980, um bloco chamava mais atenção pela empatia que 

despertava no público. Seu nome: Bom Dia Déo74. Abordando temas 

atuais com muito humor, tornou-se um referencial de linguagem e deu 

visibilidade nacional e internacional à produtora. O programa 

proporcionava uma espécie de catarse pública, onde os moradores da 

periferia liberavam as tensões do dia-a-dia através do riso e 

expressavam suas opiniões espontaneamente. Como observa Jacinta 

Rodrigues dos Santos (1998), se os documentários e as reportagens 

exibidas na grade da TV Viva mostravam um povo organizado, 

consciente, combativo, o Bom Dia Déo retratava a pessoa comum que 

está nas ruas, o desempregado, o biscateiro, o camelô, a dona de 

casa. 

                                                 
74 A partir de 1990 e até 1992, quando a TV Viva encerrou as exibições regulares na rua, este 
mesmo programa passou a se chamar Língua de Trapo. 



 O nome do programa, Bom Dia Déo, é uma alusão ao 

proprietário de um bar próximo à sede da produtora, freqüentado 

todos os dias pela equipe, antes e depois das gravações. Uma 

aproximação que ultrapassa os limites geográficos, pois a relação 

entre o bar e o programa é tão estreita que a própria vinheta de 

abertura é no local. O apresentador chega fantasiado ao bar, 

cumprimenta um grupo de populares que está sentado numa mesa, 

pergunta a um deles se ainda continua dançando o break75. O rapaz 

responde que sim, levanta-se e começa a dançar. O apresentador 

elogia, entra na área interna do bar, senta-se numa mesa e convida o 

cinegrafista para fazer o mesmo, porque tem uma "bomba"76 para 

falar. Logo em seguida, pede uma cerveja e o cardápio, e é servido 

pelo próprio Déo.  

 

 

 

A vinheta de abertura e o título já são indícios marcantes do 

dialogismo e da carnavalização que marcam todo o programa. Pois o 

bar, assim como a rua, é um ambiente eminentemente lúdico, onde as 

pessoas, de certa forma, tornam-se iguais, sentem-se mais à vontade 

e relaxam um pouco das convenções sociais, falam alto, se embriagam 

e também comentam e encontram "solução" para quase todos os 

problemas. É o local, enfim, onde os oprimidos, simbolicamente, se 

vingam dos opressores.  

                                                 
75 Música e dança oriundas da comunidade negra dos Estados Unidos. Com um bailado sincopado, 
parecido com a pantomima dos antigos espetáculos circenses, tornou-se conhecido no mundo 
todo na década de 1980 graças ao cantor pop Michel Jackson.     
76 A expressão "bomba" é usualmente empregada com o sentido de novidade, um acontecimento 
impactante, de grande repercussão.  



Em termos de estrutura narrativa, o Bom Dia Déo é conduzido 

por um personagem-apresentador, chamado Brivaldo77, que aborda as 

pessoas na rua para saber o que elas pensam sobre um determinado 

assunto. Interpretado pelo ator pernambucano Cláudio Ferrário, é um 

misto de repórter e brincante popular. Mais do que conduzir o 

programa, Brivaldo fornece substância expressiva com sua irreverência 

e se constitui como um dos elementos mais importantes na formatação 

do Bom Dia Déo. Para entender melhor o papel desse personagem, 

faz-se necessário discorrer um pouco sobre a sua materialidade. Qual 

a fonte de inspiração de Brivaldo? Que diálogos estabelece com as 

manifestações populares? 

O ator Cláudio Ferrário78 relata que Brivaldo foi sendo formatado 

no improviso, a partir das interações que estabelecia com o povo na 

rua. Mas, ressalta que, ao receber o convite da TV Viva para fazer um 

personagem de humor, inspirou-se no Mateus do bumba-meu-boi, 

papel que ele próprio já encenava desde meados da década de 1970, 

num grupo que se apresentava nas periferias de Olinda e Recife79. Um 

dos folguedos mais populares do Brasil, a brincadeira do bumba-meu-

boi, como observa Hermilo Borba Filho (apud AUSTERMANN, 1986:6), 

originariamente é um auto ou drama pastoril ligado ao teatro hierático 

das festas de Natal e de Reis. Mesmo tendo influências européias em 

sua composição, notadamente da commedia dell'arte80 italiana, trata-

se de uma manifestação popular tipicamente brasileira, tanto na 

                                                 
77 Segundo Jacinta Rodrigues dos Santos (1998), o sugestivo nome Brivaldo foi inspirado no 
despachante que liberou os equipamentos importados pela TV Viva na Alfândega. 
78 Entrevista concedida no dia 3/7/2001 
79 Na década de 1970, os folguedos e as danças populares foram os canais de comunicação por 
excelência dos setores de oposição à ditadura militar. Um levantamento minucioso a esse 
respeito pode ser conferido em Festa (1984). 
80 A commedia dell'arte, ou comédia de máscara, ou de improviso, ou de bufões, ou 
simplesmente comédia italiana foi um gênero de teatro que surgiu na Itália em meados do século 
XVI e permaneceu vivo durante todo o século XVII. Mesmo não sendo propriamente uma forma 
de teatro popular, pois nasceu da confluência de diversos tipos de cultura clássica - a exemplo da 
comédia erudita - com gostos e costumes da época, desfrutou de grande prestígio e 
popularidade. O espetáculo que envolvia canto, música, mímica e dança, era composto de vários 
personagens mascarados interpretados por atores vestidos com roupas extravagantes e 
coloridas, que recitavam a comédia previamente esquematizada em roteiros ou enredos. 
Diferente do teatro clássico literário, cujo texto determina e conduz a encenação, na commedia 
dell'arte ele passa a ser uma base para o improviso do ator. A improvisação, aliás, era a 
qualidade da qual mais se orgulhavam os cômicos. Dentre os tipos que compunham a comédia, 
muitos deles oriundos do carnaval, destacava-se, principalmente, a figura de Arlequim, 
personagem ingênuo e ignorante, mas inteligente, hábil e malicioso, capaz de enrolar todo 
mundo com suas presepadas, como faz hoje o Matheus do bumba-meu-boi (Cadernos de Teatro, 
Rio de Janeiro, n. 117, p. 1-10, abril-junho, 1988).  



estrutura quanto nos assuntos abordados, nos tipos característicos, na 

musicalidade e na dança.  

Como toda manifestação de cultura popular, o bumba-meu-boi 

passou por diversas transformações desde sua origem e, hoje, pode-se 

dizer que é uma aglutinação de folguedos em torno de um reisado 

principal, cujo tema e figura central é o boi, sua vida, morte e 

ressurreição. A partir dessa temática, surgem outras ações isoladas, 

onde são apresentadas a vida e os costumes de determinada região. 

Encenado de maneira bastante diferenciada em vários estados do 

Brasil, é, em Pernambuco, entretanto, onde o auto apresenta-se mais 

rico em comunicação e dramaticidade. Um auto popular 

essencialmente crítico, que satiriza com tudo e com todos 

(AUSTERMANN, op. cit.:10). 

Semelhante à commedia dell'arte italiana, o bumba-meu-boi 

pernambucano é composto por vários tipos diferentes, que podem ser 

agrupados em três categorias: humanos, animais e fantasmagóricos. 

Entre os muitos personagens humanos mascarados, alguns 

representados por uma mesma pessoa, destacam-se as do Capitão, 

que comanda o espetáculo, fala, canta, dança, apita e dá as ordens 

aos seus auxiliares imediatos, os vaqueiros Mateus e Bastião, ambos 

irrequietos e maliciosos, que trazem nas mãos bexigas de boi cheias 

de ar, com as quais batem nos demais personagens e, às vezes, no 

público que assiste à encenação. São eles que iniciam os diálogos, 

trazem para dentro e expulsam do espetáculo os outros personagens 

com suas "bexigadas". O mais esperto deles, Mateus, é marido de 

Catirina, outra figura humana importante, pois, estando grávida, tem 

desejo de comer a língua do boi de estimação do Capitão, gerando a 

trama, que culmina com a morte e ressurreição do boi.   

Em torno da ação principal, vão aparecendo alguns casos de 

ordem moral e social da realidade local, numa alquimia que mistura 

tradicionalismo e improvisação, tal como acontecia na commedia 

dell'arte. Na encenação do bumba-meu-boi, sempre no meio da rua, 

sem palco e com a participação ativa da platéia, a vida e a fantasia se 

misturam e se transformam em realidade para decretar, com muito 



humor, uma vitória simbólica dos oprimidos contra os opressores, pois 

como ressalta Austermann (Op.cit.:13):  

 

"São as pessoas de maior status na escala social as mais satirizadas. 
São elas, as inatingíveis, fechadas no seu mundo superior, onde não 
há lugar para o "Zé Ninguém", que aparecem nesta ocasião, onde são 
ouvidas, faladas, castigadas e despojadas dos seus poderes na 
hierarquia social. É a farsa, somente a farsa, que mostra ao homem do 
povo aquilo que ele gostaria que fosse realidade". 

 

É a brincadeira do bumba-meu-boi que situa melhor a função do 

humor no Bom Dia Déo e, especialmente, da figura do misto de 

repórter e brincante popular Brivaldo. Mesmo que não tenha sido 

articulado de forma totalmente consciente pela equipe da TV Viva, 

tanto o programa em si quanto o seu condutor dialogam com uma 

certa tradição popular encontrada sobretudo na commedia dell'arte 

italiana e no auto do bumba-meu-boi pernambucano.  

É possível constatar, por exemplo, que a estrutura do Bom Dia 

Déo, com um tema central a cada programa, a partir do qual são 

apresentadas outras questões aleatórias do cotidiano da comunidade, 

se assemelha com a estrutura narrativa daquelas manifestações 

artísticas. Mas a influência é ainda maior na presença de Brivaldo, um 

tipo humano irreverente e fantasiado de maneira extravagante, de 

comportamentos e atitudes que lembram figuras históricas, como 

Arlequim da comédia italiana e Mateus do bumba-meu-boi.  

Personagem extrovertido, camaleônico, híbrido, hermafrodita, às 

vezes, homem, às vezes mulher, Brivaldo é a expressão do grotesco, 

que predomina nas brincadeiras populares. De gestos e trajes 

extravagantes, coloridos, ele materializa uma ruptura com certos 

padrões socialmente impostos, notadamente no que diz respeito à 

rigidez dos papéis sexuais, o que lhe permite um trânsito livre entre os 

dois sexos. Ora Brivaldo aparece elogiando e beijando homens, ora 

repete o mesmo gesto com as mulheres.  

 



        

 

Como indivíduo mutante, Brivaldo, muitas vezes, se fantasia de 

acordo com o tema de cada reportagem. Quando fala de amor se veste 

de cupido, em "Estúpido Brivaldo" (1985). Para falar sobre banguelas 

aparece desdentado, em "O Gosto da Vitória" (1985). Essa mobilidade 

identitária é carregada de sentido e se constitui numa alegre negação 

da identidade em seu sentido único, tal como acontece, por exemplo, 

na brincadeira do bumba-meu-boi, onde uma mesma pessoa encarna 

vários personagens. Da mesma forma, Brivaldo não é um, são muitos, 

e, ao assumir diferentes personalidades, projeta uma visão de mundo 

popular e carnavalesca, que deposita uma crença inesgotável na vida 

em suas múltiplas faces e valores. Como observa Bakhtin (1987:35), o 

uso de máscaras nas manifestações da cultura popular  

 

"...é a expressão das transferências, das metamorfoses, das violações 
das fronteiras naturais, da ridicularização, dos apelidos; a máscara 
encarna o princípio de jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-
relação da realidade e da imagem, características das formas mais 
antigas dos ritos e espetáculos". 
 

 Quase sempre fantasiado de acordo com o assunto da 

reportagem, Brivaldo sai às ruas questionando todas as pessoas que 

encontra no caminho, independente de sexo (ou preferência sexual), 

raça, idade e condição social. Quer ouvir o que elas têm a dizer, o que 

pensam e o que sabem a respeito de cada tema. Como entrevistador, 

Brivaldo é irrequieto, provocativo e gozador. Abraça-se com o 

entrevistado, beija, dá "tapinha" nas costas, paquera, faz elogios, 

interage o tempo inteiro com seu interlocutor e, na maioria das vezes, 

é correspondido81. Mesmo situações onde as pessoas não querem se 

                                                 
81 O ator Cláudio Ferrário  (entrevista concedida em 3/7/2001) recorda que somente uma vez foi 
tratado de forma agressiva por um entrevistado, quando estava fazendo o programa sobre 



pronunciar, fogem do entrevistado ou balançam a cabeça 

negativamente, são utilizadas no vídeo como se fossem também uma 

resposta.   

Ao contrário do repórter convencional dos programas 

jornalísticos, e também dos documentários, que mantém um pretenso 

distanciamento diante dos fatos, em busca de uma certa 

"imparcialidade", Brivaldo se emociona com o que vê, é parcial, tece 

comentários, elogia, brinca, se envolve com as pessoas, se identifica 

com elas. Longe da chamada objetividade jornalística sua abordagem é 

pura sensibilidade, prevalece, acima de tudo, o improviso. Muitas 

vezes, deixa de lado o assunto que está sendo abordado para falar de 

outras coisas que estão acontecendo no entorno da gravação.  

A presença de Brivaldo com sua irreverência dá um tom de 

originalidade ao programa Bom Dia Déo, e coloca em crise a clássica 

noção de gêneros narrativos no âmbito do audiovisual (reportagem, 

documentário, ficção, drama, comédia, etc). Como, então, classificar 

um programa tão flexível, que mistura, ao mesmo tempo, ficção, 

humor e jornalismo, tem por princípio não fechar questão em torno do 

assunto abordado e, muitas vezes, fala de coisas sem importância, que 

não dizem respeito ao tema em discussão, e sim ao contexto (o local, 

o ambiente) onde os depoimentos foram obtidos?  

As características do Bom Dia Déo elencadas até aqui não 

autorizam enquadrá-lo em modelos tradicionais, pois se trata de um 

formato híbrido, que interage não só com diferentes gêneros 

narrativos, mas também com diferentes linguagens, levando ao 

paroxismo a intertextualidade imanente ao audiovisual. Que diálogos 

são esses? Como eles se manifestam? Já foi dito o quanto o 

personagem Brivaldo se constitui a partir de certos elementos da 

cultura popular local, especialmente o bumba-meu-boi, e do grotesco 

da Commedia Dell'arte. Falta apontar algumas influências observadas 

                                                                                                                                      
traição ("Amigo urso", 1985). Ao ser questionado se já havia sido traído pela mulher, um homem 
deu um tapa no microfone.   

 
 
  
 
 



no formato Bom Dia Déo no campo da estética do cinema e da 

televisão.    

Como um programa realizado na década de 1980, em plena 

efervescência do chamado vídeo popular, o Bom Dia Déo possui 

algumas características que podem ser associadas ao neo-realismo 

italiano, notadamente no que diz respeito à abordagem de assuntos da 

realidade social contemporânea e a adoção da rua como espaço 

privilegiado e fonte inesgotável de inspiração. Em geral, o Bom Dia 

Déo tratava de temas de comportamento em evidência na sociedade, e 

as ruas do centro e da periferia do Recife e Região Metropolitana 

transformavam-se em palco, onde as pessoas expressavam, sem 

constrangimento, suas opiniões, estimuladas por Brivaldo, como ele 

mesmo dizia, brincando com audiovisual do vídeo: "o seu repórter de 

vídeo, que, por coincidência, é também o seu repórter de audio".  

Mas, se os filmes neo-realistas procuravam dar visibilidade a 

uma Itália destroçada pela guerra em longos grandes planos, o Bom 

Dia Déo trilhava um caminho inverso. Tendo como foco de atenção os 

habitantes das comunidades periféricas e os transeuntes que circulam 

pela região central das cidades, o programa da TV Viva não valoriza os 

espaços geográficos em termos imagéticos, e sim pelo verbo. Por onde 

passa entrevistando as pessoas, Brivaldo situa onde está, tal como o 

locutor que anuncia a chegada de um circo. Esse procedimento, mais 

do que valorizar o aspecto sonoro do audiovisual, revela o quanto a 

oralidade - uma das características marcantes da tradição popular - 

tem importante força expressiva na proposta estética do Bom Dia Déo 

e, ao mesmo tempo, reforça a intenção dialógica do vídeo para com a 

sua platéia preferencial. 

  Se a verbalização valoriza o espaço, as imagens valorizam as 

pessoas e estão em total sintonia com o slogan da produtora: "TV viva, 

a sua imagem". Os planos, quase sempre fechados, focalizam um 

sujeito que fala ou pratica uma ação. Ao Bom Dia Déo interessa captar 

a circulação de gente pelas ruas, mostrar quem são e o que estão 

fazendo esses transeuntes no exato instante em que a câmera chega, 

uma proposta semelhante ao cine-olho, do cineasta russo Dziga 



Vertov. Cláudio Ferrário 82 lembra que, para garantir a espontaneidade 

no depoimento das pessoas e as situações engraçadas, já chegava 

com a câmera ligada. Em função disso, gravavam-se muitas fitas para 

serem "garimpadas" na edição. No início da TV Viva, quando a equipe 

ainda estava experimentando o formato, chegou-se a gravar 12 fitas 

U-Matic de 20 minutos para um só programa.    

É ainda mais forte a presença de certas características 

associadas à estética da fome, defendida pelo cineasta Glauber Rocha, 

notadamente em relação ao conceito de uma câmera na mão e uma 

idéia na cabeça. O slogan cinemanovista cabe como uma luva para 

definir o processo de produção do Bom Dia Déo. Em reunião de pauta, 

os integrantes da equipe escolhiam um tema e entregavam a Brivaldo 

e o seu companheiro inseparável, o cinegrafista Dagoberto, outro 

personagem, a missão de conduzir a abordagem nas ruas, sem um 

roteiro prévio.     

Tal como nos filmes glauberianos, no Bom Dia Déo, a câmera se 

movimenta o tempo inteiro, passeia livre com e por entre as pessoas, 

balança, mexe, também faz parte da narração, é descritiva e, às 

vezes, descobre coisas que o próprio Brivaldo ainda não havia 

percebido. Na edição de imagem, dois movimentos de câmera são 

unidos sem qualquer preocupação em suavizá-los, a ação muda 

repentinamente de um lugar para outro em corte bruscos e 

descontínuos. A presença desses recursos expressivos é bastante 

sintomática e revela o quanto esse bloco da programação da TV Viva 

na rua não tinha a menor intenção de corresponder a um certo rigor 

formal característico da linguagem audiovisual cinematográfica, 

especialmente no que diz respeito à continuidade.  

O Bom Dia Déo é ousado e experimenta a mobilidade expressiva 

do vídeo, com seus equipamentos leves e portáteis, admitindo a 

imperfeição como elemento estético. E, nesse sentido, encarna muito 

do que foi a incursão de Glauber Rocha na televisão em um quadro no 

programa Abertura, exibido na extinta TV Tupi, de fevereiro de 1979 a 

julho de 1980. Realizado em plena ditadura militar e tomando 

emprestado o mote do então presidente João Figueiredo de fazer do 
                                                 
82 Entrevista concedida em 3/7/2001. 



Brasil uma democracia, esse programa ousou ao confiar que os 

militares não recuariam, e teve a coragem de colocar no ar vozes 

discordantes de políticos e intelectuais que tinham sido banidos do 

país, a exemplo do líder comunista Luiz Carlos Prestes e do 

antropólogo Darci Ribeiro, bem como de favelados e retirantes 

nordestinos. O Abertura também foi inovador em termos de linguagem 

televisiva, como observa Norma Pereira (s/d:3): 

 

"O programa respira um ar de liberdade e experimentação, onde a 
câmera é um brinquedo a ser explorado por profissionais e neófitos. 
Todos os quadros são ícones dessa rebeldia, o que não confere à 
emissão um sentido panfletário ou sectário. Nada obedece a coisa 
alguma. Não há uma ordem, uma estrutura prevista. É possível 
reconhecermos nele a herança do teatro, do vídeo, do jornal, do 
cinema - enfim, televisão." 

    

A participação de Glauber Rocha no Abertura, em um bloco com 

duração aproximada de 4 minutos, era ainda mais inventiva e 

provocadora do que os demais. Fazendo uso de uma câmera nervosa, 

inquieta, e com uma atuação totalmente engajada e opinativa nas 

reportagens e entrevistas, ele pôs de cabeça para baixo o estilo clean 

do padrão Globo de qualidade, que já dominava a televisão brasileira. 

Numa proposta estética "suja", onde há espaço para a contraluz, a 

poluição sonora da cidade, a presença inusitada de pessoas comuns ou 

de qualquer outra coisa, a performance exagerada do cineasta, tudo 

concorria com a objetividade da informação, característica dos 

programas jornalísticos da TV.  

 

"Glauber Rocha assume o espaço eletrônico da TV brasileira para 
desmistificá-la. Ele acaba com o sonho da absoluta transparência e 
controle do real que se vinha tentando imprimir no público. Ele não 
tem boas maneiras nem bom tipo, quase sempre está mal barbeado e 
despenteado com boas e más intenções e sobretudo nenhuma 
inocência (PEREIRA, op. cit.:3)." 

  

Pioneiro também na televisão, Glauber mostrou que era possível 

fazer boa TV, mal comportada, e inaugurou um estilo de interlocução, 

que se tornou comum nas intervenções dos videastas na década de 

1980 com documentários bem-humorados e outras intervenções que 



fizeram história nos festivais de vídeo e chegaram às telas das 

emissoras de sinal aberto, a exemplo da própria TV Viva. E o Bom Dia 

Déo encarna muito bem essas influências, tanto no que diz respeito ao 

tratamento estético da imagem quanto ao desempenho performático 

do Brivaldo.      

A identificação de algumas influências estéticas relacionadas ao 

neo-realismo italiano, ao cine-olho de Dziga Vertov e ao cinema novo 

glauberiano, mas também ao teatro clássico e popular, no programa 

Bom Dia Déo da TV Viva, reafirma uma tendência característica às 

manifestações artísticas contemporâneas, que entendemos ser um 

elemento imanente a todo audiovisual, especialmente o vídeo: a 

hibridização de linguagens, estilos e gêneros narrativos. E, ao dialogar 

com diferentes materiais expressivos do teatro e da cultura popular, da 

cultura de massa e das vanguardas cinematográficas, o Bom Dia Déo 

revela-se polifônico no sentido empregado por Bakhtin, onde cada uma 

das vozes que dialogam na construção de um novo discurso delimitam 

muito bem seu espaço e necessariamente deixa-se escutar. Uma 

polifonia que vai além da proposta estética do programa, porque, na 

prática, favorece a expressão contraditória dos pernambucanos, ora 

conscientes, ora desinformados, descrentes, místicos, e, ao mesmo 

tempo, conformados, inconformados e resistentes com sua condição 

social, como iremos observar na análise do vídeo Quem vê a cara vê a 

AIDS, a seguir.  

      

4.2.2 – A Carnavalização polifônica de um videoproduto  

 

 Se toda linguagem é fruto de um diálogo com tantas outras 

linguagens, como afirma Bakhtin (1999[1977]), e o vídeo pode ser o 

que Bellour (1997) chama de entre-lugar, por onde trafega e se 

misturam múltiplas manifestações de sentido, "Quem vê a cara vê a 

AIDS" (1988), da TV Viva, protagoniza uma superabundância 

dialógica. Ao longo de aproximadamente 15 minutos, tem-se uma 

proliferação de vozes, que se entrecruzam, se chocam e, ao mesmo 



tempo, se afirmam, caracterizando o que Bakhtin chama de polifonia83. 

O vídeo mostra-se ainda como um bom exemplo de carnavalização84, 

não só por fazer uso da linguagem do grotesco85, rompendo com 

determinadas convenções estéticas relacionadas ao que se chama de 

linguagem audiovisual, mas também, e principalmente, por seu 

embate ideológico contra o então presidente da República, José 

Sarney. Em determinados momentos, tem-se uma quebra de 

hierarquia com o poder constituído, em forma de paródia ou simples 

gozação.    

O título do programa, Quem vê a cara vê a AIDS,  já é um 

diálogo e uma paródia explícita com uma campanha publicitária 

desencadeada, na época, pelo Governo Federal intitulada "Quem vê 

cara não vê AIDS"86. O trocadilho rompe e inverte o sentido literal da 

campanha governamental ao substituir a denotação negativa por uma 

afirmativa. O acréscimo do artigo "a" funciona como um elemento de 

localização do novo sentido elaborado na paródia, ou seja, uma 

determinada cara (pessoa) é a própria AIDS (doença).  

Essa inversão aparentemente genérica e gratuita tem endereço 

certo, como se pode constatar logo na primeira imagem de abertura do 

vídeo. Trata-se de uma colagem artesanal  de duas fotos em preto em 

branco, aparentemente recortadas de jornal, coladas uma ao lado da 

outra. Numa das fotos, em posição frontal, está Sarney com uma 

legenda onde se lê: "Tudo pelo sexual" - tem-se aqui outra paródia 

carnavalesca com o slogan oficial do presidente que era “Tudo pelo 

social”.  

                                                 
83 A polifonia em Bakhtin não diz respeito apenas à presença de diferentes vozes num mesmo 
discurso, mas sobretudo ao diálogo que elas estabelecem entre si, ao processo de contaminação 
de vozes conflitantes, de influências recíprocas que enriquecem os diferentes pontos de vista e 
não geram homogeneização. Como diz Canevacci (1996[1995]), é um método de entendimento 
multivocal das mensagens e das fontes.    
84 Em Bakhtin (1987[1977]), a carnavalização está na base da visão de mundo popular, que não 
abre mão do riso e do prazer, que não concorda com a rigidez moral e a hierarquia burocrática da 
sociedade burguesa. É, portanto, uma estratégia de enfrentamento ideológico, onde, por 
intermédio da arte, da fantasia, o oprimido vence simbolicamente o opressor.      
85 Para Bakhtin (1987:30), o estilo grotesco "ilumina a ousadia da invenção, permite associar 
elementos heterogêneos, aproximar o que está distante, ajuda a libertar-se do ponto de vista 
dominante sobre o mundo, de todas as convenções e de elementos banais e habituais, 
comumente admitidos; permite olhar o universo com novos olhos, compreender até que ponto é 
relativo tudo o que existe, e portanto permite compreender a possibilidade de uma ordem 
totalmente diferente do mundo". 
86 A campanha foi bastante criticada porque nada esclarecia e, muito menos, tinha qualquer 
cunho educativo. Somente assustava a população, num momento em que se conhecia muito 
pouco sobre a doença e pairavam muitas dúvidas acerca da transmissão, como revela o próprio 
vídeo da TV Viva. 



 

 

 

Na outra foto, de perfil, está Ulisses Guimarães, então 

presidente da Câmara dos Deputados e um dos principais defensores 

do Governo Sarney no Congresso Nacional. A legenda para Ulisses é 

uma advertência: "Previna-se". Acima das duas fotos, há uma frase 

que revela, de forma explícita, o sentido político da paródia: "Cinco 

anos, pare com isso". Trata-se de um protesto bem-humorado, 

carnavalesco, contra a ampliação do mandato Sarney de 4 para 5 

anos.  A abertura do vídeo estabelece uma comparação grotesca do 

presidente da República com a AIDS, dando a entender que a 

ampliação do mandato dele por mais um ano é uma tragédia, tal como 

a AIDS, uma doença incurável.  

A linguagem grotesca e a carnavalização da seqüência inicial é 

ainda acentuada pela trilha sonora, uma versão parodística da música 

"Tell me once again", do conjunto brasileiro Pholhas, que fez sucesso 

na década de 1970, cantando em inglês. A versão abrasileirada de 

grande apelo popular, regravada nos anos 80 pelo cantor Ney 

Matogrosso, homossexual assumido, relata as agruras de um homem 

que está sendo rejeitado por uma mulher por conta de supostos boatos 

que questionam a sua masculinidade. Na abertura do vídeo, a letra da 

música diz o seguinte:  

 

"Não me maltrate assim. Não posso mais sofrer. Vamos ser um casal 
moderno, você de bobi e eu de terno. Telma eu não sou gay. O que 
falam de mim são calúnias.."    

 

Ilustrando a música, além das já citadas fotos de Sarney e 

Ulisses, aparece, em seguida, uma série de imagens com Brivaldo 



beijando, abraçando e conversando com alguns populares, que, 

posteriormente, vão dar depoimentos no vídeo. Essa composição 

imagética, ao som da paródia "Telma eu não sou gay", leva ao 

paroxismo o grotesco e a abolição das hierarquias, numa inversão total 

dos valores constituídos. A autoridade presidencial não é apenas 

questionada, mas também desbancada, numa espécie de jiu-jítsu 

artístico, para usar um termo de Stam (1992:43), do oprimido contra 

a dominação do opressor. Logo na seqüência de abertura, ao mesmo 

tempo em que se coloca contra a permanência de Sarney no governo, 

o vídeo também insinua uma suposta homossexualidade do 

presidente.   

O embate ideológico contra Sarney reaparece em, pelo menos, 

mais dois momentos, quando um homem declara não estar usando 

camisinha porque "Sarney não está deixando o pau subir. Tá todo 

mundo brochando". A frase bem-humorada faz referência ao contexto 

de instabilidade econômica vivido no país com a inflação ascendente e 

o custo de vida elevado87. A associação que estabelece do governo com 

o desempenho do órgão genital masculino tem um sentido crítico 

aguçado do ponto de vista da linguagem popular e aponta para 

possíveis transformações.  

Como observa Bakhtin (1987:127-128), o uso de expressões 

que remontam às "partes baixas" do corpo humano é ambivalente, 

traz consigo a morte e o nascimento, o fim e o começo. No dizer do 

filósofo russo: "o "baixo" corporal, a zona dos órgãos genitais e o 

"baixo" que fecunda é que dá à luz. Por essa razão as imagens da 

urina e dos excrementos conservam uma relação substancial com o 

nascimento, a fecundidade, a renovação, o bem-estar". Dessa forma, 

se Sarney é considerado responsável por uma certa impotência ou 

rebaixamento na qualidade de vida da população, a saída dele abre a 

perspectiva de uma vida melhor.  

A recorrência às partes baixas para atingir o presidente da 

República reaparece, outra vez, quando um senhor diz ironicamente 

que não acredita na existência da doença: "Amigo, José Sarney disse 

                                                 
87 Com o fracasso do Plano Cruzado, que havia congelado preços e salários, o custo de vida 
voltou a subir. O presidente José Sarney deixou o governo com inflação mensal acima de 70%. 



que não existe Aids. Se existisse Aids, ele já tinha pegado, porque ele 

fodeu (sic) com os brasileiros todinhos e não pegou Aids." Mas, o 

princípio carnavalesco da inversão de valores e quebra das hierarquias 

em Quem vê a cara vê a AIDS não se restringe ao governo Sarney. 

Está presente e se insurge também contra instituições, como a Polícia 

Militar e a Universidade.  

 

    

 

Em determinado momento do vídeo, o misto de repórter e 

brincante popular, Brivaldo, se dirige a um grupo de policiais da 

cavalaria que se desloca para o centro do Recife e pergunta: "O que é 

que a Polícia Militar de Pernambuco está fazendo em relação à AIDS?" 

Diante da ausência de resposta dos soldados, um novo 

questionamento é feito sobre o uso da camisinha. Quando o último 

policial declara que não usa camisinha, Brivaldo vira-se para câmera e 

diz: "a Polícia Militar de Pernambuco não usa camisa de vênus."  

O gesto de Brivaldo ao mesmo tempo em que se reveste como 

denúncia é uma resposta ao mutismo e também um desacato à 

autoridade policial. Sabe-se que, nos quartéis, os policiais são 

orientados a terem um comportamento rígido quando estão fardados, 

não expondo opiniões pessoais em assuntos polêmicos, especialmente 

diante das câmeras. Mesmo assim, Brivaldo, na sua incansável 

vocação dialógica, insistiu em ouvi-los e se aproveitou de uma única 

resposta, monossilábica, para inferir uma conclusão extensiva a toda a 

corporação militar. A generalização é um ataque, um revide em tom de 

pilhéria à instituição que, por lei, tem o direito de garantir a ordem 

estabelecida e exercer o poder de polícia sobre a população. Levando-

se em consideração o contexto em que o vídeo foi produzido, período 

marcado por grande repressão policial aos movimentos sociais, essa 

operação carnavalesca é de grande relevância política.  



A ação demolidora de Brivaldo em Quem vê a cara vê a AIDS se 

volta também contra o eruditismo acadêmico. A certa altura do vídeo, 

o “repórter” encontra na rua com uma ex-colega da universidade e, ao 

reconhecê-la, faz o seguinte comentário: "Você vê o que deu meu 

curso; deu essa porcaria que aqui está. Assumindo a identidade do 

ator Cláudio Ferrário, Brivaldo88 faz gesto com a mão percorrendo seu 

corpo de cima a baixo e pergunta: "E você, o que tem feito do seu 

curso de Letras, é apresentadora também de tv?" A resposta da ex-

colega de turma é lacônica: "Nem apresentadora, nem nada". Brivaldo, 

então, argumenta que se ele fez o curso de Letras e virou 

apresentador de TV, ela também pode ser a mesma coisa, e propõe 

um teste diante das câmeras da TV Viva.  

Esse encontro fortuito do ator Cláudio Ferrário, caracterizado 

como Brivaldo, com a ex-colega da universidade, é uma ponte que 

leva a um diálogo do popular com o erudito no contexto do vídeo. 

Ainda que tenha sido o ator, e não o personagem, quem cursou a 

universidade ocorre uma simbiose entre ambos a ponto da existência 

de um ser indissociável da existência do outro, tornando-se, assim, a 

mesma coisa. O que importa, no entanto, é observar que, na 

seqüência, o diálogo e os gestos de ambos, somados aos da ex-colega, 

operam um questionamento bem-humorado de um certo saber 

letrado, erudito, representado pelo curso de Letras, transformando-o 

simbolicamente numa sabedoria "inútil", "sem utilidade" prática.  

 

 

Mas, como nada na vida é absolutamente inútil, Cláudio Ferrário 

encontra uma finalidade para o curso superior: serviu para ele se 

                                                 
88 É interessante observar o paroxismo da identidade fluída do Brivaldo, a ponto de ele assumir o 
lugar do criador, o ator Cláudio Ferrário.  



transformar em apresentador de TV. O ator então suspeita que possa 

ter a mesma utilidade para a ex-colega, operando uma generalização 

semelhante à da Polícia Militar em relação à AIDS. Na prática, o que se 

efetua é uma desqualificação do conhecimento erudito, cuja finalidade 

passa a ser unicamente a de forjar apresentadores para a TV, mídia 

freqüentemente discriminada por setores intelectuais, entre outros 

motivos, em função da linguagem grotesca de que se utiliza.  

É bastante sintomático observar que o próprio ator também 

recorre ao grotesco quando se refere à utilidade do curso de Letras: 

"deu essa porcaria que aqui está". Ao mesmo tempo em que zomba de 

sua formação universitária, ele acaba por zombar ironicamente de si 

mesmo, um procedimento ambivalente e bastante comum ao riso 

popular, que não se exclui do mundo contraditório em que vive, como 

observa Bakhtin (1987:10-11):  

 

"Uma qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece 
dos próprios burladores. O povo não se exclui do mundo em evolução. 
Também ele se sente incompleto; também ele renasce e se completa 
com a morte. Essa é uma das diferenças essenciais que separam o riso 
festivo popular do riso puramente satírico da época moderna." 
  

Essa mesma atitude carnavalesca, contraditória é vista em 

outros momentos do vídeo, por exemplo, quando Brivaldo encontra um 

senhor desdentado e exalta-o como protótipo do homem bonito: "Um 

tremendo gatão no ar. Há muito tempo eu não havia um homem tão 

bonito. Um homem lindo!", exclama para um sorridente interlocutor. 

Ou quando elogia o corpo de um outro homem de estatura mediana, 

relativamente franzino, sem camisa, chamando-o de tronco de 

coqueiro: "Bota o tronco de coqueiro no ar, no ar da tv viva, a sua 

imagem". A julgar pela maneira como se comportam os entrevistados 

nas duas ocasiões, sorrindo e participando das brincadeiras de 

Brivaldo, sem demonstrar qualquer constrangimento, fica claro o 

quanto as relações populares são mesmo ambíguas, grotescas, 

permeadas pelo riso e a gozação. O que revela uma maneira peculiar 

de encarar a vida, uma outra visão de mundo, diferente das etiquetas 

e dos valores sociais estabelecidos pelos setores hegemônicos da 



sociedade. E o Brivaldo, por força da empatia que estabelece com os 

seus interlocutores, parece materializar, com sucesso, esse sentimento 

de rupturas. 

 

                 

 

Se a carnavalização pode ser apontada como uma das 

características marcantes de Quem vê a cara vê a AIDS, isso não seria 

possível se o dialogismo não fosse uma marca estilística do programa 

Bom Dia Déo. É em função da liberdade de movimento e expressão do 

Brivaldo, de sua abordagem irreverente, flexível, persistente e 

interativa que ele consegue estabelecer contato e conquistar a 

simpatia das pessoas para o diálogo aberto, uma conversa franca onde 

se fala de tudo, todos os assuntos, ao sabor do momento e do lugar 

onde a cena está transcorrendo. Dessa forma, não é de se estranhar 

que, num vídeo sobre AIDS, outras questões como política, inflação, 

beleza, etc, sejam abordadas sem restrições, e absolutamente fora do 

contexto, interrompendo um certo encadeamento de fatos relacionados 

a um só tema, tão comum nas reportagens televisivas.  

Em sua saga dialógica, Brivaldo conversa com todo mundo: 

crianças, velhos, jovens, homens, mulheres, homossexuais. Essa sua 

função fática, para usar um termo de Jakobson (apud BOUGNOUX, 

1994), de estabelecer contato com as pessoas, o leva a fazer coisas 

surpreendentes, como entrevistar o ícone da modelo utilizada na 

propaganda governamental sobre a AIDS, estampado em um outdoor 

da cidade. Essa cena, aliás, é bastante emblemática no que diz 

respeito ao dialogismo. Logo após a vinheta de abertura do vídeo, 

onde é feita a associação do ex-presidente Sarney com a AIDS, 

Brivaldo aparece vestido de paletó listrado em vermelho e branco. 



Enquadrado em Plano Médio 89, faz uma passagem introdutória dizendo 

que irá falar sobre "um assunto muito sério que está em discussão no 

mundo inteiro", estabelecendo de imediato uma relação do global com 

o local.  

 

 

 

Brivaldo também deixa explícita sua intenção dialógica de 

conversar sobre a AIDS com muita gente: a comunidade, os 

farmacêuticos, os aidéticos, o pessoal do Hemope, os médicos, entre 

outros, e adianta que vai começar entrevistando uma morena. Em 

seguida, vira-se de costas e sai caminhando. A câmera abre zoom  e, 

aos poucos, revela uma escada posicionada em frente ao outdoor, que 

estampa, em Big Close, o rosto da modelo. Brivaldo sobe os degraus 

da escada e pergunta: "e aí minha flor, você tem medo da AIDS ou 

não tem?". Logo em seguida, encosta o ouvido na boca da modelo, 

como quem vai escutar algum segredo e se expressa maliciosamente: 

"hummm".     

 Essa cena é muito mais do que um monólogo de uma pessoa 

com um ícone, pois o outdoor em questão é uma peça publicitária da 

campanha do Governo Federal sobre a AIDS, cujo slogan Quem vê 

cara não vê AIDS, serve de mote para o título do vídeo. E, assim 

sendo, o que denota ser um simples monólogo adquire outra dimensão 

expressiva e passa a ser também um diálogo no sentido conotado, 

além de funcionar como eficiente estratégia de introdução ao assunto 

para os telespectadores. Ou seja, ao iniciar o programa, dirigindo-se a 

uma propaganda oficial amplamente disseminada pelas ruas da cidade, 

                                                 
89 Na linguagem audiovisual, um tipo de enquadramento utilizado para destacar quem está 
falando. 



Brivaldo anuncia que irá abordar um assunto importante e que está em 

evidência, exigindo a atenção e o interesse das pessoas num momento 

em que ainda se sabia muito pouco sobre a AIDS.  

Em Quem vê a cara vê a AIDS o diálogo, ou a busca por ele, é 

uma constante. Desde a passagem introdutória, onde procura interagir 

com um outdoor, até a seqüência final do vídeo, quando sai de braços 

dados com uma moça numa das pontes do centro do Recife, Brivaldo 

revela-se um guardião do princípio dialógico. Para cumprir essa 

"missão", chega a ser obsessivo, a ponto de se dirigir a um ícone, 

como se fosse a própria pessoa re-presentada, de conversar com 

ausentes, como o presidente Sarney e, até mesmo, com pessoas 

imaginadas numa suposta platéia. Em muitas de suas aparições, o 

repórter e brincante popular faz referência aos moradores dos bairros 

onde a TV Viva exibe a sua programação, no intuito de estabelecer 

contato e estimular uma reação do público.  

No vídeo Quem vê a cara vê a AIDS essa estratégia persuasiva 

aparece de várias maneiras. Citaremos aqui apenas dois exemplos, 

que nos parecem emblemáticos. Ao abordar um transeunte no centro 

do Recife, Brivaldo lhe faz a seguinte pergunta: "você sabia que você 

agora entrou no ar na Vila Tururu?". Ao responder em tom de surpresa 

com uma indagação: "foi?", o entrevistado é convidado a olhar para 

baixo e "ver", na verdade imaginar, que as pessoas estão olhando em 

sua direção90. "Olha lá, olha o pessoal lhe vendo, olha o pessoal lhe 

vendo, olha o pessoal lhe vendo na Vila Tururu", diz o entusiasmado 

Brivaldo.  

 

    

                                                 
90 O olhar para baixo está relacionado à maneira de projeção da TV Viva na rua em um telão 
armado em cima de uma Kombi. Em contrapartida, para assistir ao programa, a platéia tinha que 
olhar para cima.   
 



A repetição da frase e o gesto inclinado com que o repórter e 

animador cultural se curva diante da câmera olhando para baixo, e 

com o braço por cima do ombro do interlocutor, acabam por conduzi-lo 

à mesma posição. É plausível supor que essa alegoria para localizar a 

audiência que está ausente no momento da gravação, mas que, de 

fato, se faz presente no momento da exibição, através de um telão 

posicionado sobre um automóvel, tenha despertado algum tipo de 

reação nos moradores da Vila Tururu naquele momento, e talvez 

desperte ainda hoje se o vídeo for mostrado da mesma maneira.  

 

    

 

A citação constante das comunidades por parte de Brivaldo, ao 

mesmo tempo em que atende e reforça o slogan da TV Viva, "a sua 

imagem", engendra uma certa comunicação, que pode ser bastante 

positiva no que diz respeito à auto-estima das pessoas, especialmente 

das que residem na periferia das grandes cidades, freqüentemente 

exibidas nos media de maneira negativa, em atos de violência ou 

tragédia.  

 

 

A preocupação de Brivaldo em interagir com a suposta platéia da 

exibição leva-o a fazer dedicatórias, compartilhar olhares e oferecer 

candidatos a namoro de um bairro a outro, entre as cidades do Recife 



e Olinda. Em determinado momento de Quem vê a cara vê a AIDS, 

após questionar um homem se tinha pego AIDS, como algumas 

pessoas da comunidade estavam dizendo, e receber resposta negativa, 

o repórter e animador cultural diz que o entrevistado, sem camisa, 

magro e relativamente baixo, tem um aspecto saudável, que é bonito 

e elegante, e pede que ele mostre o "muco". Diante do entusiasmo do 

seu interlocutor em exibir o corpo, Brivaldo tece o seguinte 

comentário: "Ééé...pra você do Pina, pra você de Aguazinha, olha aí...é 

a tora, é a tora." 

Em meio a tantas falas de tantas vozes que se cruzam, se 

contradizem e se completam, Quem vê a cara vê a AIDS compõem um 

amplo painel discursivo, sem qualquer amarração conclusiva. A AIDS, 

a sexualidade e a política brasileira são enfocadas sobre diferentes 

aspectos e de maneira aleatória por pessoas de diferentes situações 

sociais em diversos lugares. Cada pessoa expõe a linguagem de sua 

concepção de mundo. No que diz respeito à AIDS escuta-se, por 

exemplo, o discurso das pessoas bem informadas que dizem como a 

doença é transmitida, quais são as formas de prevenção, e se 

posicionam contra a discriminação com o doente aidético. Ouve-se, 

também, o discurso das pessoas desinformadas, que não sabem 

sequer da existência da AIDS. Os discursos místicos e religiosos 

também estão presentes na defesa do celibato, na voz de uma senhora 

que se diz imune à AIDS, porque é "solteira e religiosa"; na visão 

apocalíptica de um idoso, que associa a fatalidade da AIDS ao "fim dos 

tempos"; de outro homem idoso que, ao ser questionado se tinha 

medo da AIDS, responde que só teme os "castigos de Deus"; e ainda 

de uma mulher que diz ser a AIDS um "castigo para os homens que se 

relacionam com outras mulheres fora do casamento". 

Ainda que inconcluso, o diálogo que se estabelece entre essas 

múltiplas vozes do vídeo projeta uma visão diferenciada sobre a AIDS 

de uma parcela dos moradores do Recife e da Região Metropolitana, 

num momento em que a doença ainda não era uma realidade plausível 

para muita gente. O discurso, costurado a partir dessa interação de 

vozes com diferentes "sotaques" sociais, é polifônico.  O sexo, a 

religião e a política não se fundem no  vídeo para compor uma unidade 



discursiva organizada, objetiva, isenta de contradições, do caos social. 

Muito pelo contrário, expressam uma certa maneira diversificada, 

contraditória, incerta de encarar a vida, uma característica inerente ao 

popular.  

Por ser constituído no entrecruzamento de vozes que são 

diferentes e contraditórias, mas dialogam e deixam-se expressar 

livremente, Quem vê a cara vê a AIDS é um vídeo polifônico. Nele, o 

povo se constitui pelas interações e negociações que estabelece com 

múltiplas alteridades, com o massivo e o popular, para ser, ao mesmo 

tempo, politizado, desinformado, supersticioso, cristão e burlesco.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 – Análise 2 

 

A nossa história e a história de Cabo Gato 

 

Produção: Centro de Organização Comunitária de Chão de Estrelas 

Direção: Jacinta Rodrigues e Marinita Neves 

PE/1987/25'/Cor/U-matic/NTSC 

Sinopse: documentário sobre a história de luta pela posse da terra 

numa comunidade da periferia do Recife. 

 

"O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 
mundo, o pronunciam, isto é, o transformam, e, transformando-o, o 

humanizam para a humanização de todos."  
(Paulo Freire: 1971) 

 

 

4.3.1 - Arqueologia de um processo de produção  

 

Como modelo de construção sígnica, que procura  romper, na 

prática, com as dicotomias entre produtor-consumidor, sujeito-objeto, 

promovendo uma ampla participação do grupo envolvido em todas as 

etapas de confecção do produto audiovisual, o videoprocesso é um tipo 

de comunicação participativa, cuja origem remonta aos anos 70 nos 

chamados trabalhos de base, desenvolvidos por setores progressistas 

da Igreja Católica91, que adotaram as idéias de uma pedagogia popular 

do educador Paulo Freire.  

Essa fé na capacidade ativa do povo aparece no vácuo deixado 

pela falência do populismo e das vanguardas revolucionárias, que 

                                                 
91 Baseada nos princípios da Teologia da Libertação, a Igreja Católica latino-americana respondeu 
favoravelmente ao apelo do Vaticano em favor da Nova Ordem Mundial de Comunicações 
(NOMIC) proposta pela Unesco, que reivindicava mudanças profundas nas relações internacionais 
de comunicação entre países ricos e pobres. Della Cava (apud DOIMO, 1995:137) observa que 
este apoio à NOMIC estimulou nos setores progressistas da Igreja uma luta por transformações 
não só na estrutura dos mass media, mas também da sociedade. Entre outras coisas, exigia-se a 
igualdade de acesso aos sistemas de comunicação existentes para o Terceiro Mundo, a defesa da 
identidade cultural dos povos, a transformação dos mass media em um sistema de comunicação 
horizontal, bem como a instituição de uma nova sociedade, onde o povo fosse sujeito das 
comunicações e do seu próprio destino. O apoio da Igreja Católica e de agências financiadoras 
estrangeiras ligadas a esta instituição foi fundamental para a emergência das práticas 
comunicativas entre os movimentos de base popular no campo e na cidade ao longo da década 
de 1980. A maior parte dessas experiências foram realizadas com a participação das pastorais 
católicas: Pastoral Operária, Comunidades Eclesiais de Base, Comissão Pastoral da Terra, etc.  



sucumbiram diante da forte repressão militar. A emergência dos 

chamados novos movimentos sociais 92, que brotaram de maneira mais 

ou menos espontânea, independente do Estado, partidos políticos, 

sindicatos e outras instituições, que tradicionalmente compunham a 

luta social, foi o cimento que fortificou uma certa concepção de que 

somente o povo, "de baixo para cima", seria capaz de produzir as 

necessárias transformações sociais. Como observa Ana Maria Doimo 

(1995: 129-130):  

 

"Antes invariavelmente associada a experiências de alfabetização de 
adultos, a educação popular passa, a partir de meados dos anos 70, a 
ser preferencialmente utilizada em seu sentido estritamente 
organizativo-conscientizador e a agregar novos valores éticos políticos, 
como a democracia de base e a autonomia, dentro da metáfora do 
povo como sujeito de sua própria história”.  
 

Doimo (1995) lembra que, já nessa época, vivia-se uma crise no 

pensamento marxista, especialmente no que diz respeito ao dogma do 

chamado "centralismo democrático", que nutria um desprezo absoluto 

por qualquer iniciativa espontânea do povo. Além disso, setores da 

intelectualidade brasileira leram Gramsci e descobriram o conceito de 

sociedade civil e o valor político do senso comum . Para o pensador 

italiano, a dominação de uma classe sobre as demais não se dá apenas 

através de métodos opressivos, mas, sobretudo, na busca pelo 

consenso. E a sociedade civil, como conjunto de organismos privados, 

embora complexa e resistente a grandes transformações sociais, se 

configura como espaço privilegiado onde se processam as disputas 

ideológicas (GRAMSCI, 1995), oferecendo "brechas", que podem ser 

paulatinamente ocupadas numa "guerra de posições"93.           

Foi, portanto, no bojo dessas transformações que a Igreja 

Católica abriu-se para novas experiências organizativas e teológicas    

                                                 
92 Foram chamados de Novos Movimentos Sociais os diferentes movimentos de reivindicação 
imediata que surgiram de forma espontânea, a partir de meados da década de 1970 para lutar 
contra o desemprego, o custo de vida, por transporte, saúde, moradia, etc. Uma análise sobre 
esses movimentos pode ser conferida em Doimo (1995) e Scherer-Warrem (1987).    
93 A "Guerra de Posição" pode-se dizer que é uma estratégia para fazer a revolução nos países do 
Ocidente, onde existe uma sociedade civil bem estruturada e atuante. Em linhas gerais, ela visa o 
fortalecimento deste setor numa perspectiva n itidamente popular para depois tomar o poder do 
Estado. A chamada "Guerra de Posição" se contrapõe a "Guerra de Movimento" desenvolvida por 
Lênin para a derrubada do Estado czarista na Rússia, onde a sociedade civil era inexpressiva 
(Gruppi, 1978: 138-143). 



com o bordão da autonomia das organizações de base, e de uma crise 

e revisão do marxismo ortodoxo por setores de esquerda, que surgiu 

uma nova concepção de povo e participação popular contra o Estado 

"opressor". Como diz Doimo (1995:75): 

 

"...inaugura-se uma concepção centrada na capacidade ativa do povo, 
pela qual não havia mais lugar nem para o culto do "Estado-nação", 
que prometia o desenvolvimento pela eficácia instrumental-
administrativa do planejamento compreensivo, nem tampouco para a 
ação das "vanguardas", que previam combater o imperialismo e o 
latifúndio pela conscientização das massas amorfas, passivas e 
indiferentes".   

  

É, portanto, no contexto peculiar da década de 1970, onde os 

tradicionais canais de participação política, econômica, de produção de 

sentido e de compreensão da realidade estavam todos vedados à 

maioria da população brasileira por força da ditadura militar, que surge 

a chamada Comunicação Popular. Ou seja, as iniciativas de 

comunicação entre os diferentes grupos sociais que se colocavam em 

franca oposição ao Estado, e também aos meios massivos, entendidos, 

naquela época, como representantes dos interesses das classes 

dominantes.  

  A Comunicação Popular94 nasce com uma proposta diferenciada, 

de caráter pedagógico e participativo, baseada principalmente nas 

idéias de Paulo Freire (1971), que promove uma aproximação entre 

educação e comunicação. Ao propor um novo método de ensino-

aprendizagem a partir de uma relação comunicativa horizontal e 

dialógica entre o professor (educador-educando) e o aluno (educando-

educador), Freire, ao mesmo tempo em que questiona o modelo 

clássico de comunicação (emissor-receptor) como simples transmissão 

de informações, propõe outro modelo, onde produção e recepção se 

intercomunicam, estabelecem trocas e produzem sentidos, ou seja, a 

                                                 
94 O termo Comunicação Popular é por demais polêmico porque encerra uma infinidade de 
definições que foram sendo elaboradas em função de determinados contextos históricos e 
diferentes concepções de mundo, que não cabe analisar neste trabalho. Aqui, esta e xpressão é 
empregada para falar genericamente das formas expressivas e processos culturais dos diferentes 
setores dos Novos Movimentos Sociais, que surgiram da década de 1970 e que, de alguma forma, 
se contrapunham ao que era socialmente dominante ou culturalmente elitista.    



comunicação passa a ser vista como um processo, uma via de mão 

dupla.  

 É justamente este reconhecimento do receptor como produtor 

de discurso, que está na base das primeiras formulações teóricas da 

chamada Comunicação Popular, que levou algumas entidades a 

praticarem o videoprocesso  nos anos 80. Assim, antes do vídeo, 

processos de comunicação dialógica e participativa foram realizados na 

década de 7095 em outras áreas: nas artes plásticas, no teatro, em 

jornais, slides, cinema, literatura, etc. Embora tenham sido 

experiências heterogêneas e com diferentes objetivos e níveis de 

participação, é possível identificar algumas características comuns a 

essas manifestações artísticas, que também estão presentes no 

modelo de produção videoprocesso. São elas:  

 

A) autoria coletiva - os integrantes do grupo envolvido participavam, 

direta ou indiretamente, de todas ou algumas etapas do processo de 

construção simbólica, rompendo com a tradição do individualismo 

autoral do romantismo burguês;  

B) obra aberta - o produto cultural elaborado na maioria dessas 

experiências pode-se dizer que era uma obra aberta, não apenas no 

sentido elaborado por Umberto Eco (1971), que diz respeito as 

diferentes possibilidades de interpretação, mas no sentido de 

inacabado, de produto que pode ser reelaborado nos diferentes 

momentos de sua execução e, até mesmo, durante a sua 

apresentação, como é o caso do teatro popular, que se refaz a partir 

das interferências do público;  

C) autogestão - ainda que a maioria dessas experiências tenham a 

participação de, pelo menos, um profissional que coordena os 

trabalhos, os próprios integrantes do grupo assumem 

responsabilidades e são condutores de todo o processo, pois trabalha-

                                                 
95 A arte processual e performática surgiu no final dos anos 60, nos Estados Unidos, em meio aos 
movimentos de contracultura, que pregavam uma ruptura radical com os valores culturais 
dominantes, e viveu seu auge na década de 70, influenciando artistas no mundo inteiro. De 
acordo com Jair Ferreira dos Santos (1998[1986]:55), em 1970, um pão -poema-processo, com 
10 metros de comprimento, foi comido em praça pública, no Recife, por cerca de cinco mil 
pessoas.  



se numa perspectiva compartilhada, horizontal, sem uma         

hierarquia rígida;  

D) engajamento político - os participantes são o que Gramsci (1995) 

chama de intelectuais orgânicos, pois são os próprios militantes ou 

estão, de alguma forma, engajados na luta por mudanças sociais, 

ainda que não sejam necessariamente filiados a partidos políticos;  

E) temática conjuntural - os assuntos abordados são sempre de 

natureza política ou social, geralmente se referem a uma luta 

especifica, imediata, de uma comunidade ou categoria de 

trabalhadores;  

F) impacto local - por tratar de questões específicas de determinados 

grupos, sua repercussão é circunscrita a um determinado público, têm, 

pois, impacto local em oposição ao universal da indústria cultural;   

G) caráter educativo-libertador - por trabalhar a questão da autoria 

coletiva, ter como resultado uma obra aberta, contar com a 

participação de sujeitos politicamente engajados, abordar temas da 

conjuntura política e social e permitir uma construção dialética do 

saber, contribuindo, assim, para o resgate de identidades culturais 

locais, essas experiências tinham fundamentalmente um caráter 

educativo-libertador no sentido em que defende Paulo Freire (1978), 

um projeto de educação como prática para liberdade. 

 

4.3.2 - O processo de produção em Cabo Gato 

 

A iniciativa de fazer um vídeo sobre Cabo Gato, comunidade 

popular localizada às margens do rio Beberibe, no bairro de Peixinhos, 

em Olinda, partiu de alguns líderes locais, que sentiram a necessidade 

de os próprios moradores contarem sua história, pois sabiam que os 

meios de comunicação de massa jamais iriam contá-la da maneira 

como desejavam. Para que esse desejo virasse realidade, foi criado o 

Projeto Memória, cuja idéia era resgatar a vitoriosa luta pela posse da 

terra em forma de cartilha, fotografia, rádio e vídeo. Segundo Ovídio 

Ferreira96, um dos principais líderes comunitários que participou do 

                                                 
96 Entrevista concedida ao autor em 18/08/01.  



videoprocesso, o projeto foi realizado com o apoio financeiro da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA)97.  

Como alguns integrantes da Associação de Moradores de Cabo 

Gato, além da atuação no bairro, participavam também de 

movimentos de evangelização social, promovidos pela Arquidiocese de 

Olinda e Recife98, e tinham conhecimento do trabalho de educação 

popular, decidiram fazer o vídeo com produtores independentes, que 

concordassem em repassar as técnicas e realizar o trabalho 

coletivamente. Daí surgiu o convite à jornalista Jacinta Rodrigues99, na 

época, repórter da Rede Globo Nordeste, que além de conhecer toda a 

história da luta de Cabo Gato, desde de 1981, fazia de sua atividade 

profissional uma espécie de tribuna para os movimentos sociais100. 

Jacinta topou o desafio e convidou a também jornalista Marinita Neves, 

para dividir a coordenação dos trabalhos.  

 A primeira iniciativa das coordenadoras, Jacinta Rodrigues e 

Marinita Neves, foi discutir a necessidade de se fazer o vídeo no 

formato profissional, na época U-Matic, no intuito de desfazer a 

concepção equivocada de que popular é sinônimo de falta de 

qualidade. Para adequar este desejo às reais condições financeiras da 

comunidade, discutiram-se detalhadamente o orçamento - preço de 

fitas, dias de gravação, hora de ilha de edição, etc - e a importância da 

organização para a eficiência do trabalho. Em seguida, através de 

seminários, foram discutidas e repassadas noções básicas de cada uma 

das  etapas do processo de construção de um audiovisual. A partir daí, 

segundo Marinita101, o grupo entendeu que o pontapé inicial era o 

roteiro e que “todas as três mil pessoas da comunidade não podiam 

participar” da elaboração do vídeo.  

                                                 
97 A LBA era um órgão de assistência social do Governo Federal, comandado pela primeira-dama 
do país. Com escritórios em cada estado, a LBA foi muito utilizada para fortalecer setores políticos 
ligados à presidência da República. Envolta em muitos escândalos de malversação e desvio de 
verbas públicas, a LBA foi fechada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.        
98 A Arquidiocese de Olinda e Recife, sob o comando de Dom Hélder Câmara, apoiou 
intensamente as lutas populares. Segundo Ovíd io Ferreira, duas freiras, irmã Dora e irmã Patrícia, 
chegaram a morar num barraco de Cabo Gato durante todo o processo de luta pela posse da 
terra.    
99 Jacinta Rodrigues é casada com Clarício dos Santos. Na época da realização do vídeo, Clarício 
fazia parte da Pastoral da Terra e prestava assessoria aos moradores de Cabo Gato. Foi ele, 
também, que elaborou e coordenou a execução do Projeto Memória.     
100 Em depoimento concedido por e-mail, dia 28/10/1999, Jacinta diz que sempre fez uso do 
poder  da Globo para “mostrar a cara e a voz dos excluídos”.  
101 Entrevista concedida ao autor em 18/11/1998.  



Para otimizar o trabalho, foram então criadas comissões - de 

produção, do roteiro, de gravação, de trilha sonora, etc -, cada uma 

com funções e responsabilidades específicas para viabilizar a realização 

do vídeo. Tudo o que era descoberto em cada uma delas, sob a 

coordenação das duas jornalistas que davam um expediente diário na 

comunidade, era colocado em discussão para todo o grupo, gerando 

um rico processo de socialização e construção coletiva não só do vídeo, 

mas também do conhecimento sobre a luta social como um todo.  

A partir da interação entre as informações que eram levantadas 

pelas comissões e as que já eram do conhecimento de cada integrante, 

a história da comunidade foi sendo reconstruída em seus momentos 

mais significativos, nos casos e personagens mais marcantes, inclusive 

em seus aspectos lendários, como a de uma cobra gigantesca, que 

vivia no rio e, segundo o dono do terreno, iria comer todos aqueles 

que invadissem suas terras.  

Ovídio Ferreira102 lembra que o episódio da cobra gerou uma 

discussão na comunidade sobre como os ricos e poderosos "planejam" 

ações para enganar os pobres. "Ele idealizou aquela cobra pra poder 

garantir o seu terreno", diz Ovídio, referindo-se a "seu" Neco, então 

proprietário das terras - onde hoje fica Cabo Gato - que foram sendo 

ocupadas a partir da década de 1950. Nas discussões coletivas do 

grupo, foram sendo definidos todos os assuntos, as pessoas que iriam 

falar e o que se deveria mostrar no vídeo, como a ponte de madeira 

sobre o rio Beberibe, construída pelos própiros moradores, considerada 

um marco inicial na organização da comunidade, bem como a escola 

comunitária e os diversos artistas populares que residiam no local. 

 Todo esse processo, que durou oito meses, foi considerado 

extremamente rico e permitiu às jornalistas elaborarem o roteiro de 

edição do programa de acordo com as expectativas do grupo. O 

trabalho das comissões também foi fundamental, especialmente a de 

produção, para que as gravações ocorressem no período de uma 

semana, conforme o planejado. Mas, se nas fases de roteirização, 

produção e gravação, todos participaram intensamente, a edição final 

do material ficou a cargo exclusivamente das coordenadoras, que, 
                                                 
102 Entrevista concedida ao autor em 11/08/01. 



mesmo assim, seguiram à risca o roteiro de edição pré-determinado, 

que havia sido discutido anteriormente com o grupo, usando, inclusive, 

a trilha sonora original, composta e gravada por artistas locais, que 

também aparecem em diversos momentos nas vinhetas de passagem 

que costuram os blocos do vídeo.   

 Outro momento importante do processo foi a exibição do 

programa na comunidade. Os moradores organizaram uma grande 

festa na rua com a apresentação de diversos artistas do local num 

palco improvisado na caçamba de um caminhão. Marinita Neves nos 

relata que o mais interessante e supreendente foi mesmo a exibição do 

vídeo numa televisão colocada em cima daquele automóvel, e a 

maneira como se deu a recepção do programa:  

 

“Tivemos que passar o vídeo mais de uma vez, porque quando as 
pessoas se viam era uma bagunça total de alegria, algazarra, todo 
mundo rindo. Então, passamos o programa mais de uma vez. Primeiro 
pra todo mundo se ver, depois pra todo mundo rir, e mais uma vez pra 
todo mundo ver e ouvir a história”. 
 

 Mais do que um simples resgate memorialista pelo direito à 

moradia - esta era a intenção inicial do Projeto Memória - A nossa 

história e a história de Cabo Gato, pela maneira como foi realizado, 

acabou desencadeando um processo mais amplo de resgate da auto-

estima da própria comunidade, que só aparecia na mídia de maneira 

pejorativa, em função de crimes ou da miséria do local. O vídeo serviu, 

também, segundo nos relata Marinita Neves, para dar uma guinada na 

vida dos moradores, que passaram a acreditar mais em si mesmos, 

em seus potenciais, no que faziam ou gostariam de fazer, a exemplo 

dos grupos de cultura popular que foram rearticulados e, 

posteriormente, conseguiram realizar apresentações regulares na Casa 

da Cultura, no Recife. 

 Talvez o fato mais importante que se deu, ainda como 

conseqüência de todo o processo de elaboração do vídeo, foi a criação, 

em 1988, do Movimento Cultural Desperta Povo , com a finalidade de 

realizar encontros e palestras para discutir e celebrar algumas das 

datas mais significativas para os movimentos sociais, como 20 de 



novembro (Dia da Consciência Negra) e o 1o de maio (Dia do 

Trabalhador). Ovídio Ferreira ressalta que o Desperta Povo procurava 

mobilizar e conscientizar os moradores através da cultura, e que os 

atos políticos, que contavam com a participação de personalidades 

como o então arcebispo de Olinda e Recife Dom Hélder Câmara, eram 

sempre encerrados com um grande show na comunidade.  

A partir de 1996, o Movimento Cultural Desperta Povo passou a 

desenvolver, junto com a prefeitura do Recife, um projeto pioneiro de 

coleta seletiva, chamado Desperta Povo Lixo é Vida, empregando 

centenas de moradores no trabalho de coleta e reciclagem de lixo. 

Atualmente, o Desperta Povo vive exclusivamente na luta ambiental. É 

uma instituição consolidada com estatuto, sede própria, telefone, 

automóvel, e que serve como fonte de captação de recursos junto a 

agências de cooperação internacional para projetos na comunidade.  

Ainda que não deva ser apontado como o único fator que gerou 

uma série de desdobramentos positivos para Cabo Gato, pois seria um 

grande equívoco desconsiderar o contexto histórico em que as lutas 

foram-se desenvolvendo, bem como a capacidade de organização dos 

líderes locais, não se pode negar que o modelo de produção do 

videoprocesso  teve um papel importante no resgate da auto-estima 

dos moradores, em fazê-los acreditar que era possível mudar o rumo 

de suas vidas, apesar de todas as dificuldades que apareciam pelo 

caminho.  

Foi possivelmente a maneira dialógica como o documentário foi 

elaborado que facilitou o processo de identificação e estimulou os 

moradores a buscar novas conquistas. Em A nossa história e a história 

de Cabo Gato, o dialogismo não só deu forma e conteúdo, mas 

impregnou todo o vídeo. Há uma preocupação constante em dialogar 

com o receptor-produtor, e isso se reflete em toda simbologia das 

diferentes linguagens que se manifestam no programa. É somente a 

partir do processo de produção que podemos entender melhor o 

sentido das músicas, dos enquadramentos, das manifestações de 

cultura popular, enfim, de todos os elementos que estão presentes no 

vídeo.  



Além disso, é preciso ressaltar que, segundo depoimento de 

Jacinta Rodrigues, o videoprocesso, A nossa história e a história de 

Cabo Gato, foi uma via de mão dupla e promoveu, também, 

transformações profundas em sua vida e na de Marinita Neves.   

 

“Foi um marco na minha vida, e eu acho que na da Marinita 
também. Percebi que a partir deste vídeo, a Marinita se politizou 
e acabou na militante que é hoje. O processo de realização do 
vídeo foi permeado pela amizade, companheirismo, cumplicidade 
entre nós e a comunidade, e entre eu e a Marinita. Foi tudo 
muito bonito. Profissionalmente, foi a experiência mais 
significativa, e eu acho que de certa forma inédita, pois poucos 
conseguiram fazer um vídeo desta forma.”103   
 

4.3.3 – A carnavalização dialógica de um videoprocesso 

 

 O dialogismo é uma premissa básica do modelo de produção 

chamado videoprocesso, que envolve a participação ativa e horizontal 

de todo um grupo de pessoas nas etapas de construção de um vídeo. 

Mas, no caso da experiência patrocinada pelo Centro de Organização 

Comunitária de Chão de Estrelas, tem-se uma superabundância 

dialógica, que se manifesta claramente ao longo do documentário. A 

começar pelo próprio título: A nossa história e a história de Cabo Gato. 

Ao mesmo tempo em que sugere uma interpenetração mútua entre as 

histórias de cada morador, da comunidade e de um certo cabo da 

polícia, conhecido por Gato, ele denota uma tentativa explícita de fazer 

contato, de estabelecer uma comunicação fática com seus receptores 

preferenciais.  

Já na seqüência de abertura do vídeo, a intenção do diálogo é 

reforçada de diversas maneiras no áudio, nas imagens e também nos 

caracteres. Sobre as primeiras imagens de pessoas da comunidade, 

em planos fechados, a voz grave de um artista do local, em off, 

convoca, de forma pessoal, cada morador a conhecer sua própria 

história, como quem convida alguém para uma conversa: "ei, menino, 

vâmo (sic) chegar na memória de Cabo Gato!"  

                                                 
103 Depoimento de Jacinta Rodrigues concedido por e-mail, dia 28/10/1999. 



 A convocação do locutor, em off, é atendida dentro do próprio 

vídeo, pois, no exato instante em que ele termina de dizer: "ei, 

menino", aparece, em close, um morador que estava de costas e 

rapidamente se vira de olhos arregalados olhando para a câmera, 

como quem atende prontamente e com bastante interesse a um  

chamado. Essa imagem, que pode ter sido captada casualmente, ou, 

até mesmo, produzida, nos parece emblemática porque revela, de 

imediato, quem é o interlocutor preferencial do programa. A pessoa 

que aparece arregalando os olhos, que mais adiante será um dos 

entrevistados, personifica o conjunto dos moradores e, assim, reforça 

a intenção dialógica que se pretende desencadear.  

 Essa busca pelo diálogo continua em toda a seqüência de 

abertura. Como na letra da música, uma ciranda cadenciada com 

batidas de samba, composta e cantada por um grupo da própria 

comunidade, que fala inicialmente das dificuldades de sobrevivência 

dos moradores, para depois entoar insistentemente uma mensagem de 

esperança no refrão: "a vida vai melhorar, a vida vai melhorar, a vida 

vai melhorar, se Deus quiser, vai melhorar." Elementos visuais, como 

as imagens do cotidiano na favela e os créditos que identificam quem 

fez e o tema do vídeo, reforçam ainda mais a dialogicidade.  

Fechando a seqüência inicial, aparece um aviso que diz: 

"Conselho de Moradores de Cabo Gato. Reunião hoje, às 15h". Escrito 

à mão numa folha de papel cartolina, o anúncio tem finalidade 

introdutória, pois antecipa, situa a ação que vem logo depois, 

semelhante às cartelas utilizadas no cinema mudo. Na imagem 

seguinte, os moradores vão chegando e entram num barraco onde 

funciona o conselho para participar da reunião. À medida que a "sala" 

vai enchendo de gente, dissolve-se o som da ciranda gravada e sobe o 

som direto dos moradores reunidos cantando o refrão: "a vida vai 

melhorar, a vida vai melhorar, a vida vai melhorar..."  

 



    

 

Toda a seqüência de abertura mostra-se bem resolvida no 

propósito de estabelecer uma identificação empática com o público 

preferencial. Da maneira como termina, sugere que os moradores não 

só atenderam ao chamado da voz em off: "ei, menino, vâmo chegar na 

memória de Cabo Gato", mas também que eles estão dispostos ao 

diálogo com o vídeo porque se reconhecem nele e sabem que a 

história da comunidade é a história de cada um. Estão todos ali, 

dispostos a dar a sua contribuição, seu testemunho e relato pessoal a 

respeito das lutas que vivenciaram. A seqüência também deixa 

transparecer a ideologia da educação popular, do povo como sujeito de 

sua própria história, ou seja, de que, somente através da organização 

e da participação de todos, foi possível construir a comunidade.      

 O dialogismo é uma espécie de marca registrada e está presente 

no decorrer do vídeo de diversas maneiras. Encontra-se na fala de 

cada morador, na primeira pessoa do singular ou do plural, relatando 

sua experiência vivida e, invariavelmente, se reportando a outros 

companheiros que foram cúmplices daqueles momentos, a exemplo de 

Deda, a primeira pessoa que ocupou um terreno e construiu um 

barraco no local: 

 
"Fui o primeiro invasor de Cabo Gato. Cheguei aí na vagem (sic), aí 
era tudo aquele buraco d'água, aquela vagem cheia de água. Mas tinha 
um topetizinho (sic), eu digo: me agradei aqui desse lugazinho (sic). Aí 
Sara disse: Deda, aonde é que eu faço o meu. Faz aqui junto. Aí ele 
fez junto de mim, o barraco..."   

 

O diálogo também se manifesta na conversa amena, não apenas 

inquiridora, da repórter com os entrevistados. Em determinado trecho 

do vídeo, quando alguns moradores relatam as arbitrariedades 

cometidas por um certo morador que cobrava pedágio para quem 

efetuasse a travessia da ponte sobre o rio Beberibe, que ligava Cabo 



Gato ao Recife, a jornalista protesta indignada: "E ninguém reclamava 

não, é!". Resignada, uma antiga moradora, Maria Pequena, responde: 

"...não tinha outra solução, né." 

Mas é no entrecruzamento das linguagens e gêneros narrativos - 

ficção, documentário, reportagem, teatro popular - que o dialogismo 

mostra-se ainda mais produtivo no interior do vídeo, compondo um 

painel simbólico profundamente híbrido. Como um produto concebido e 

elaborado com a participação da comunidade, A nossa história e a 

história de Cabo Gato constitui sua materialidade expressiva, 

sobretudo, a partir de elementos da cultura popular e da cultura de 

massa. E este diálogo mostra-se particularmente inventivo quando 

aparece o teatro de mamulengo104.  

Num determinado momento do vídeo, depois que é feita uma 

introdução sobre a origem de Cabo Gato e apresentadas as primeiras 

iniciativas de mobilização para construir uma ponte de madeira sobre o 

rio Beberibe, uma encenação com bonecos introduz uma nova etapa 

histórica na organização da comunidade, a partir do momento em que  

os moradores sentem-se ameaçados de expulsão do local por parte do 

governo do estado que pretendia alargar as margens do rio para evitar 

enchentes. A cena envolve três personagens "humanos" que residem 

no local: Benedito, um negro muito esperto e destemido; Palito, um 

sujeito branco, grandalhão, de cabeça grande e um pouco 

atabalhoado; e uma branca simpática e valente, Cristina (companheira 

de Benedito). Há ainda um outro elemento que é o pivô, o motivo da 

história, a draga, máquina utilizada para fazer escavações.  

 

                                                 
104 O mamulengo é uma forma de teatro popular composto de pequenos bonecos manipuláveis, 
feitos de madeira e pano. Sua origem remonta à Antigüidade, especialmente na Grécia e na 
Índia. Assim como na commedia dell'arte italiana, o mamulengo tem como uma de suas 
principais características a encenação dra mática de situações divertidas e pitorescas relacionadas 
aos costumes e tradições da comunidade que o cerca, através de personagens típicos e 
estereotipados. Mesmo encenado de maneiras diferentes de região para região, em Pernambuco, 
os personagens mais conhecidos são: o professor Tiridá, o moleque Benedito, o cabo Setenta, 
Quitéria, Simão, Mané Pacaru e João Redondo. À exceção dos três últimos, todos são da raça 
negra, pois, no teatro de mamulengo, os negros são heróis e corajosos. No vídeo, A nossa 
história e a história de Cabo Gato, é o negro Benedito quem descobre a chegada da draga 
opressora e a expulsa da comunidade. Outra característica deste folguedo popular é o improviso 
da encenação. Partindo de um roteiro mínimo para a história, o espetáculo se desenvolve a partir 
da reação do público. Para maiores informações sobre o mamulengo, consultar o seguinte 
endereço na internet: www.geocities.com/polemicas_2000/ritmos/mamulengo/mamulengo.htm       



 

 

A encenação começa com a chegada da draga ao som de uma 

onomatopéia imitando o barulho do motor. O esperto Benedito é quem 

primeiro vê a assustadora máquina. Preocupado, ele vai acordar Palito 

gritando:  

 

"Palito, Palito, chegou a bixiga da draga. Chegou a draga Palito! Agora 
a gente vai ter que sair Palito. A draga do DNOS105, a triste da draga, 
óia aí, óia."  

 

Assustado, e ainda sem entender bem o que estava 

acontecendo, Palito pergunta: "Sair pra onde?". Sem perder tempo, 

Benedito chama a companheira Cristina que, após questionar o motivo 

da presença da draga e receber como resposta que ela iria 

desapropriar todo mundo, diz que não vai sair e convoca Palito e 

Benedito para resistirem, cantando junto com ela uma antiga 

marchinha de carnaval:  

 

"Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui 
ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência 
de esperar. Ainda mais com 80 (sic) filhos, onde é que eu vou morar."   
 

 Mais do que estabelecer um diálogo com o massivo, ou de se 

constituir como um eficiente recurso de passagem para um outro 

momento histórico da luta dos moradores, a seqüência com o teatro de 

mamulengo, descrita acima, tem um sentido político ideológico 

profundo e demarca, muito bem, as forças e os interesses antagônicos 

                                                 
105 O Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) é um  órgão do governo federal 
responsável por intervenções em áreas consideradas de propriedade da União, como por 
exemplo, o manguezal às margens do rio Beberibe, onde fica a comunidade de Cabo Gato.   



em disputa que o vídeo aborda. De um lado, a comunidade pobre de 

Cabo Gato, representada por Benedito, Palito e Cristina, lutando para 

garantir um pedaço terra para morar. Do outro, o governo do estado106 

em parceria com o governo federal (DNOS), representados 

metaforicamente pela draga, que desejam remover os moradores que 

ocuparam as margens do rio.  

 

    
 

Na encenação do confronto entre esses dois mundos 

antagônicos no espetáculo de mamulengo, o povo resiste e leva a 

melhor, utilizando, como única arma, a música. Essa vitória simbólica 

do oprimido contra o opressor, a qual Bakhtin chama de 

carnavalização, é uma expressão emblemática da visão de mundo 

popular, que não abre mão da alegria e do prazer, mesmo nos 

momentos mais difíceis. Um sentimento compartilhado pelos 

moradores de Cabo Gato e presente em todo processo de luta da 

comunidade, como declara Ovídio Ferreira em depoimento a este 

autor:  

 

"Não foi uma luta de só reivindicar, nem de questionar não. Foi uma 
luta bem prazerosa. A gente reivindicava, mas ao mesmo tempo a 
gente criou uma cultura de convivência. A gente tinha festa, a gente 
tinha os natais da gente dentro da história do grupo, de ponta a 
ponta".  
  

Esse viés carnavalesco no sentido bakhtiniano, onde o impulso 

de transformação social mostra-se indissociado da brincadeira, do riso, 

também está presente em todo o vídeo. No entanto, aparece, de 

maneira mais clara e eficaz, nas manifestações artísticas populares: na 
                                                 
106 Como observa Doimo (1995), na década de 1980, o Estado era considerado inimigo número 
um do povo, por setores que acreditavam no potencial de transformação dos Novos Movimentos 
Sociais. 
 



ciranda, na brincadeira da cobra, no teatro de mamulengo, no reizado. 

É bastante sintomático que, já na abertura do programa, como já 

vimos, a convocação em off dos moradores para conhecer a história da 

comunidade seja feita numa entonação semelhante a de um puxador 

de Escola de Samba: "ei, menino, vâmo chegar na mémoria de Cabo 

Gato!"  

Logo em seguida, sobe o som de uma ciranda, ritmo que se 

dança coletivamente de mãos dadas numa grande roda, e que, de 

certa forma, traduz, com perfeição, o sentimento de igualdade e 

quebra das hierarquias associado ao carnaval por Bakhtin. Além disso, 

a letra da ciranda, embora fale que a vida está difícil, a esperança 

perdida e o amor que ninguém sabe onde está, aponta, no refrão 

positivo, uma possibilidade de mudança, ainda que seja no plano 

metafísico ou simbólico, quando diz repetidamente que a vida vai 

melhorar, "se Deus quiser, vai melhorar". 

A música, aliás, é uma presença constante no vídeo e, 

certamente, não é só para dar ritmo, torná-lo mais dinâmico ou 

agradável de ser visto. Na prática, ela traduz o sentimento dos 

moradores para com a sua própria história, uma maneira peculiar de 

encarar o mundo, onde a força demolidora da alegria zomba e, 

simbolicamente, vence a miséria. É esse vislumbre, essa projeção de 

vitória, de um futuro melhor, enfim, que alimenta e anima a luta na 

comunidade. É bastante significativo que A nossa história e a história 

de Cabo Gato comece e termine em ritmo de carnaval. A ciranda do 

bloco de abertura reaparece no final numa estrofe cuja letra ressalta 

que nem tudo está perdido e que a receita da mudança é a 

organização e a luta popular: "Nós temos que se unir pra se organizar. 

É com nosso trabalho que a vida vai ter que melhorar".  

Mas a carnavalização no vídeo mostra-se ainda mais 

contundente e demolidora num episódio onde a comunidade 

ridiculariza um boato que, durante muito tempo, assustou quem vivia 

na área. Contam os moradores mais antigos de Cabo Gato que o 

proprietário das terras ocupadas por eles, “seu” Neco, na tentativa de 

impedir a construção de novos barracos, fez circular uma "história" de 



que, no rio Beberibe, havia uma cobra gigantesca, que iria sair da 

água e devorar os "invasores".  

 

    

 

Todo o terceiro bloco do documentário é dedicado a uma 

brincadeira criativa com esta "lenda". Dezenas de moradores, 

mulheres, homens e crianças aparecem embaixo de uma imensa cobra 

de pano, passeando por dentro da comunidade, como se estivessem 

em pleno carnaval de Olinda, anunciando alegremente, em ritmo de 

marcha carnavalesca, a chegada do bicho que iria devorá-los: "Lá vem 

a cobra grande, lá vem, lá vem, lá vem...". Em outro trecho, a letra 

convoca a população para participar da brincadeira: "venha pra cá, 

venha pra ver, a mentira de seu Neco, ele inventou a cobra para 

amedrontar o povo".  

Em seguida, alguns moradores confirmam em depoimento a 

versão "oficial" do opressor, dizem que viram a cobra passeando 

dentro do rio, bem próximo aos seus barracos. Um deles, ao ser 

questionado pela repórter sobre o tamanho da cobra, diz que ela 

"tinha mais ou menos uns seis metros". Na seqüência das imagens, 

reaparece a cobra de brincadeira por mais alguns segundos. Logo 

depois, o presidente da Associação de Moradores de Cabo Gato conta a 

versão "oficial" dos oprimidos, ou seja, a de que a cobra foi uma 

invenção do proprietário das terras para expulsar os "invasores". O 

bloco termina na maior algazarra com a gigantesca cobra correndo 

atrás dos moradores.  

O episódio da cobra foi tão marcante na história da comunidade 

que, sozinho, ocupa quase dez por cento de todo o tempo do vídeo, e 

pode ser visto como uma metáfora da própria organização e da luta 



dos moradores de Cabo Gato107. O estar embaixo da cobra de 

brincadeira tem um duplo sentido de opressão e resistência, pois, ao 

mesmo tempo em que foram devorados pelo discurso ideológico do 

opressor no passado, ao re-apresentá-lo no presente, eles também o 

devoram, criando, com muito bom humor, um novo discurso. 

Carnavalizada, a opressão se esvazia e sucumbe diante da alegria do 

oprimido. 

Somando-se as diferentes vozes que participaram da elaboração 

do vídeo a outras tantas que aparecem e dialogam entre si no interior 

dele, podemos dizer que A nossa história e a história de Cabo Gato é 

um documentário essencialmente polifônico. Foi o modelo de produção 

coletiva do videoprocesso  que conduziu a este caminho. E, entre as 

inúmeras linguagens que se expressam e, ao mesmo tempo, se 

cruzam, mesclam-se com outras para contar a história de luta da 

comunidade de Cabo Gato, é, sem dúvida, marcante a presença da 

cultura popular, uma exigência dos próprios moradores. 

A inserção desses elementos opera uma certa ruptura na 

estrutura linear do vídeo. Esteticamente, A nossa história e a história 

de Cabo Gato é um documentário clássico (com off, imagens, 

depoimentos, trilha sonora), que narra, cronologicamente, uma 

história de luta pela posse da terra. Ao longo do programa, é possível 

detectar uma certa influência das idéias do cine-olho de Vertov. A 

câmera, sempre bem comportada, trabalha imagens fixas, estáveis, 

como que procurando não interferir nos dados de realidade; só 

eventualmente arrisca um travelling, uma panorâmica, um zoon. A 

utilização desses recursos técnicos é bastante esporádica e comedida, 

tal como ocorre nas reportagens da televisão.  

O gênero reportagem talvez seja mesmo o mais adequado para 

classificar A nossa história e a história de Cabo Gato do que o próprio 

documentário, o que seria natural até em função da origem das 

coordenadoras do videoprocesso, as jornalistas Jacinta Rodrigues e 

Marinita Neves. Essa influência está presente e é marcante na opção 

preferencial por um enquadramento em Plano Médio ou close dos 
                                                 
107 Segundo Ovídio Ferreira, a cobra confeccionada para o vídeo desfilou, durante dois anos 
(1989/1990) consecutivos, no carnaval de Olinda atraindo muita gente. Mas uma prova da 
importância da ressignificação do episódio para a comunidade.  



entrevistados; nas cenas de corte - os chamados inserts, que entram e 

saem rapidamente - para encobrir ou suavizar o salto de imagem que 

ocorre quando se juntam trechos diferentes da fala de uma mesma 

pessoa; nos textos em off, que costuram todo o vídeo, apresentam as 

deixas para as sonoras e, principalmente, garantem a objetividade da 

informação.  

 

 
 

As presenças da brincadeira da cobra, do mamulengo e do 

reizado, mesmo abordando questões relacionadas ao conteúdo que 

está sendo apresentado naquele momento pelo vídeo, num certo 

sentido, representam um corte na linearidade da cadeia narrativa, pois 

são elementos metafóricos, de ficção, absolutamente incompatíveis 

com o telejornalismo. Mas, essa ruptura não é suficiente para abafar 

uma contradição interna no vídeo: a presença de uma voz que destoa 

do propósito de comunicação dialógica, que é o texto em off da 

locução.  

Ainda que seja de uma voz "conhecida", pois é a da repórter que 

faz perguntas aos entrevistados e uma das coordenadoras do processo 

de realização do programa, Jacinta Rodrigues, toda vez que ela 

aparece, quebra a espontaneidade narrativa dos moradores, ou, para 

usar um termo bakhtiniano, o sentido carnavalesco da expressão 

popular. Na fala de cada morador, a primeira pessoa do singular, o 

"eu", representa a própria comunidade, a terceira pessoa no singular 

ou plural, "ele" ou "eles", é associado ao outro, o opressor. Já o texto 

em off da repórter fala sempre “deles”, oprimido e opressor, na 

terceira pessoa, ainda que manifeste uma certa preferência pelo 

primeiro.  



Enquanto a fala dos moradores se refere a uma experiência 

imediata e é improvisada, contém palavras "erradas", mal colocadas e 

pronunciadas de forma irregular, oscilante, a voz em off é sempre 

planejada, generalizante, explicativa, sem erros gramaticais, narrada 

com entonação uniforme, limpa, pois é gravada em estúdio. Essa voz 

exterior ao ambiente em que ela se reporta é bastante comum em 

documentários que Bernardet (1985) chama de "tipo sociológico".  

Voz que tem e transmite um certo saber que vem de fora, que 

recolhe as experiências dispersas das experiências pessoais para 

sistematizá-las, acrescentando dados estatísticos para, enfim, oferecer 

uma explicação lógica e totalizante à fragmentação do pessoal, como 

pode ser observado no segundo off de "A nossa história e a história de 

Cabo Gato": 

 

"A comunidade de Cabo Gato é esta aqui, localizada em Peixinhos, em 
Olinda. Tem cerca de sete hectares de extensão e aproximadamente 
três mil habitantes. Os primeiros moradores chegaram por volta de 
1958. A maioria deles (grifo nosso) veio da zona-da-mata, ou de 
favelas da região metropolitana."  

 

Essa voz do "verdadeiro conhecimento", que dá ordem ao caos 

com expressões gramaticais corretas, falando na terceira pessoa, se 

distancia do que fala e acaba transformando o povo em coadjuvante 

para referendar o que ela diz, uma prática comum no jornalismo. No 

caso específico de A Nossa história e a história de Cabo Gato, esse 

discurso sociológico, da voz que vem de fora, pode ser "relativizado" 

se levarmos em consideração, por exemplo, o processo de realização 

do vídeo, onde um grupo de moradores discutiu o roteiro e aprovou o 

conteúdo do texto. Além disso, as duas jornalistas que coordenaram os 

trabalhos tiveram uma convivência de oito meses com a comunidade.  

Mesmo assim, a contradição permanece, porque representa uma 

fratura na proposta dialógica, horizontal, do programa. E é também 

um sintoma de limitação do próprio processo, ou seja, o produto 

elaborado no modelo de produção chamado videoprocesso  não é 

necessariamente inovador, podendo repetir os mesmos vícios de 

linguagem autoritária e conservadora, tão presente no jornalismo e na 



maioria dos documentários realizados no modelo de produção 

convencional, o videoproduto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A comunicação em sua forma hegemônica, audiovisual e 

multimidiática, se configura como o ambiente estruturante do atual 

estágio do capitalismo voltado para o consumo, mas é também o 

espaço para onde convergem as contradições e as lutas políticas da 

sociedade contemporânea. Essa nova realidade, que Sodré (1994) 

chama de telerrealidade, impõe mudanças significativas no exercício 

da prática política, cada vez mais aprisionada e dependente da 

publicização dos media. Já não é mais possível limitar a divulgação da 

luta social em meios tradicionais de comunicação (orais, de produção 

artesanal, ou panfletos que circulam de mão em mão).    

Para garantir a eficácia de suas ações, os movimentos sociais 

precisam investir crescentemente num uso planejado e sistemático da 

comunicação audiovisual, para dar visibilidade e legitimidade às suas 

reivindicações, investindo não só nas articulações com os mass media, 

naquilo que chamamos de faixa de amplificação, mas também na 

produção de seus próprios produtos mediáticos (faixa própria), bem 

como no fortalecimento da articulação de redes de movimentos 

sociais, especialmente via internet (faixa intermediária).  

A partir das informações coletadas e analisadas neste trabalho, 

constatamos que o uso do vídeo nos movimentos sociais de 

Pernambuco, na década de 1980, foi um exemplo profícuo de 

incorporação da cultura mediática à luta social. Frente à massificação 

das redes de televisão, que não respeitavam as diferenças regionais e 

nutriam pouco interesse pela cobertura das manifestações populares, 

foram-se articulando diversos grupos, que produziam e exibiam 

programas em circuitos alternativos. O conjunto de tudo que foi 

realizado compõe um painel diversificado sobre a realidade cultural, 

política e social do estado, sob a ótica dos setores politicamente 

organizados.  

No entanto, embora questionassem a programação das 

emissoras, os realizadores de vídeo popular em Pernambuco não eram 

contrários aos mass media e procuraram ocupar espaço neles. Essa é 



uma das características que diferencia o vídeo popular brasileiro dos 

80 do vídeo militante europeu dos anos 70, que nutria uma oposição 

radical ao massivo, por entendê-lo numa perspectiva única de 

dominação cultural. Os militantes europeus não perceberam que 

mediações complexas interferem na compreensão das mensagens 

mediáticas, e que os meios de comunicação de massa são espaços por 

onde trafegam as contradições da sociedade, portanto oferecem 

“brechas”, que devem ser ocupadas por setores que lutam por 

transformações sociais.          

Da mesma forma que não se contrapunha aos mass media, o 

vídeo popular pernambucano não se contrapôs à hegemonia estética 

da televisão e/ou do cinema. A partir da análise dos vídeos Quem vê a 

cara vê a AIDS e A nossa história e a história de Cabo Gato, 

constatamos que, ao contrário de uma certa tradição presente na 

história do audiovisual de cunho político, os vídeos populares 

pernambucanos construíram suas materialidades expressivas a partir 

de um intenso diálogo com o massivo e o popular, o que desautoriza 

qualquer definição fechada acerca da linguagem do vídeo popular. 

Como observa Canclini (1983[1982]), em qualquer que seja a 

situação, o popular deve ser apontado sempre como uma posição e 

uma prática relacional. Até mesmo em função da heterogeneidade dos 

grupos e do volume da produção, no máximo, é possível apontar 

algumas características presentes nos programas analisados, a 

exemplo da hibridização cultural e dos diferentes processos de 

realização. 

Mesmo detectando a existência de dois modelos de produção no 

vídeo popular em Pernambuco, videoprocesso  e videoproduto, 

percebemos que, apesar da hegemonia deste último, ambos não 

podem ser vistos numa perspectiva dicotômica entre certo e errado, 

verdadeiro e falso, autêntico e inautêntico. Pois, embora o 

videoproceso aponte para uma negação do modo de organização do 

trabalho capitalista, permeado por acentuadas relações de poder e 

obediência, muitas vezes presentes na estrutura de produção 

verticalizada do videoproduto, a escolha de um dos modelos deve 

estar associada a prazos, metas e objetivos bem delineados.  



Se a participação de um grupo na elaboração de uma mensagem 

audiovisual é particularmente necessária e eficaz num processo de 

educação popular, de valorização do saber e da história local, pode não 

ser em outras situações que exijam uma resposta imediata ou 

meramente informativa. Na prática, o que interessa mesmo é que os 

movimentos sociais reconheçam a importância do vídeo para a 

democratização da comunicação e façam um uso sistemático e 

planejado dessa tecnologia audiovisual como um instrumento de 

expressão política, cultural e de intervenção social dos setores 

organizados da sociedade. 

No caso específico dos vídeos analisados, é plausível supor que, 

sem o modelo de produção videoprocesso, A nossa história e a história 

de Cabo Gato não teria gerado tantos desdobramentos para a 

comunidade, que vivia um momento de crítico de sua organização com 

a dispersão dos líderes. A maneira participativa como o vídeo foi sendo 

construído, na perspectiva de uma educação como prática para a 

liberdade, como defende Paulo Freire (1978), contribuiu, de maneira 

significativa, para elevar a auto-estima dos moradores e rearticular a 

mobilização por melhores condições de vida. Mas, o fato de o 

videoprocesso  ter sido o modelo mais adequado para esse trabalho 

,não foi suficiente para suprimir algumas contradições no interior do 

programa, a exemplo da voz em off de um narrador onisciente, muito 

comum em documentários que Bernardet (1985) chama de tipo 

sociológico, realizados no modelo videoproduto.  

Por outro lado, Quem vê a cara vê a AIDS possivelmente não 

teria o mesmo impacto e flexibilidade narrativa se não fosse realizado 

como videoproduto. Foi a autonomia da TV Viva em relação aos 

movimentos sociais, que viabilizou o caráter autoral e a liberdade de 

expressão do formato Bom Dia Déo, feito no improviso e 

absolutamente aberto ao escracho, ao palavrão, à balbúrdia, situações 

tão presentes no cotidiano das ruas, mas que, na década de 1980, 

estavam ausentes da programação das televisões de sinal aberto.      

Por fim, gostaríamos de ressaltar que o presente trabalho, longe 

de esgotar o estudo do vídeo popular em Pernambuco, é apenas mais 

uma contribuição para o entendimento desse fenômeno cultural, que 



ocorreu num momento particularmente importante da história recente 

do país. Concentrando nossa pesquisa nos aspectos relativos à 

produção de linguagens, verificamos a necessidade de um maior 

aprofundamento no assunto. Analisamos apenas dois programas e 

temos consciência dos limites e do caráter de amostragem que isso 

representa perante o volume e a diversidade da produção. Mesmo 

assim, consideramos que o objetivo de averiguar certas características 

da materialidade expressiva dos vídeos populares pernambucanos foi 

atingido. 

Muitas outras questões, no entanto, ficam em aberto para novas 

investigações. Um levantamento completo dos grupos que produziam e 

dos que apenas exibiam os programas mostra-se necessário para 

averiguar as diferentes maneiras de incorporação do vídeo nas lutas 

sociais do estado, assim como uma análise dos desdobramentos e 

redefinições da produção de vídeo popular dos 80 para os anos 90 

podem apontar novas perspectivas e estimular o surgimento de novos 

grupos realizadores.  
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Anexo 1 – Relação dos vídeos pesquisados 
 

ANO TÍTULO PRODUÇÃO 
1984 Truques e tramóias TV Viva 
1984 Circo sem lona TV Viva 
1984 Políticos TV Viva 
1984 Ervas que curam TV Viva 
1984 Menores prostitutas TV Viva 
1984 Paraíba calibre 12 TV Viva 
1985 O que faço com esse tesão? SOS Corpo/TV Viva 
1985 Tá ligada nessa SOS Corpo/TV Viva 
1985 Atreve-te a saber SOS Corpo/TV Viva 
1985 Pano pra manga TV Viva 
1985 Quem tem medo TV Viva 
1985 Tânia TV Viva 
1985 Baracho, história da ciranda TV Viva 
1985 Amigo urso TV Viva 
1985 Cachaça, bebo sim TV Viva 
1985 Estúpido Brivaldo TV Viva 
1985 Terra de Pedra TV Viva 
1985 Forrobodó TV Viva 
1985 Você trabalhou. E o Brasil, mudou? TV Viva 
1985 Recém-casados TV Viva 
1985 Estúpido Brivaldo TV Viva 
1985 O gosto da vitória TV Viva 
1986 Barragem II TV Viva 
1986 Nós e a constituinte TV Viva 
1986 Estive no Rio e... TV Viva 
1986 Todo homem tem seu preço TV Viva 
1986 Cabra macho TV Viva 
1986 Estrela de ouro TV Viva 
1986 Norplant SOS Corpo/TV Viva 
1986 Diafragma SOS Corpo/TV Viva 
1986 Camisinha SOS Corpo/TV Viva 
1986 Prevenção do câncer de colo SOS Corpo/TV Viva 
1986 Pílulas SOS Corpo/TV Viva 
1986 Jogos sexuais infantis SOS Corpo/TV Viva 
1986 Planejamento familiar SOS Corpo/TV Viva 
1986 Injeções hormonais SOS Corpo/TV Viva 
1986 Por que não? SOS Corpo/TV Viva 
1987 Sexo na classe SOS Corpo/TV Viva 
1987 Pavão Misterioso TV Viva 
1987 Nascimento do Passo TV Viva 
1987 A nossa história e a história de Cabo 

Gato 
Centro de Organização 

C. Chão de Estrelas 
1988 Denise SOS Corpo/TV Viva 
1988 Encontro de Paulista SOS Corpo/TV Viva 
1988 I Encontro de trabalhadoras rurais  SOS Corpo/TV Viva 

 
 



Relação de vídeos pesquisados (continuação) 
 

ANO TÍTULO PRODUÇÃO 
1988 Maré Braba TV Viva 
1988 Quem vê a cara vê a AIDS TV Viva 
1988 Barragem, o resgate das raízes TV Viva 
1988 Achados e perdidos  TV Viva 
1988 Pão nosso de cada dia TV Viva 
1988 Ano novo, dívida nova TV Viva 
1988 Garotos do futuro TV Viva 
1988 Beto e a cama voadora TV Viva 
1989 Isso é fofoca TV Viva 
1989 O duende careca TV Viva 
1989 Greve Geral 89 Ecos 
1989 Fra(s)cos e Comprimidos   Ecos 
1989 Visse, o vício TV Viva 
1989 SOS Maria’s TV Viva 
1989 A sangue frio TV Viva 
1989 Ciúme de você, ciúme de tudo TV Viva 
1989 Na beira do mangue TV Viva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexo 2 – Relação das pessoas entrevistadas  

 

1)  Alberto Sales, cineasta, ex-integrante do Pólo de Vídeo de Quipapá. 

Entrevista concedida por telefone, dia 19 de setembro de 2000. 

2)  Ângela Freitas, ex-integrante do SOS Corpo. Depoimento concedido 

por e-mail, dia 30 de setembro de 2000.  

3)  Cláudio Assis, cineasta, ex-integrante da TV a Cabo. Entrevista 

concedida por telefone, dia 19 de setembro de 2000. 

4) Cláudio Ferrário, ator que interpreta o personagem Brivaldo no 

programa “Bom dia Déo”, da TV Viva. Entrevista realizada em Recife, 

dia 3 de julho de 2001. 

5)  Edinho Morais, fotógrafo e cinegrafista, ex-integrante da produtora 

Produções do Tempo. Entrevista realizada em Olinda, dia 12 de abril 

de 2000. 

6)  Eduardo Homem, jornalista e um dos coordenadores da TV Viva. 

Entrevista realizada em Olinda, dia 30 de agosto de 1999. 

7)  Jacinta Rodrigues, jornalista e uma das coordenadoras do 

videoprocesso “A nossa história e a história de Cabo Gato”. 

Depoimento concedido por e-mail, dia 28 de outubro de 1999.  

8)  Joseneide, líder comunitária que participou da experiência de 

vídeoprocesso em Cabo Gato. Entrevista realizada em Recife, dia 11 de 

agosto de 2001.  

9)  Luiz Fernando Santoro, professor da USP e videasta, fundador e 

primeiro presidente da ABVP, ativo participante do movimento de 

vídeo alternativo e popular da América Latina, nos anos 80. Entrevista 

realizada em São Paulo, dia 18 de março de 1999.  

10) Marinita Neves, jornalista e professora da Unicap, foi uma das 

coordenadoras do videoprocesso “A nossa história e a história de Cabo 

Gato”. Entrevista realizada em Recife, dia 18 de novembro de 1998. 

11) Nilton Pereira, fotógrafo e cinegrafista, um dos coordenadores da 

TV Viva. Entrevista realizada em Olinda, dia 12 de abril de 2000.  

12) Osmar Barbalho, produtor e dono da Espia Vídeo. Entrevista 

realizada em Recife, dia 30 de junho de 1999. 

 



13) Ovídio Ferreira, líder comunitário que participou da experiência de 

videoprocesso em Cabo Gato. Entrevista realizada em Recife, dia 11 de 

agosto de 2001. 

14) Solange Rocha, jornalista e atual coordenadora do SOS Corpo. 

Entrevista realizada em Recife, dia 18 de outubro de 2001. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


