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1. Introdução 

O presente trabalho articula alguns resultados construídos a partir de um processo de 

produção audiovisual vivenciado com grupos de pessoas da cidade de Cambuquira – MG, 

entre os anos de 2006 e 2009, com os conhecimentos construídos nos âmbitos da Educação 

Popular e da Comunicação Popular. Cambuquira é uma cidade do circuito das águas de 

Minas Gerais com aproximadamente 13.000 habitantes. Além das características medicinais 

de suas águas que fomenta o turismo, a cidade foi um centro de cassinos e bingos nas décadas 

de 30 e 40 do século passado e, por conta disso, possui grandes construções arquitetônicas 

que outrora foram hotéis, além de um cassino e de um cinema. Com o fechamento dos 

cassinos e bingos, a cidade mergulhou em uma crise financeira que não conseguiu ser 

superada pelo turismo voltado para as estâncias hidrominerais. Enquanto Cambuquira fez do 

cassino o seu maior rendimento, as outras cidades do circuito das águas (Caxambu e Lambari, 

por exemplo) já estavam, há muito tempo, investindo no turismo proporcionado pelas 

estâncias hidrominerais. O resultado deste processo histórico pode ser vivenciado nas ruas: 

quer seja pelas grandes construções hoteleiras que estão em ruínas ou mal conservadas, quer 

seja conversando com sua população que traz em suas falas um sentimento ruim proveniente 

do fechamento dos cassinos e da consequente crise econômica que abateu a cidade. Este 

cenário físico e psicológico serve de espaço para uma falta de esperança que entristece seu 

povo há muito tempo. 

  Com o fechamento dos cassinos1, a cidade viu fenecer, também, alguns espaços 

coletivos destinados ao entretenimento e a cultura. Um desses espaços foi o Cine Elite, 

cinema que existiu na cidade e que foi um espaço de socialização muito importante e que 

situava-se ao lado do Cassino Elite. Era no cinema que homens, mulheres, jovens e crianças 

se encontravam. Frequentar o cinema fazia parte das práticas sociais da cidade. Enquanto o 

cassino era um ambiente, majoritariamente, masculino e adulto; o cinema era um ambiente 

diversificado que permitia o encontro entre homens e mulheres, jovens e adultos, crianças e 

idosos e assim por diante. 

                                                           
1 A proibição dos cassinos no Brasil se deu pelo Decreto-Lei 9.215 de 30.04.1946, do presidente Marechal 
Eurico Gaspar Dutra. 



 

 

Tão logo os cassinos foram proibidos, a cidade sofreu um esvaziamento populacional 

e o Cine Elite foi sobrevivendo até que em meados da década de 80 do século passado ele 

fechou suas portas ao público. 

Comprado pelo Espaço Cultural Sinhá Prado, o Cine Elite virou um espaço cultural e, 

desde 2005, promove a Mostra Audiovisual de Cambuquira (MOSCA). Durante a semana 

que ocorre a MOSCA, são exibidos curta-metragens de todo o Brasil que concorrem ao 

prêmio de melhor curta pelo júri popular, ou seja, a população assiste aos curtas e vota 

naquele que ela acha melhor. A MOSCA vem se tornando, ano a ano, um momento de 

renovação das esperanças do povo de Cambuquira. Em uma cidade que não possui cinema, 

teatro e carece de equipamentos públicos de cultura, a MOSCA vem sendo construída como 

um espaço de promoção cultural e de participação popular. Resultado deste engajamento 

popular é o recente prêmio conquistado pela população cambuquirense: o antigo Cine Elite 

foi contemplado com um prêmio do Ministério da Cultura e, atualmente, se tornou um 

cineclube que possui sessões regulares aos finais de semana que são programadas com a 

participação de pessoas da cidade de Cambuquira. 

Esta pequena introdução teve como propósito apresentar um panorama histórico sobre 

o contexto em que está inserido o processo de produção audiovisual que iremos destacar e 

articular com a Educação Popular e a Comunicação Popular. 

 Desde 2006 venho coordenando oficinas de realização audiovisual durante a MOSCA 

e o que apresentarei aqui são os resultados de quatro anos de oficinas que me motivaram a 

realizar o mestrado (entre 2007 e 2009) e que se tornou um espaço permanente de articulação 

entre Educação Popular, Comunicação Popular e produção audiovisual. 

2. As Oficinas de Realização Audiovisual 

 Em 2006 demos início a um processo de formação relacionado à realização 

audiovisual. Partimos da convicção de que todo ser humano é um ser criativo, crítico e 

expressivo e que, em uma sociedade audiovisual como a nossa, é extremamente necessário 

que os recursos de produção audiovisual sejam cada vez mais apropriados pelo povo. 

 A partir desta compreensão, realizamos, desde 2006, quatro oficinas de realização 

audiovisual que contaram com a participação de aproximadamente 70 pessoas, incluindo 

crianças, jovens, adultos e idosos com grande diversidade étnicorracial e de gêneros. Durante 

estes quatro anos, um grupo de jovens sempre freqüentou e participou de todas as oficinas. 

 As oficinas ocorrem num período de cinco dias com 8 horas de dedicação por dia, 

somando 40 horas. Todo o processo de realização audiovisual é construído de forma coletiva, 



 

 

participativa e dialógica, permitindo trocas de visões de mundo, por meio de rodas de 

conversas que se constituem no espaço de criação coletiva. 

 Neste momento, creio que seja importante destacar como este processo de realização 

audiovisual, que vai da ideia até a exibição, está estruturado neste período de cinco dias. 

 No primeiro dia é feita a apresentação de cada um dos participantes da oficina, neste 

momento, cada um expõe suas motivações para estarem ali participando. Em seguida, 

apresentamos um panorama da evolução dos meios audiovisuais: cinema, televisão, internet, 

destacando as possibilidades narrativas e as possibilidades tecnológicas. Depois de 

compreender parte da linguagem audiovisual por meio dos processos narrativos, 

prosseguimos com a análise de um material audiovisual que todos estão acompanhando ou já 

acompanharam. É comum, neste momento, analisarmos um capítulo de uma novela, uma 

notícia de jornal, um desenho animado ou um filme que foi exibido na televisão. Esta análise 

é extremamente importante, pois, os participantes começam a associar o que estão assistindo 

na televisão com o que acabaram de conhecer sobre linguagens, narrativas e tecnologias 

audiovisuais e, começam a esboçar uma compreensão a respeito dos subtextos das imagens e 

dos sons, ou seja, os participantes começam a compreender a intenção de quem está 

veiculando aquele produto audiovisual. Após esta etapa que chamamos de leitura crítica, 

apresentamos ao grupo a proposta de realizarmos um vídeo sobre algo que achemos 

relevante, destacando, sobretudo, qual será a nossa intenção em realizar tal vídeo. A partir 

desta proposta, iniciamos, então, a discussão no grupo sobre qual será nossa ideia e nossa 

intenção. Este é um momento de muito conflito, uma vez que cada indivíduo ou um pequeno 

grupo de pessoas que possuem afinidades começa a expor e defender suas ideias. Por ser um 

momento de conflito, coordenado em prol de uma ação comum, o grupo vai se articulando 

até chegar a uma proposta consensual. O papel do coordenador neste momento consiste em 

assegurar que as opiniões de cada um sejam ouvidas de forma respeitosa, incentivando a 

participação de todos, além de fornecer subsídios para que o grupo compreenda a execução 

da proposta em um período de cinco dias e com nenhum recurso financeiro. O primeiro dia 

de oficina termina com a ideia que será abordada no vídeo e quais as nossas intenções em 

realizar tal vídeo. 

 No segundo dia apresentamos um panorama sobre as formas de se contar algo por 

meio do audiovisual (ficção, documentário, programas de televisão), bem como as 

especificidades de produção relacionadas a cada uma dessas formas. Esta etapa depende da 

forma que escolhemos para expor audiovisualmente nossa ideia e nossa intenção.  



 

 

Em 2006 e 2007 realizamos um documentário em cada ano2; em 2008, pequenas 

ficções semelhantes à época do cinema mudo3; em 2009, um programa jornalístico de 

televisão4. Escolhida a forma em que iremos realizar o nosso vídeo, nos dedicamos a planejar 

a ideia em formato de roteiro audiovisual. Concluído o roteiro, começamos a traçar nossas 

estratégias de filmagens: qual local que iremos gravar, com quais pessoas iremos conversar, 

quais fotografias iremos utilizar, qual a trilha musical do vídeo. Neste segundo dia, 

encerramos as atividades e cada um fica responsável por uma tarefa dentre as que foram 

listadas para viabilizar a realização audiovisual. 

No terceiro e quarto dia são realizadas as filmagens. Nestes dias todos entram em 

contato com os equipamentos de captação audiovisual (filmadora e microfones). Esta é uma 

etapa muito importante que tende a desmistificar o discurso tecnicista que diviniza a 

tecnologia e a coloca a frente das aspirações humanas. Se apropriando dos equipamentos, os 

participantes vão construindo a narrativa, que foi elaborada anteriormente, e colocam a 

tecnologia em função das ideias e das intenções criadas de forma coletiva. 

Ainda no quarto dia e na manhã do quinto dia, o material é editado seguindo o roteiro 

que foi construído pelo grupo. Na tarde do quinto dia, dentro da programação da MOSCA, o 

vídeo é exibido para toda a comunidade cambuquirense. 

Fizemos questão de relatar estes procedimentos para chamar a atenção para alguns 

aspectos que pontuaremos a seguir. O primeiro está relacionado ao processo como um todo, o 

qual está enraizado em uma proposta de Educação Popular que valoriza a participação e a 

criação de cada um dos participantes das oficinas, promovendo o diálogo como troca de 

visões de mundo e como meio para fortalecer o grupo em torno de uma proposta consensual, 

estimulando a participação e contribuindo para a reflexão crítica acerca dos meios de 

comunicação. O segundo aspecto está relacionado com a dinâmica da Comunicação Popular, 

apontando a apropriação dos meios de produção audiovisual e a construção de significados 

que passam por um processo de criação e expressão coletiva. Aqui é importante destacar a 

criatividade e a criticidade como sendo partes constituintes dos seres humanos e as 

possibilidades tecnológicas para que a criação e a reflexão crítica possam ser expressas por 

meio do audiovisual. 

                                                           
2 Para assistir aos documentários, basta acessar http://www.youtube.com/watch?v=nOJj4f8YCbM e 
http://www.youtube.com/watch?v=tXxgXsUkt-s&feature=related.  
3 Para assistir aos vídeos, basta acessar http://www.youtube.com/watch?v=XHhacvft2WI&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=XHhacvft2WI&feature=related e 
http://www.youtube.com/watch?v=__4MeXtFi9g&feature=related.  
4 Para assistir ao programa de televisão, basta acessar 
http://www.youtube.com/user/djalmacine2008#p/a/u/2/tcVyqglcQao.  



 

 

 

3. Realização Audiovisual e Educação Popular 

 Cada vez mais os meios audiovisuais, sobretudo a televisão, vêm desempenhando um 

importante papel no processo educativo de milhares de pessoas que consomem programas 

televisivos sem conhecer os mecanismos da produção audiovisual referente às suas 

linguagens e aos seus processos de construção simbólica e de significação. 

 

Por intermédio dos meios de massa originados da nova tecnologia eletrônica, as 
imagens visuais e sonoras bombardeiam as novas gerações com uma contundência 
sem precedentes. Os meios de comunicação de massa se converteram no ambiente 
onde crescem as novas gerações. É por meio deles que acessam à realidade. Nossa 
visão do mundo, da historia, do ser humano está intimamente ligada à visão imposta 
pelos meios de comunicação (FERRÉS, 1996, p. 9). 

 
 

 Compreender as linguagens audiovisuais e os seus processos de construção simbólica 

e de significação consiste em desmistificar o caráter natural com que às produções 

audiovisuais são apresentadas ao público (FERRÉS, 1996, p.35), ou seja, consiste em 

entender às produções audiovisuais dentro de um processo comunicativo que está pautado na 

veiculação de conteúdos com objetivos, explícitos ou implícitos, a serem alcançados. 

 

Na verdade, toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira a 
favor ou na defesa, sutil ou explicita, de algum ideal contra algo e contra alguém, 
nem sempre claramente referido. Daí também o papel apurado que joga a ideologia 
na comunicação, ocultando verdades mas também a própria ideologização do 
processo comunicativo. (FREIRE, 1996, p. 139). 

 
 

Dessa forma, um ponto fundamental para aproximarmos a realização audiovisual 

dentro de uma proposta de Educação Popular é construirmos uma consciência crítica acerca 

da comunicação como uma prática social que fomenta inúmeros processos educativos que 

podem ser humanizadores ou desumanizadores (FREIRE, 2005). 

 Esta tomada de consciência em relação à comunicação permite que os sujeitos se 

encontrem dentro deste processo e, analisando o criticamente, vislumbre possibilidades de 

ação que aponte para uma comunicação mais contextualizada com sua realidade concreta.  

De fato, esta possibilidade foi construída nas oficinas da MOSCA quando um grupo 

de pessoas de Cambuquira, após tomar contato com o processo de realização de 

documentários, elaborou e produziu um documentário que denunciava a falta de políticas 

culturais no município e passou a utilizar o vídeo como elemento de reflexão e ação, exibindo 



 

 

o documentário em espaços públicos e debatendo com a população e com os dirigentes 

políticos da cidade a respeito do cenário cultural local. 

A partir do momento que o grupo se apropria de um meio de expressão que 

proporciona a construção de seus próprios símbolos e de sua própria significação dentro deste 

processo de forma humanizadora, seus sujeitos se autorreconhecem em uma proposta de 

educação que denuncia a falta de política cultural da cidade e anuncia a mobilização da 

população para debater propostas de construção de política cultural que valorize o espaço da 

cidade como lócus de manifestações culturais presentes nas tramas sociais. Este denunciar e 

anunciar (FREIRE, 2005) proporciona uma educação conscientizadora, tal qual podemos 

encontrar no movimento de Educação Popular. 

 

... educação popular e mudança social andam juntas. Essa educação renovada 
transforma não apenas os métodos de educar. Transforma as pessoas que são 
educadas. Transforma as pessoas que são educadas em uma sociedade em 
transformação. Ela transforma também a participação das pessoas ‘educadas’. Essas 
pessoas se consideram em atos de conhecimento em todo o lugar onde estão: na rua, 
na fábrica, no passeio e nas igrejas. Ora... é uma visão ativa e criativa do 
conhecimento.(FREIRE; NOGUEIRA, 2007, p. 62). 

 
 

 Por isso que a Educação Popular sempre é contextualizada, ela só se dá como um 

processo construído por sujeitos que se reconhecem como tal dentro de uma realidade 

concreta. “Através da Educação Popular as pessoas do bairro ou da favela aprendem a 

transformar suas dificuldades em melhor viver” (FREIRE; NOGUEIRA, 2007, p. 66) 

Este processo de Educação Popular que permite que os sujeitos se apropriem dos 

meios de expressão audiovisual e construa sua própria significação, implicando-se dentro 

deste processo, como vem ocorrendo nas sistemáticas oficinas de realização audiovisual da 

MOSCA, precisa ser construído em um ambiente dialógico que estimule a criatividade e a 

criticidade humana, ao mesmo tempo em que coloque a tecnologia de produção audiovisual a 

favor das reivindicações dos sujeitos, por meio da capacitação técnica e tecnológica.  

Assim, o diálogo se torna fundamental em um processo de educação conscientizadora 

e que tende a se apropriar dos recursos audiovisuais a fim de se construir um processo 

comunicativo enraizado nas experiências dos seus sujeitos, ou seja, o diálogo humaniza o 

processo educativo, ao mesmo tempo em que humaniza o processo comunicativo. 

  

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 
crítica e gera criticidade. Nutre-se de amor, de humildade, de esperança, de fé, de 
confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem 



 

 

críticos na procura de algo e se produz uma relação de ‘empatia’ entre ambos. Só ali 
há comunicação (FREIRE, 1979, p. 68) 

 
 

 Esta relação dialógica que ocorre no processo de Educação Popular e na humanização 

da comunicação tem se tornado muito evidente nas oficinas de realização audiovisual da 

MOSCA, uma vez que a construção coletiva de um produto audiovisual, que está enraizado 

no contexto social e cultural de Cambuquira, proporciona relações entre os participantes das 

oficinas e destes com a população cambuquirense na busca constante de tornar a cidade, com 

seus rostos diversificados, a protagonista das suas realizações audiovisuais. Isto permite a 

construção constante de relações dialógicas que possibilitam os cidadãos a se conhecerem 

conhecendo os outros e resignificando certos espaços coletivos. 

 

Pela mágica da câmera o ordinário se transforma em extraordinário, o que fornece 
novas informações a respeito de uma realidade que comumente não aparece plena 
de sentido. Isso quer dizer que o vídeo pode ser considerado uma extensão do ser 
humano, um prolongamento de seu corpo, um prolongamento que não anula sua 
condição de ser humano, não desenraiza de seu ambiente. Pelo contrario, 
potencializa seu ambiente. (FERRÉS, 1996, p. 47) 

 
 

 A expressão audiovisual vivenciada de forma coletiva vem proporcionando à cidade 

de Cambuquira um espaço de reflexão crítica que se dá na interação das pessoas e destas com 

a cidade. Durante o processo de realização audiovisual engendrado nas oficinas da MOSCA, 

as relações humanas são valorizadas no sentido de compreender que cada ser humano é 

importante para a construção de uma sociedade justa e que tal valorização se dá no respeito 

das diversidades e na crença da criatividade e da criticidade como elementos constituintes do 

humano (OSTROWER, 1987). Dessa forma, ao realizar um vídeo que possui a cidade e seus 

moradores como protagonistas, mais do que conhecimento técnico acerca do fazer 

audiovisual está se construindo uma aproximação crítica do espaço em que se vive. 

 

... o fato de submeter o meio social, tanto físico quanto humano, ao enquadramento 
de uma câmera de vídeo estimula a conscientização pessoal e coletiva, assim como 
o sentido crítico diante desta realidade. Manipulando uma câmera de vídeo aprende-
se mais que destreza técnica, mas a produção de sentido (FERRÉS, 1996, p. 50). 

 
 

  Neste sentido, as oficinas de realização audiovisual da MOSCA vêm proporcionando 

uma relação constante entre a cidade de Cambuquira e o fazer audiovisual, aprofundando e 

complexificando, cada vez mais, a compreensão das relações humanas no contexto social e 

cultural da cidade. “Quando o ser humano compreende sua realidade, pode levantar hipóteses 



 

 

sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu 

trabalho pode criar um mundo próprio” (FREIRE, 1979, p. 30-31).  

 É claro que este processo é contínuo e infindável, uma vez que ele está inserido em 

uma proposta de Educação Popular que nos mostra que a educação é um processo contínuo e 

infindável e que se processa nas relações entre os seres humanos e destes com a realidade 

concreta em que estão inseridos. Todavia, durante estes quatro anos em que estão sendo 

promovidas as oficinas de realização audiovisual da MOSCA já notamos que estas oficinas se 

tornaram um espaço constante de renovação das esperanças e de momentos de apropriação 

crítica, por parte dos sujeitos, dos meios de produção audiovisual, bem como de construção 

de significados atrelados ao contexto social e cultural da cidade. 

 É extremamente enriquecedor para todo este processo, saber que muitas das pessoas 

que participaram, e continuam participando das oficinas, estão cursando cursos superiores na 

área de comunicação e de artes e que reconhecem que as oficinas foram fundamentais para a 

decisão deles. Ainda como resultado deste processo, a cidade possui, atualmente, grupos de 

jovens que se reúnem para criarem e produzirem conteúdos audiovisuais de forma autônoma. 

 A realização audiovisual neste contexto de Educação Popular, assumindo tal 

realização como um processo comunicativo permite associar esta experiência com a ideia de 

Comunicação Popular. “Na comunicação popular, a comunidade, o grupo, produz suas 

própria mensagens adaptadas à sua nova realidade, respondendo às suas próprias 

necessidades culturais e de comunicação” (URANGA, 1989, p. 124). 

 Assim como na Educação Popular temos um processo dialógico que se dá no encontro 

entre os seres humanos e destes com sua realidade concreta, na Comunicação Popular 

também temos o diálogo como elemento fundamental que permite humanizar desde as 

relações pessoais até àquelas voltadas para a comunicação mais ampla.  

 

... compartilhar a elaboração de mensagens que são dirigidas ao conjunto social 
exige na comunicação popular um desenvolvimento peculiar da coerência do grupo, 
uma maior integração entre seus membros que atravessa em muitos casos o 
processo do debate, a confrontação e a dissidência não sempre com resultados 
vitoriosos, mas que ajuda no crescimento pessoal e comunitário e se converte em 
escola de participação (URANGA, 1989, p. 126). 

 

4. Realização Audiovisual e Comunicação Popular 

A Comunicação Popular é um movimento que nasce da vontade popular de construir 

o seu processo de significação em determinados contextos, ou seja, a Comunicação Popular 



 

 

se torna a própria expressão popular, configurando-se como meios de articulação de grupos e 

de debate político. 

Neste processo de Comunicação Popular é possível construir expressões por meio de 

jornais impressos, rádios comunitárias, blogs, comunidades virtuais e realizações 

audiovisuais, principalmente o vídeo popular.  

Na década de 70 do século passado, o vídeo é compreendido e utilizado como um 

instrumento de contrainformação, ou seja, o vídeo aproxima-se de fatos e ações que a mídia 

hegemônica não comunica por questões ideológicas. Assim, grupos populares começam a 

utilizar o vídeo em um contexto de animação cultural, é daí que surge o conceito de 

vídeoanimação, que consistia na apropriação do vídeo como forma de fortalecer os grupos 

imbuídos em discutir e resolver problemas encontrados na realidade concreta. A partir de 

experiências em videoanimação na França e no Canadá foi possível o desenvolvimento das 

TV’s Comunitárias. Ainda na década de 70, surge também a expressão vídeoarte que 

significou a apropriação da tecnologia do vídeo por parte de artistas plásticos que 

desenvolveram trabalhos com intenções estéticas, conceituais e políticas, através da criação 

de documentários de cunhos sociais e de contestação da estrutura da TV hegemônica 

(SANTORO, 1989). 

Ainda segundo Santoro (1989), Hans M. Enzensberger5, poeta e ensaísta alemão, 

realizou alguns estudos sobre a possibilidade de utilização libertadora dos meios de 

comunicação e propôs a criação de “que cada receptor deve ser um emissor em potencial; que 

seja privilegiada a produção coletiva em lugar do domínio de especialistas; que haja 

integração dos participantes em lugar de uma conduta passiva de consumo e que haja 

mobilização em lugar da passividade” (SANTORO, 1989, p. 29). 

Na América Latina, o vídeo chega em um momento histórico muito difícil para os 

grupos populares. Estávamos na época das ditaduras militares, época de perseguições 

políticas e de censura que dificultam sobremaneira uma maior difusão deste meio. Contudo, 

na década de 80 do século passado, com o afrouxamento do regime militar, começam a surgir 

vários grupos populares que se apropriam do vídeo como instrumento de luta. Dizendo de 

uma outra maneira,  

 

o vídeo chega aos grupos e movimentos populares como mais um componente de 
luta e, por suas características técnicas, adapta-se bem a projetos de comunicação 
popular que têm os diferentes grupos sociais como público-alvo, prestando-se desde 

                                                           
5 ENZENSBERGER, Hans M. Elementos para uma Teoria dos Meios de Comunicação. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1979. 



 

 

a simples exibição de programas pré-gravados até a produção de mensagens 
originais (SANTORO, 1989, p. 60). 

 
 
 Podemos compreender, por meio deste breve panorama histórico acerca do vídeo 

popular, que a Comunicação Popular, muitas vezes esteve associada a uma forma de 

comunicação alternativa (FESTA; SILVA, 1986) que se chocava com a comunicação 

hegemônica. De fato, na mídia televisiva, em toda a América Latina, “o rosto de nossos 

países que aparece na televisão é um rosto contrafeito e deformado pela trama dos interesses 

econômicos e políticos, que sustentam e amoldam essa mídia.” (MARTÍN-BARBERO; REY, 

2004, p. 114). 

 A Comunicação Popular, por sua vez, ressignifica estes rostos e os colocam como 

protagonistas de um processo de libertação que passa pela apropriação dos meios de 

produção relacionados à comunicação e pela construção de significados contextualizados na 

realidade concreta onde os grupos populares vivem e agem, conquistando, desta maneira, o 

seu direito de expressão e a potencialização de suas vozes 

 

A mensagem da comunicação popular resulta essencialmente de forma diferente do 
discurso dominante porque, em primeiro lugar, se elabora a partir da realidade dos 
setores submetidos à dominação e isso implica, pela simples descrição de situações, 
um tom de denuncia que é inexistente na mensagem comercial de massa. 
Empenhada em reforçar a imagem de status. Em segundo lugar, porque a produção 
da mensagem popular corre por conta dos próprios grupos, das comunidades, 
sindicatos e organizações de base, utilizando para isso a linguagem que lhes é 
própria, também dissonante com o estilo e formato comercial (URANGA, 1989, p. 
122). 

  

 As oficinas de realização audiovisual promovidas durante a MOSCA têm como 

objetivos principais que os sujeitos se apropriem dos meios de produção audiovisual e 

construam seus significados, em um processo coletivo, criativo e crítico pautado no diálogo 

entre os sujeitos e destes com a realidade concreta em que estão inseridos, bem como na 

capacitação técnica que proporciona a instrumentalização necessária para que, se apropriando 

dos meios de produção, os sujeitos utilizem a tecnologia como uma possibilidade de 

construção de mensagens e não como uma necessidade que está acima das propostas 

humanizadoras deste processo comunicativo. 

 É dentro desta proposta que concordamos com Ostrower (1987) quando diz que o “ato 

criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, 

ordenar, configurar, significar.” (p. 9), o que significa dizer que “os processos criativos 

surgem dentro dos processos de trabalho, nesse fazer intencional do ser humano que é sempre 



 

 

um fazer significativo.” (p. 142).  E ampliando um pouco mais esta relação entre a criação e a 

construção de significados, é possível afirmar que “criar é tanto estruturar quanto comunicar-

se, é integrar significados e é transmiti-los. Ao criar, procuramos atingir uma realidade mais 

profunda do conhecimento das coisas” (p. 142-143). 

 Nas oficinas de realização audiovisual que acontecem durante a MOSCA partimos da 

certeza de que todo ser humano é criativo e que, portanto, é capaz de ressignificar o mundo 

em que vive. 

Há, portanto, a compreensão de que o ser humano é um ser em expansão, criativo e 

crítico. É o que aponta Augusto Boal quando se refere ao Teatro do Oprimido6, afirmando 

que este Teatro 

  

estimula as pessoas a descobrirem o que já são, a revelarem para si próprias que são 
potência, que, por serem capazes de metaforizar o mundo, ou seja, de representá-lo, 
são capazes de recriá-lo. O objetivo é que essa descoberta ou re-descoberta permita 
que cada um se aproprie do que originalmente é seu: a capacidade de ver-se agindo, 
de analisar e recriar o real, de imaginar e inventar o futuro 7 

 

 Justamente por acreditar na capacidade criativa do ser humano é que propomos a 

capacitação técnica como forma de instrumentalizar os sujeitos a se apropriarem dos meios 

necessários para expressarem seus anseios. Assim, em nenhum momento durante o 

desenvolvimento das oficinas de realização audiovisual da MOSCA, a tecnologia é apontada 

como solução para os problemas ou como algo extremamente complicado e que só pode ser 

manipulada por especialistas. Pelo contrário, acreditamos que as soluções dos problemas são 

de ordem política e passam pela organização e pela participação popular e que a tecnologia 

precisa ser agregada dentro desta perspectiva de participação. 

 

... humanismo e tecnologia não se excluem. Não percebem que o primeiro implica a 
segunda e vice-versa. Se o meu compromisso é, realmente com o ser humano 
concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso 
mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 
instrumentando para melhor lutar por esta causa (FREIRE, 1979, p. 22-23). 

 

                                                           
6 Teatro do Oprimido é um “método estético que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais que objetivam a 
desmecanização física e intelectual de seus praticantes, e a democratização do teatro. O Teatro do Oprimido cria 
condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de produzir teatro e assim amplie suas 
possibilidades de expressão. Além de estabelecer uma comunicação direta, ativa e propositiva entre 
espectadores e atores.” (http://www.ctorio.org.br/novosite/ acessada em 26/03/2010). 
7  http://ctorio.org.br/novosite/ acessado em 26/03/2010. 



 

 

Por isso que a tecnologia, em um processo de Comunicação Popular, dentro de uma 

proposta de Educação Popular voltada para a realização audiovisual, precisa ser articulada 

com os anseios dos sujeitos implicados neste processo. Não podemos prescindir da 

“mediação tecnológica, mas nada impede que ela seja horizontal e participativa, que seja um 

novo nível de expressão do diálogo dos envolvidos no processo” (NUÑEZ HURTADO, 

1992, p. 108). 

 

5. Considerações Finais 

 É possível e urgente que os grupos populares se apropriem dos meios de produção 

audiovisual para que consigam construir seus significados e enraizar suas produções no 

contexto social e cultural em que vivem.  

 Esta possibilidade e esta urgência são mais prementes, quanto mais audiovisual vai se 

tornando nossa sociedade. Compreender como se dão os mecanismos de produção 

audiovisual e estabelecer uma relação de criticidade com os meios de comunicação é 

fundamental para que os grupos populares potencializem suas expressões e intensifiquem 

suas ações. 

 Neste sentido, é extremamente importante inserirmos a realização audiovisual em 

contextos de Educação Popular e Comunicação Popular, possibilitando que os grupos 

populares se apropriem dos meios de produção audiovisual e construam seus próprios 

significados. Dessa forma, acreditamos no diálogo como elemento capaz de humanizar todo o 

processo educativo, bem como o processo comunicativo e na capacidade crítica e criativa 

inerente ao ser humano. Apostamos, ainda, em um processo coletivo que visa a participação 

de todos os sujeitos implicados no processo e na capacitação técnica que permite colocar a 

tecnologia a favor das aspirações coletivas, potencializando as formas de expressão. 

 Para chegarmos a estas conclusões, utilizamos como referência as oficinas de 

realização audiovisual que vem sendo realizada durante a Mostra Audiovisual de 

Cambuquira, em Minas Gerais, desde 2006.    
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