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A pesquisa tem como objeto a investigação do processo produção do vídeo "Mulheres 
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metodológicos a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo através de entrevistas abertas. A 
análise dos dados, realizada a partir de 
tipo de participação dessas extrativistas na produção, bem como suas perc
visibilidade pública e das ações de empoderamento proporcionadas pelo vídeo. Os resultados 
demonstram que as mangabeiras foram protagonistas de um tipo de comunicação 
participativa, apontando para as
audiovisual enquanto ferramenta de reafirmação de identidades individuais e coletivas, 
reflexão crítica, promoção de diálogo e administração de conflitos.
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RESUMO 

pesquisa tem como objeto a investigação do processo produção do vídeo "Mulheres 
Mangabeiras", visando verificar se e como houve emprego de métodos participativos.

qualitativa, de natureza descritiva, tendo como procedimentos 
gicos a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo através de entrevistas abertas. A 

análise dos dados, realizada a partir de extratos de indicadores nas falas, buscou verificar o 
tipo de participação dessas extrativistas na produção, bem como suas perc
visibilidade pública e das ações de empoderamento proporcionadas pelo vídeo. Os resultados 
demonstram que as mangabeiras foram protagonistas de um tipo de comunicação 

para as potencialidades dos processos participa
enquanto ferramenta de reafirmação de identidades individuais e coletivas, 

reflexão crítica, promoção de diálogo e administração de conflitos. 

audiovisual; vídeo participativo; visibilidade; empoderamento; 
Catadoras de Mangaba de Sergipe. 
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ABSTRACT  

The research aims at investigate the production process of the video "Mulheres Mangabeiras" 
 in order to verify whether and how there was use of participatory 

methods. This is a qualitative and descriptive research, based on methodological procedures 
such as literature review and data collection through open interviews. Data analys
upon extracts from women speeches, which contains indicators about their involvement in ex 
tractive production, as well as their perceptions about public visibility and empowerment 
offered by the video production. The results show that mangabeiras were protagonists in a 
kind of participatory communication, pointing to the potential of participatory processes in 
audiovisual production as a reaffirmation of individual and collective identities, which also 
brings out critical mind, dialogue promotion and a conflict management tool.

visual; participatory video; public visibility; empowerment; 
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La investigación tiene como objetivo i
Mangabeiras para verificar si y cómo se produjo el uso de métodos participativos. Para esto 
se utilizaron procedimientos metodológicos cualitativos descriptivos, como la revisión de la 
literatura y la investigación de campo a través de entrevistas 
fue realizada a partir de indicadores extraídos
de verificar el tipo de participación de la producción extractiva, así como sus percepciones 
acerca de la visibilidad públic
resultados muestran que las
participativa, que apunta a la posibilidad de los procesos de participación en la producción 
audiovisual como una reafirmación de las identidades individuales y colectivas
pensamiento crítico, la promoción del diálogo y la herramienta de gestión de conflictos.
 
Palabras-clave: audiovisual; video participativo; visibilidad
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ABSTRACTO 

La investigación tiene como objetivo investigar el proceso de producc
para verificar si y cómo se produjo el uso de métodos participativos. Para esto 

se utilizaron procedimientos metodológicos cualitativos descriptivos, como la revisión de la 
literatura y la investigación de campo a través de entrevistas abiertas. La análisis de los datos 

indicadores extraídos de los discursos de las mujeres, con el objetivo 
de verificar el tipo de participación de la producción extractiva, así como sus percepciones 
acerca de la visibilidad pública y la potenciación de las acciones ofrecidas por el video. Los 
resultados muestran que las Mangabeiras fueron protagonistas de un tipo de comunicación 
participativa, que apunta a la posibilidad de los procesos de participación en la producción 

como una reafirmación de las identidades individuales y colectivas
omoción del diálogo y la herramienta de gestión de conflictos.

clave: audiovisual; video participativo; visibilidad pública;
toras de mangaba de Sergipe. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste estudo é o processo participativo de realização do vídeo Mulheres 

Mangabeiras, que mostra o trabalho, as experiências de vida e a inserção cultural dessas 

extrativistas do Estado de Sergipe. De origem indígena, a palavra mangaba (mã’gawa) 

significa, coisa boa de comer1.  Árvore símbolo de Sergipe, conforme Decreto-Lei nº 12.723 

de 20 de Janeiro de 1992, a mangabeira é responsável pela geração de renda e oportunidade 

de trabalho para aproximadamente cinco mil pessoas no litoral do Estado.  

O vídeo Mulheres Mangabeiras faz parte do plano de comunicação de um projeto 

voltado para o fortalecimento e sustentabilidade das comunidades extrativistas da mangaba  . 

Ele foi produzido com a colaboração das próprias catadoras de mangaba, que atuaram como 

definidoras de conteúdo e assistentes de produção, fornecendo depoimentos e operando 

equipamentos. 

Assim, o objetivo da pesquisa é identificar o nível e as formas de participação das 

extrativistas na elaboração do vídeo Mulheres Mangabeiras, bem como verificar em que 

medida estas percebem a visibilidade proporcionada pelo produto audiovisual e eventuais 

indicadores de empoderamento ou emancipação social gerados pelo processo de participação 

na construção do vídeo.   

A escolha do objeto percorreu um caminho contrário à trajetória da maioria dos 

pesquisadores, uma vez que, de forma geral, tal decisão é balizada pela aproximidade, 

afinidade e experiência com o tema. Profissionalmente, a pesquisadora atuava no mainstream 

midiático e, como docente, em instituições privadas e públicas de ensino superior. Entretanto, 

inquietava-se com a hegemonia dos seus discursos e processos produtivos que, na sua 

concepção, possuem e exercem forte poder simbólico sobre a sociedade e impõem inúmeras 

pressões e constrangimentos aos profissionais da área.   

Assim, o interesse em compreender os processos, discursos e produtos midiáticos 

alternativos consolidou-se quando a pesquisadora tomou conhecimento de uma forma 

específica de produção audiovisual, pontuada na literatura como potencialmente 

emancipatória: o vídeo participativo. Ao ter acesso a uma produção caracterizada como uma 

experiência do gênero, o documentário Mulheres Mangabeiras, a decisão consolidou-se e 

instigou a pesquisadora a elaborar o projeto de pesquisa aceito na primeira seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). 
                                                           
1 Segundo Ferreira (1973, [n.p]). 
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O Vídeo Participativo (VP) pode ser compreendido como uma produção 

audiovisual em que as pessoas filmadas têm uma participação efetiva na definição de seu 

conteúdo, estilo, edição e distribuição. Quanto a sua finalidade, o VP representa um conjunto 

de aplicações alternativas das tecnologias audiovisuais em projetos de desenvolvimento ou em 

projetos de intervenção social e política, cujo objetivo é produzir a mudança social, ou a 

transformação individual e 'empoderamento' (WHITE, 2003). 

A hipótese do trabalho é que filmes e vídeos produzidos de maneira participativa 

podem ser ferramentas úteis para, inicialmente, provocar mudanças sociais e individuais, 

incentivando um processo de comunicação dialógica, tanto dentro das comunidades de 

extrativistas quanto entre estas e outras instâncias sociais; que ele pode ser um meio de 

construção de identidade, promovendo sentimentos de confiança, autoestima, autoimagem, 

tudo como resultado de ver a si mesmo como os outros o veem. Soma-se a esta hipótese a de 

que o documentário pode fornecer visibilidade às trabalhadoras e suas agendas sociais e 

demandas políticas. E, finalmente, que o processo participativo na produção audiovisual pode 

proporcionar empoderamento aos indivíduos e comunidades. 

Pensa-se que a análise do processo produtivo do documentário pode ampliar a 

compreensão das especificidades de uma metodologia participativa na realização audiovisual 

e, assim, incentivar a produção de futuros vídeos que busquem o fortalecimento político dos 

grupos sociais marginalizados, objetivando uma atuação esclarecida dos indivíduos nos 

processos mais amplos de mudança social. 

O presente estudo insere-se no âmbito das análises sobre o uso social das novas 

tecnologias de comunicação; procura compreender a gênese deste tipo particular de produção 

audiovisual a partir de movimentos cinematográficos específicos; contribui com os estudos da 

linha de pesquisa "Produtos, Processos e Discursos Midiáticos" do PPGCOM-UFS através da 

investigação e difusão da produção audiovisual participativa; incentiva novas incursões 

teóricas sobre este objeto e promove a sua utilização também como instrumento de pesquisas 

acadêmicas no campo das Ciências Sociais. 

A pesquisa que resulta nesta dissertação de mestrado é de natureza qualitativa, 

descritiva, tendo como procedimentos de investigação a revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo através de entrevista aberta. As ações desenvolvidas pelas mulheres mangabeiras 

durante a produção do vídeo foi o principal foco da pesquisa de campo, seguido das 

percepções das mesmas acerca da visibilidade pública, dos processos e resultados de 

empoderamento proporcionados pelo envolvimento na construção do audiovisual. Assim, a 
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análise dos dados, realizada a partir de extratos de falas das extrativistas2, busca indicadores 

sobre as formas de participação delas, no processo de produção do vídeo, além de indicadores 

sobre a visibilidade pública e empoderamento. 

Após as primeiras incursões no referencial teórico levantado, percebeu-se que não 

há uma metodologia específica e única para a produção de um VP, mas que ele tem uma 

natureza aberta e experimental (HIGH et al, 2012). Buscou-se, então, identificar o nível e as 

formas de participação das extrativistas na elaboração do vídeo Mulheres Mangabeiras. Em 

paralelo, pretendia-se verificar o grau de percepção das extrativistas com relação à 

visibilidade que o documentário proporcionou às suas agendas e em que medida o 

empoderamento se traduz nos indicadores de suas falas. 

Inicialmente, a maior dificuldade foi com relação ao levantamento do referencial 

teórico sobre o vídeo participativo, uma vez que a bibliografia nacional não apresenta a 

abordagem do objeto enquanto ferramenta de comunicação para projetos de desenvolvimento 

ou projetos de intervenção social e política. Assim, buscou-se através de aproximação 

conceitual referências brasileiras a partir dos conceitos das teorias da Comunicação, como o 

da comunicação popular (PERUZZO, 1998, 2006, 2007, 2009; COGO, 2004; PAIVA, 2007), 

o vídeo popular e o comunitário (SANTORO, 1989; FILÉ, 2003; ALVARENGA, 2004), e 

nas perspectivas do vídeo enquanto instrumento de pesquisa etnográfica (ZOTTEL, 2011a, 

2011b, 2012, 2013).   

Recorreu-se, então, à bibliografia estrangeira através da opção de duas 

publicações consideradas referências para o tema (WHITE, 2003; MILNE, MITCHELL e 

LANGE, 2013). Tais publicações apresentam o vídeo participativo, seus objetivos, sua 

gênese, seu desenvolvimento, além de estudos de caso que reportam inúmeras experiências 

promovidas internacionalmente. Segundo White (2003), o processo participativo de realização 

do vídeo pode ser compreendido enquanto ação de empoderamento (HOROCHOVSKI, 2006) 

e seu produto também pode ser instrumento empoderador. Neste sentido, procurou-se 

verificar como as extrativistas perceberam-se 'empoderadas'. 

Compreende-se que a visibilidade das agendas das esferas públicas autônomas 

(HABERMAS, 2003) chega à sociedade através de uma “quase interação mediada” 

(THOMPSON, 2009). Tomando como referência estes autores, buscou-se apontar se as 

extrativistas perceberam a visibilidade proporcionada pelo vídeo e de que forma esta 

percepção se traduziu. 

                                                           
2 A pesquisa conservou as falas das entrevistas transcritas das gravações em áudio. 
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Nesta dissertação, optou-se por apresentar três capítulos, além da introdução e da 

conclusão. No Capítulo 2, apresentamos através do referencial teórico a contextualização do 

vídeo participativo como alternativa à lógica da Indústria Cultural; sua emergência e 

trajetórias; a busca da gênese deste tipo de audiovisual em movimentos cinematográficos 

específicos; seu processo produtivo; experiências internacionais e nacionais; as abordagens 

sobre empoderamento e visibilidade; além de apresentar algumas questões contemporâneas 

para uma melhor compreensão do vídeo participativo. No Capítulo 3, aborda-se o vídeo 

Mulheres Mangabeiras enquanto estudo de caso. E, no Capítulo 4, descreve-se e analisa-se os 

resultados da pesquisa de campo realizada junto às extrativistas. Na conclusão, aponta-se a 

necessidade de novas incursões sobre o tema para uma maior sistematização da participação 

popular na comunicação participativa, além de algumas indagações que poderão nortear 

novos estudos. 
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2 VÍDEO PARTICIPATIVO: EXPERIÊNCIAS E QUESTÕES 

 

O Vídeo Participativo (VP) teve a sua gênese há cerca de 40 anos, mas nesta 

segunda metade da década do século XXI ainda é considerado mais emblemático do que 

propriamente compreendido. Num mundo onde as desigualdades sociais e econômicas 

permanecem segregando milhões de indivíduos e países em todo o planeta, vê-se o vídeo 

participativo como uma poderosa ferramenta de auxílio na implementação de projetos de 

desenvolvimento e emancipação social e econômica. Neste capítulo, são apresentadas 

algumas possibilidades do vídeo participativo como ferramenta para a construção de discursos 

alternativos em paralelo ao caráter hegemônico da indústria cultural; as principais definições e 

objetivos para este tipo especial de produção audiovisual; o contexto histórico e geográfico de 

sua gênese e desenvolvimento; sua identificação com certos movimentos cinematográficos; o 

seu processo de produção; algumas experiências internacionais e nacionais; o seu papel 

enquanto instrumento para o "empoderamento"3; a discussão sobre a necessidade de 

visibilidade midiática para as demandas das esferas públicas autônomas4; e, ao final, 

apontam-se algumas questões que ainda permanecem em aberto para a maior compreensão do 

VP considerado por muitos acadêmicos como ferramenta para promover a mudança social de 

indivíduos, grupos e/ou comunidades marginalizadas e/ou excluídas. 

Os teóricos da Escola de Frankfurt, mais especificamente Walter Benjamim, 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, se fazem presentes na análise aqui pretendida a fim de 

compreender as possíveis potencialidades do vídeo participativo para fazer frente ao caráter 

desenraizador, culturalmente falando, da indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer, a 

comunicação de massa impactou de forma decisiva o conceito de cultura e as formas 

simbólicas que estruturam as relações sociais nas sociedades modernas. Este processo 

intensificou as maneiras como se produz e se consolida a massificação dos indivíduos. 

Desvendar, analisar e compreender como se dá a massificação imposta pela cultura de massa 

torna-se relevante para uma posição crítica e analítica frente às maneiras como se estabelecem 

as formas ideológicas de controle social presentes na sociedade capitalista. 

Benjamim (1983) indica que, antes do surgimento das comunicações de massa, 

pequenos grupos sociais se consolidavam através do acesso às formas de arte pura, única, às 

                                                           
3 “Empoderamento é um construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e 
comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais” (PERKINS; ZIMMERMAN, 1995, p. 1 apud 
HOROCHOVSKI, 2006, p. 4).  
4 As esferas públicas autônomas, segundo Habermas (2003), estão localizadas na sociedade civil, nos 
movimentos sociais, são organizadas e abertas aos cidadãos, são os espaços de comunicação interpessoal, redes 
informais de intercâmbio, ou seja, microestruturas sociais onde florescem relações de comunicação discursiva. 
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quais poucos tinham acesso. Para ele, as técnicas de reprodutibilidade da obra de arte 

promovem a dissolução da “aura” original da obra, criando uma cultura de massa que nos 

oferece bens simbólicos produzidos para o consumo de forma hegemônica. Portanto, ao 

promover a cultura de massa, a indústria cultural termina por romper os elos que sedimentam 

os grupos sociais, pois essa cultura sem “aura” vai oportunizar o surgimento da sociedade de 

massa, cujos elos agora são os bens simbólicos produzidos pela indústria cultural. 

Mas, ao contrário de outros teóricos da Escola de Frankfurt, Benjamim (Ibidem) 

vislumbra a possibilidade de que a indústria cultural sirva como mecanismo de libertação 

cultural. O autor vê no processo de massificação da obra de arte, uma esperança para 

disseminação generalizada da cultura e a construção de uma sociedade onde todos tenham 

acesso à arte. Ou seja, uma sociedade onde os elos sociais se reconfiguram a partir do 

compartilhamento dos bens culturais desenvolvidos pela indústria cultural. 

Já para Adorno (1985) o processo de massificação da cultura termina por 

esterilizar a tradição, o aspecto mais específico, mas próprio de determinadas culturas, o que 

levaria à eliminação, redução ou modificação drástica da herança cultural de grupos ou 

sociedades inteiras. Adorno e Horkheimer (Ibidem) consideram que os produtos da indústria 

cultural formam um sistema poderoso para gerar lucros e, por serem mais acessíveis às 

massas, exercem um tipo de manipulação e controle social. Ou seja, a indústria cultural não só 

edifica a mercantilização da cultura, como também é legitimada pela demanda desses 

produtos. Mostram ainda que, a despeito de sua postura aparentemente democrática e liberal, 

a cultura massificada realiza impiedosamente os ditames de um sistema de dominação 

econômica que necessita, entretanto, de uma concordância das pessoas para a legitimação de 

sua existência.  

A produção audiovisual participativa apresenta-se como uma possibilidade de 

fazer frente a essa dominação, mesmo que em pequena escala (DOWNING, 2004), pois ao 

democratizar as técnicas do fazer dessa indústria, instrumentaliza-se para a compreensão dos 

mecanismos que subordinam os seres humanos ao progresso da técnica. É como um 

movimento inverso, em que a técnica que embasa todo o processo produtivo da indústria 

cultural poderia servir de instrumento para o esclarecimento dos processos de dominação, 

manipulação e controle disseminados através da cultura de massa.  

Trata-se, assim, de um processo de desconstrução da lógica descrita por Adorno, 

ao afirmar que para a indústria cultural o consumidor não é rei nem sujeito, mas seu objeto. 

Uma vez de posse de conhecimentos das teorias e práticas do fazer audiovisual, mas sem os 

objetivos mercantilistas identificados nos produtos da indústria cultural, os agentes sociais 
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poderiam construir seus próprios discursos, em paralelo ao caráter hegemônico da indústria 

cultural. Nesta esperança, pontua-se uma emancipação do indivíduo que, de posse de 

instrumentos semelhantes aos utilizados pela indústria cultural, poderia produzir sua cultura 

audiovisual sem o caráter mercantil da cultura de massa e sedimentada em tradições 

compartilhadas por pares sociais. 

 

2.1 Emergência e trajetórias do vídeo participativo 

 

O vídeo participativo surge entre o final dos anos 1960 e início dos 1970, no 

Canadá, a partir de uma experiência de comunicação participativa que trabalhava o vídeo 

como instrumento para reforçar projetos de desenvolvimento social. A maneira como o 

audiovisual foi produzido, sua metodologia, recebeu a denominação de Fogo Process5 e 

fundamenta as tentativas de utilização do vídeo/filme como ferramenta para promover a 

mudança social de indivíduos, grupos e/ou comunidades marginalizadas e/ou excluídas 

(WHITE, 2003). Ou seja, ele representa uma forma seminal de documentação audiovisual 

construída participativamente, abordando problemas sociais, econômicos, políticos, culturais 

e de identidade, com objetivo de encontrar soluções que atendam aos interesses de todos os 

envolvidos. Pode-se sintetizá-lo como um conjunto de técnicas utilizadas para envolver um 

grupo ou comunidade na formação e na criação de seu próprio filme.  

A ideia por trás disso é que fazer um vídeo é fácil e acessível, e que a aplicação de 

sua metodologia reserva possibilidades de envolvimento pessoal através da interação, diálogo, 

compartilhamento, tomada de decisão e ação (Ibidem). Assim, compreende-se o vídeo 

participativo como uma maneira de aproximar pessoas para debaterem questões e problemas 

que os atingem em busca de soluções. Além disso, o vídeo participativo pode ser um meio de 

construção de identidade e voz para que os sujeitos comuniquem as suas necessidades e ideias 

para dirigentes políticos e/ou outros grupos e comunidades. Como tal, o VP propõe ser uma 

ferramenta eficaz para envolver e mobilizar pessoas marginalizadas e ajudá-las a implementar 

suas próprias formas de desenvolvimento sustentável com base nas necessidades locais, 

habilitando, assim, comunidades ou grupos marginalizados a se autorrepresentarem na busca 

pela mudança social.  

Aqui, o VP é compreendido como uma metodologia de produção de vídeo ou 

filme, destinada a promover mudanças sociais nas quais o sujeito é parte integrante do 

planejamento e/ou do processo de produção, bem como o usuário final ou público-alvo. White 
                                                           
5 Processo de Fogo, assim denominado por ter sido desenvolvido na Ilha do Fogo (Fogo Island), no Canadá. 
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(2003) observa que o vídeo pode se tornar mais do que uma ferramenta quando utilizado em 

contextos específicos. 

 

O vídeo enquanto ferramenta torna-se mais que uma ferramenta quando usado 
dentro de marcos conceituais do desenvolvimento como o autoconceito, a escuta 
reflexiva, o diálogo, a gestão de conflitos ou consenso. Em seguida, ele se torna uma 
força vital para a mudança e transformação dos indivíduos e comunidades, ele tem 
potencial ilimitado (WHITE, 2003, p. 21)6. 

 

Assim, a abordagem do VP difere dos demais produtos de vídeo, principalmente 

em dois aspectos: tem como objetivo principal ser uma ferramenta para promoção de 

mudança social, e tem como premissa a participação das pessoas envolvidas como parte 

integral de seu processo de produção (CAIN, 2009, p.1). 

O Processo de Fogo foi a primeira tentativa de usar a produção de filmes como 

uma técnica para intervenção política em nível local. Em 1967, Donald Snowden, diretor do 

Departamento de Extensão da Memorial University of Newfoundland, o diretor de cinema 

Colin Low e o produtor John Kemeny realizaram uma série de filmes sobre as comunidades 

de pescadores pobres na Ilha do Fogo (DASHORA, 2010). Snowden, ao ler um relatório do 

Conselho Econômico do Canadá sobre a pobreza naquele país, percebeu que ele tratava a 

pobreza apenas com valores puramente urbanos. Assim, Snowden produziu uma série de 

filmes para mostrar como as pessoas de Newfoundland7 sentiam a pobreza e outras questões 

sociais e econômicas que os afligiam. Segundo Quarry (1994, [n.p.]) o objetivo era mostrar 

que a pobreza não implicava, necessariamente, privação econômica; também podia significar 

“isolamento e inabilidade para acessar informação e comunicação midiática, bem como falta 

de organização [social]”. 

A realização dos filmes se deu através de parceria da Memorial University of 

Newfoundland com o National Film Board of Canada (NFB)8, que desenvolvia o programa 

Challenge for Change9, pioneiro na utilização de filme e vídeo como ferramentas para a 

mudança social e o desenvolvimento em localidades afastadas (WHITE, 2003). O NFB e a 

Memorial University of Newfoundland levaram equipamentos para comunidades, abrindo a 

                                                           
6 Tradução livre: While video is a tool, it becomes more than a tool when used within developmental conceptual 
frameworks such as self-concept, reflective listening, dialog, conflict management, or consensus building. It then 
becomes a vital force for change and transformation of individual and communities. it has unlimited potencial. 
7 Parte insular da província de Newfoundland and Labrador, na Costa Leste canadense, vizinha ao Quebec, da 
qual Fogo é a maior das suas mais de sete mil ilhotas. 
8 Conselho Nacional de Cinema do Canadá, reconhecido como um dos grandes laboratórios criativos do mundo, 
que produz e distribui distintas, relevantes e inovadoras produções audiovisuais. 
9 Desafio para a Mudança, em tradução livre. 
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oportunidade para que os moradores da Ilha do Fogo produzissem imagens coletivas deles 

próprios e de seus problemas sociais. 

O desenvolvimento do Processo do Fogo foi o marco para uma importante 

mudança na direção dos trabalhos do NFB. Até o final da década de 1960, o Conselho tinha 

como proposta inicial fazer filmes que abordassem problemas sociais do Canadá com a 

intenção de fazer com que o país se tornasse mais conhecido pelos canadenses. Na época, 

havia crescente sentimento de que os filmes poderiam não apenas documentar questões 

sociais, mas também serem envolvidos nestes. 

  

Em vez da indústria cinematográfica fazer filmes de cima para baixo sobre as 
pessoas, o filme poderia ser feito pelas pessoas sobre os seus próprios problemas 
sociais. O Desafio para a Mudança programa no NFB cresceu a partir deste 
movimento e representou o surgimento de um novo tipo de filme socialmente 
engajado. Mais especificamente, o programa Desafio para a Mudança propõe três 
novos tipos de filmes: filmes para explicar um problema para os departamentos e o 
público em geral; filmes para assistentes sociais e agentes de mudanças; e filmes 
planejados e produzidos pelos próprios pobres10 (WHITE, 2003, p. 125). 
 

A primeira produção realizada pelo Programa Challenge for Change foi The 

Things I Cannot Change11, em 1966, que é tido como o precursor dos filmes da Ilha do Fogo. 

O filme teve como objetivo explicar os problemas sociais da pobreza para a vasta audiência 

canadense e documentar as tentativas de uma família de Montreal para superar tal situação. 

Exibido no Canadian Broadcasting Corporation (CBC)12, em 1967 (CORNEIL, 2012), o 

filme provocou efeito adverso, ao gerar vergonha em seus participantes, que passaram a ser 

ridicularizados.  Apesar disso, promoveu grande aprendizagem para a equipe do NFB: “para 

que fosse uma fonte de empoderamento, o filme teria que não apenas ser sobre os pobres, 

mas também ser feito por eles”13 (WHITE, 2003, p. 125, grifos originais do autor). 

Entretanto, o projeto do Programa Challenge for Change que se tornou mais 

conhecido no mundo foi o Fogo Island Communication Experiment, uma das primeiras 

experiências de utilização de filme para promover justiça e mudança sociais, que resultou em 

uma série de 26 curtas-metragens realizados entre 1967-1968. Em última análise, esse 

                                                           
10 Tradução livre de: of an outside film industry making top-down films about people, film might be made by the 
people about their own social problems. The Challenge for Change program at the NFB grew from this 
movement and represented the emergence of a new kind of socially engaged film. More specifically, the 
Challenge for Change program proposed three new kinds of films: films for the departments and the general 
public explaining a problem, films for social workers and change-agent, and films planned and produced by the 
poor themselves. 
11 “As coisas que eu não posso mudar”, em tradução literal. 
12 Rede Canadense de Televisão. 
13 […] if film were to enable a source of empowerment it would not only have to be about the poor but by them 
as well. 
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conjunto apontou o potencial que a câmera poderia ter nas mãos de pessoas comuns como um 

instrumento para expor injustiças e violações dos direitos humanos (CORNEIL, 2012, p. 25).  

Na Ilha do Fogo moravam cerca de cinco mil pessoas descendentes de 

colonizadores que ali chegaram há cerca de 300 anos, espalhadas por dez pequenas aldeias de 

pescadores, 60% das quais viviam de pensão do governo. Não havia escolas nem outros 

serviços básicos. A pesca era feita de modo artesanal e os pescadores ainda tinham que se 

submeter a atravessadores que comercializavam seus produtos. Além disso, havia falta de 

comunicação entre as muitas comunidades isoladas. E, finalmente, todos estavam ameaçados 

de remoção para áreas mais acessíveis no continente, por determinação do governo canadense 

(CROKER, 2003, p. 126). 

Collin Low pretendia levar para essas pessoas a oportunidade de definir e 

representar seus próprios problemas sociais, ao invés de simplesmente filmar a comunidade. 

Assim, colocaria os equipamentos de filmagem a serviço da expressão da coletividade. 

Quando a equipe chegou à Ilha, foi auxiliada pelo community development officer14 Fred 

Earle, que os introduziu nas comunidades e contribuiu para que os pescadores decidissem que 

problemas sociais seriam abordados nos filmes (Ibidem, p. 127). Seu papel de mediador entre 

os produtores cinematográficos e a comunidade foi fundamental no desenvolvimento do 

Processo do Fogo. 

 

Por exemplo, quando os filmes eram examinados nas comunidades agende de 
desenvolvimento comunitário que ajudava na discussão. Na verdade, em projetos de 
estilo subsequentes 'Fogo' não era o cineasta, mas o agente de desenvolvimento 
comunitário que assumia o papel tradicionalmente atribuído ao diretor de 
documentários. Era o agente de desenvolvimento comunitário que ajudava a centrar 
e orientar a comunicação por parte da comunidade e esperava-se que ele, por sua vez 
levasse filmes e fitas de vídeo (mais recentes) para outras comunidades isoladas, 
para que as pessoas pudessem reconhecer e refletir sobre problemas comuns 
(WHITE, 2003, p. 127).15 

  

Segundo White (2003, p. 129) os filmes da Ilha do Fogo eram estruturalmente 

diferentes da maioria dos documentários, cuja montagem de cenas segue geralmente uma 

lógica horizontal, em torno de uma “questão” central, com base na qual são coletadas 

evidências em diversas fontes. Nesta estrutura, as estórias individuais tendem a ser engolidas 

                                                           
14 Agente de desenvolvimento comunitário, em tradução literal. 
15 Tradução livre de: For example, when films were screened in communities it was the field-worker who helped 
lead discussion. In fact, in subsequent 'Fogo' style projects it was not the filmmaker but the field-worker/social 
animator who assumed the role traditionally assigned to the director of documentary films. It was the field-
worker who helped focus and guide communication on the part of the community, and it was hoped that field-
worker might in turn bring films (and later videotapes) to other isolated communities so that people could 
recognize and reflect on common problems. 
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pela estória maior e podem não resultar exatamente no que os falantes queriam para eles. 

Assim, Low evitava as técnicas de montagem. Ele fazia um único filme baseado em uma 

única entrevista, permitindo que os indivíduos apresentassem suas opiniões, representativas e 

compartilhadas pela comunidade em pequenos trechos. Após a gravação os filmes eram 

exibidos nas comunidades e editados de acordo com os desejos dos participantes. 

Corneil (2012, p. 26) esclarece que havia três linhas de pensamento principais que 

foram determinadas quando a equipe de Low chegou à Ilha para as cinco semanas de 

filmagem: a) as entrevistas seriam mais focadas nas pessoas do que nas questões; b) técnicas 

de câmera foram proibidas, uma vez que a obtenção da confiança das pessoas era pré-

requisito para o bom resultado; c) as filmagens, edição e seleção aconteceriam em formato 

aberto, isto é, permitindo que as pessoas participassem do processo. 

 

Fred Earle, seus colegas da extensão e o NFB começaram a exibir os filmes na Ilha 
do Fogo. Quando as pessoas se viam na tela pela primeira vez, a primeira resposta 
era geralmente de divertimento, muitas risadas e, às vezes, espanto. Mais tarde, 
quando começamos a trabalhar com vídeo, muitas vezes, achei que seria útil criar 
oportunidades no início para permitir que todos pudessem ver a si mesmos, seus 
amigos, filhos e obter a reação inicial de seu sistema (MACLEOD, 2004, p. 4).16 
 

Ao assistirem aos vídeos, uma vez passada a reação inicial, o público ouvia 

atentamente os vizinhos e as pessoas das outras comunidades que estavam dando voz às 

questões de interesse comum. Assim, eles começavam a discutir problemas comuns e a buscar 

soluções de maneira participativa. Corneil (Ibidem, p. 26)) explica que o processo de 

elaboração do material, através da exibição para os participantes, abria espaço para uma 

construção conjunta de acordo com cada situação específica, uma decisão que teria grande 

importância para a ética do filme. 

 

Don e seus colegas perceberam que algo dramático estava acontecendo. Vendo-se 
em um meio que tinha sido a reservado para pessoas "importantes", que controlavam 
suas vidas, o Processo do Fogo trouxe para os ilhéus um novo senso de confiança e 
autoestima. Ele encorajou e deu esperança. Foi também um grande equalizador para 
alguém que era analfabeto e poderia, através do cinema, comunicar em pé de 
igualdade com qualquer um e falar diretamente com os gestores. Com o tempo, as 
relações e as estruturas tradicionais mudaram porque as pessoas estavam 
empoderadas (MACLEOD, 2004, p. 4).17 

                                                           
16 Tradução livre de: Fred Earle and colleagues from Extension and the NFB began to show the films on Fogo. 
When people see themselves on-screen for the first time, the first response is usually amusement, lots of laughter 
and, sometimes, amazement. Later, when we started working with video we often found it useful to create “play” 
opportunities at the outset to enable everybody to see themselves and their friends and children and get the 
initial reaction out of their system. 
17 Tradução livre de: Don and his colleagues realized that something dramatic was taking place. Seeing 
themselves on a medium that had been the reserve of “important” people, who controlled their lives, brought 
Fogo islanders a new sense of confidence and self-esteem. It emboldened and gave hope. It was also a great 
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Low denominou o projeto da Ilha do Fogo de “communication loop” (CORNEIL, 

2012, p. 25) que denota um circuito completo de comunicação. Posteriormente, o material foi 

exibido para o reitor da Universidade e para o conselho do NFB, cujos membros ficaram 

preocupados com a reação das autoridades canadenses, pois o conteúdo do filme denunciava a 

situação de abandono dos moradores e cobrava ações governamentais eficazes.  Entretanto, os 

filmes foram exibidos para o Ministro de Pesca que, em resposta, produziu um filme para os 

moradores da Ilha do Fogo. Este feedback tornou-se uma das marcas do Processo do Fogo 

(WHITE, 2003).  

O que havia de novo no método de Low era o grau de participação do sujeito no 

processo de filmagem. A câmera foi usada para levar as pessoas a relaxarem, a se abrir e falar. 

Ao permitir que as pessoas se expressassem diante das câmeras, Low notou como elas eram 

articuladas (CORNEIL, p. 26). Quando perguntado por John Grierson, em uma palestra na 

Universidade de MGill, sobre o porquê de ele não utilizar seu conhecimento para auxiliar os 

moradores da Ilha do Fogo na busca de soluções, Low disse que as pessoas sabiam mais do 

que ele (MILNE et al, 2012). Isto aponta o respeito da equipe para com a cultura e 

conhecimentos das comunidades que estavam sendo filmadas. Os curtas foram feitos para 

sugerir as soluções que os moradores da Ilha desejavam, em contraste com os métodos 

tradicionais usados pelo governo, pelos chamados especialistas, para tratar questões como a 

pobreza e o planejamento social. 

Dois elementos básicos se distinguem no Processo do Fogo. White (2003) explica 

que o primeiro deles é o estabelecimento de canais de comunicação entre as comunidades 

isoladas e entre elas e os governantes. O segundo é mais complexo e geralmente tido como 

sendo o elemento mais poderoso do processo, embora, não muito compreendido. 

 

Parece que todo mundo que reflete sobre o Processo de Fogo identifica os efeitos 
empoderadores de ver suas vidas no filme, ou para ser mais preciso, na tela. O efeito 
é a promoção de sentimentos de confiança, autoestima, autoimagem, tudo como 
resultado de ver a si mesmo como os outros o veem. Esta auto reflexividade, que 
pode ser o núcleo do Processo de Fogo, permanece subteorizadas e não claramente 
compreendido (WHITE, Ibidem, p. 130).18 

 

                                                                                                                                                                                     
equalizer, for someone who was illiterate could, through film, communicate on a par with anyone, and talk 
directly to decision-makers. Over time, traditional relationships and structures change as people were 
empowered. 
18 Tradução livre de: It seems that everyone who reflects on the Fogo Process has identified the empowering 
effects of seeing ones 'life' on film, or to be more precise, on screen. The effect is said to promote feelings of 
confidence, self-worth, better self-image, all as a result of seeing yourself as others see you. This self-reflexivity, 
which may be the core of the Fogo Process, remains undertheorized and not clearly understood. 
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A autora explica que ver a própria imagem produz uma divisão entre o “eu” e o 

“mim”. Por exemplo, uma separação efetiva entre minha própria compreensão, o meu eu e 

meus motivos, e as imagens que as outras pessoas têm sobre mim, sobre quem sou. Ela 

considera importante reconhecer a diferença entre esses dois elementos do “Eu” (enquanto 

categoria de construção de identidade), de forma a “não ser tragado pelas imagens 

socialmente criadas pelos outros a nosso respeito” (Ibidem, p.131). 

Depois de vivenciarem o Processo do Fogo, que deu origem aos filmes e originou 

o communication loop entre as comunidades e os governantes, os pescadores se organizaram 

em cooperativas, os níveis de desemprego caíram, o preço do peixe subiu, e os pescadores 

começaram a ganhar, acima de tudo, um senso de autoconfiança (CORNEIL, 2012). Em 

entrevista concedida em 7 de março de 2010 a Corneil (2012, p. 27) Low afirmou que 

continua a defender o método do vídeo participativo porque, para uma comunidade, o melhor 

desenvolvimento comunitário é “evolucionário” e não “revolucionário” (evolutionary, not 

revolutionary), ou seja, a solução pacífica e colaborativa de problemas. 

Lunch e Lunch (2006, p. 15) destacam pelo menos seis propriedades que 

justificariam a escolha do VP como ferramenta capaz de contribuir para a implementação de 

projetos que buscam promover mudanças sociais e que, segundo os autores, oferecem 

resultados imediatos. O PV empodera (já que permite aos participantes o controle do projeto); 

esclarece (por meio da voz e foco dos participantes sobre as questões locais que lhes 

preocupam); amplifica (ao permitir que os participantes compartilhem suas vozes com outras 

comunidades e os tomadores de decisão); catalisa (os participantes passam a agir como uma 

comunidade); é inclusivo e flexível (como indicam os projetos da InsightShare19com grupos 

britânicos e de outros países); e acessível, como descrevem os autores.  

 

Achados, preocupações e histórias de vida são capturadas pelas próprias 
comunidades em vídeo; projetos podem ser documentados e avaliados; a informação 
e as decisões políticas também podem ser levadas de volta para o nível da 
comunidade através de vídeo participativo. PV prepara as pessoas com habilidades e 
atitudes positivas: trabalho em grupo, capacidade de escuta, construção de 
autoestima e técnicas de motivação; projetos de vídeos participativos promovem 
uma melhor conscientização da comunidade, identidade e lugar; PV desenvolve um 
papel ativo para os participantes melhorando a sua qualidade de vida (LUNCH & 
LUNCH, 2006, p. 14).20 

                                                           
19 A InsightShare é uma organização não-governamental sediada em Oxford, Inglaterra, que desenvolve projetos 
com vídeo participativo em diferentes continentes. 
20 Tradução livre de: Findings, concerns and living stories are captured by communities themselves on video; 
projects can be documented and evaluated; policy information and decisions can also be transferred back to the 
community level through participatory video. PV equips people with skills and positive attitudes: Skills 
developed include good group-working skills, listening skills, self-esteem building and motivation techniques; 
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Donald Snowden continuou a explorar e a expandir o potencial do Processo do 

Fogo até sua morte prematura, na Índia, em 1984. A equipe da Universidade Memorial levou 

o Processo de Fogo a outras comunidades do Canadá, Estados Unidos, África, Ásia e Índia, o 

que permitiu novas aprendizagens sobre essa abordagem. Entretanto, em várias regiões os 

projetos não tiveram a mesma resposta. Segundo Crocker (2003, p. 133), Snowden acreditava 

que o fato desses locais já terem sido bombardeados por imagens e sons através da televisão e 

do cinema, prejudicou o processo. Isto sugere, como Snowden frequentemente apontou, que o 

Processo de Fogo funciona melhor em comunidades que não têm acesso aos meios de 

comunicação de massa. 

Após a experiência da Ilha do Fogo, a Memorial University of Newfoundland 

montou sua própria unidade de produção audiovisual e continuou a trabalhar com a 

abordagem do vídeo participativo, aperfeiçoando-a e levando-a a vários países, com destaque 

para África e Ásia. "Muitas das técnicas que surgiram por acidente ou sorte na Ilha do Fogo 

foram formalizada pela Universidade Memorial como elementos para uso da mídia na 

mudança social"21 (Ibidem, p. 134). Um exemplo foi a parceria entre a Universidade 

Memorial e a Banaras Hindu University, da Índia, iniciada a partir da visita de Donald 

Snowden e Paul MacLeod a este país, em 1979. O resultado foi o filme Eyes See, Eyes Hear, 

que estabeleceu canais de comunicação entre os carroceiros de Taprana e os executivos de 

bancos distantes da cidade (CROKER, 2003, p.136).  

Os vídeos reportam a situação de carroceiros que, sem conseguir empréstimo para 

adquirir suas próprias carroças, tinham que alugar sua fonte de trabalho a altos custos. Os 

bancos alegavam que eles não tinham garantias para aquisição dos empréstimos. Nos vídeos, 

os carroceiros explicaram aos bancos que eles não ofereciam riscos. Após assisti-los, 

executivos dos bancos convidaram os carroceiros para avaliarem as possibilidades dos 

empréstimos (Ibidem, p. 136). E, como este, vários outros projetos foram desenvolvidos com 

base nos experimentos realizados na Ilha do Fogo. 

Contudo, é necessário fazer distinções entre o processo e o produto do vídeo 

participativo. Como processo, ele é uma ferramenta que facilita a interação e promove a 

autoexpressão. Assim, ele tem propósitos específicos. Desenvolver habilidades pessoais no 

uso de tecnologia de vídeo; formar equipes que querem aprender a usar a tecnologia de vídeo; 

                                                                                                                                                                                     
participatory video projects encourage better awareness of community, identity and place; PV develops an 
active role for participants in improving their quality of life.  
21 Tradução livre de: Many of the techniques that had emerged by a accident or good fortune on Fogo were now 
formalized by the Memorial unit as elements of an empowering use of media in social change 
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entrar em diálogo com membros do grupo e refletir na interação pessoal, bem como melhorar 

relacionamentos; interagir com professores que veem seus papéis como de coaprendizes; 

modificar o comportamento pessoal e fortalecer a identidade individual; definir metas e traçar 

cursos para ações de autodesenvolvimento; e construir mensagens focadas em objetivos 

específicos de comunicação. Já enquanto produto, o vídeo torna-se um artefato de 

comunicação e cultura. Ele pode ser catalogado, acessado e arquivado para as gerações atuais 

e futuras. O conteúdo então se torna fato histórico, necessariamente.  

Atualmente, antropólogos e acadêmicos utilizam projetos de VP como modelo 

para metodologia de pesquisa que lembra aquela desenvolvida no Processo do Fogo. A 

aplicação da metodologia do vídeo participativo pode representar uma rica fonte de 

informação qualitativa, como também uma forma de conduzir pesquisas que podem ter 

impactos reais e positivos para comunidades e/ou sujeitos que são estudados. De fato, como 

método, o VP problematiza as tradições sociais de poder e rearticula o papel do participante e 

sua experiência na participação; assim, o VP diminui a distinção entre pesquisa e 

desenvolvimento comunitário. Nesses casos, as comunidades tomam parte no processo de 

empoderamento que integra normas locais e compreensão do processo de produção do vídeo, 

fazendo uso do capital social – as redes de relacionamentos, que são ambas valiosas e 

disponíveis aos participantes (LOW et al, 2012). 

No próximo subitem, será apresentado um panorama dos movimentos 

cinematográficos, buscando identificar conexões entre as abordagens do vídeo participativo e 

formas alternativas de produção cinematográfica que poderiam sugerir pontos de partida para 

o desenvolvimento desse modo particular de produção videográfica.  

 

2.2 Documentário e vídeo participativo  

  

A história do cinema registra diversas formas alternativas de produção 

cinematográfica nas quais o processo do filme, ou ele em si, privilegia a participação. Este 

subcapítulo busca identificar pontos de contato dessas abordagens com o vídeo participativo, 

através de recortes da conceituação de documentário, dos movimentos, de períodos e seus 

modos de representação. 

Desde os primórdios do cinema, realizadores de diferentes nacionalidades têm 

optado pela produção de audiovisuais com a expectativa de que seus filmes venham a ser 

ferramenta de sensibilização, trazendo também a possibilidade de intervenção e mudança 

social (CAIN, 2009). Dentre os gêneros cinematográficos, o mais utilizado nessa perspectiva 
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é o documentário. As produções deste gênero podem ser definidas como uma “representação 

do mundo em que vivemos” (NICHOLS, 2012, p. 47) e, em sua maioria, oferecem ao público 

visões de mundo que podem ser familiares em alguns aspectos, desconhecidas ou ignoradas. 

Apesar de existirem inúmeras diferenças entre as produções do gênero, em seu conjunto, estes 

filmes são reconhecidos pelos teóricos como documentários por apresentarem um número 

expressivo de características comuns. 

  

Há normas e convenções que entram em ação, no caso dos documentários, para 
ajudar a distingui-los: o uso de comentário com voz de Deus, as entrevistas, a 
gravação de som direto, os cortes para introduzir imagens que ilustrem ou 
compliquem a situação mostrada numa cena e o uso de atores sociais, ou de pessoas 
em suas atividades e papéis cotidianos, como personagens principais do filme. 
Todas estão entre as normas e convenções comuns a muitos documentários 
(NICHOLS, 2012, p. 54). 

  

O documentário não foi inventado por ninguém. Entretanto, a literatura aponta 

que sua origem remete à gênese do cinema quando, em 1895, os irmãos franceses Auguste e 

Louis Lumière levaram adiante o que o pai deles havia visto durante uma viagem de negócios 

a Nova York: “tratava-se de uma imagem em movimento dentro de uma caixa, e ele pensou 

que seus filhos poderiam transferir a imagem de dentro da caixa para uma tela de projeção” 

(RABIGER, 2011, p. 68). O que caracteriza os filmes dos irmãos Lumière são as cenas do 

cotidiano, em que cada pequena narrativa é estruturada sobre um pequeno evento observado 

ou encenado. Mas, apesar de curtos, Nichols (2012, p. 117) destaca que “parecem oferecer 

uma janela para o mundo histórico”. Nestes filmes não havia cortes nem movimentos de 

câmera, sugerindo que o registro do cotidiano era realizado enquanto ele ocorria. 

Flaherty e Grierson são considerados os “pais” do documentário. O primeiro pela 

produção refinada de Nanook, que apresentava a vida de uma família de esquimós e suas 

dificuldades para sobreviver. Já Grierson, “desenvolveu uma base institucional para o que, no 

fim da década de 1920, se tornou conhecido como cinema documentário” (NICHOLS, 2012, 

p. 118-119). Grierson apontou a importância do filme como instrumento para corroborar com 

as ações governamentais; o patrocínio governamental para a produção de documentários 

garantiria, assim, recursos para os realizadores. 

 

Ao fundar uma unidade cinematográfica no Empire Marketing Board de 1930 a 
1933 e, depois, no Government Post Office (GPO), a partir de 1933, Grierson deu ao 
cinema documentário uma base institucional, cultivou uma comunidade de 
profissionais, defendeu formas selecionadas de convenção documental e estimulou 
um conjunto específico de expectativas no público (NICHOLS, 2012, p. 185). 
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Grierson publicou uma coleção de textos reunidos em First Principles of 

Documentary (1932), na qual caracterizou o documentário com uma função educativa e 

social, o que ele definiu como “um tratamento criativo da realidade”. Segundo Crocker (2003, 

p. 124) Grierson, um dos fundadores do National Film Board of Canada (NFB), cunhou o 

termo “documentário” e logo percebeu o caráter inovador do gênero, considerando-o “mais 

sociológico que estético”. 

Entretanto, para uma definição de “documentário” é necessário, como ensina 

Nichols (2012, p. 49) que se analise as produções pelo recorte “das instituições, dos 

profissionais, dos próprios filmes e vídeos e do público”. Um documentário pode ser definido 

a partir do contexto de sua produção, ou seja, a partir de seu patrocínio, que leva a “certas 

suposições acerca de seu provável grau de objetividade, confiabilidade e credibilidade” (Idem, 

p. 50). Com base nessa contextualização, é possível avaliar “seu status de não ficção e a 

referência que faz ao mundo histórico que compartilhamos, e não a um mundo imaginado 

pelo cineastas” (Ibidem). Também é importante destacar que uma estrutura institucional 

promove uma forma de ver e falar particular, moldando limites e convenções tanto para o 

realizador quanto para quem assiste à produção. No caso do vídeo participativo, faz-se 

necessário uma observação atenta sobre quem o patrocina e que intenções existem por trás 

deste “apoio”; questão a ser abordada nos subitens 2.3.1 e 2.3.2. 

Com relação aos profissionais, destaca-se que eles possuem traços comuns, 

vocabulário próprio, técnicas específicas para representarem o mundo histórico. Isto sugere 

que estes cineastas possuem propósitos compartilhados. Entretanto, o que o cineasta 

compreende como documentário pode se transformar através do diálogo com seus pares e, 

consequentemente, “a nossa compreensão do que é um documentário muda conforme muda a 

ideia dos documentaristas quanto ao que fazem” (NICHOLS, 2012, p. 53).  

A busca de parâmetros para conceituar o gênero documentário conduz aos 

períodos históricos e seus movimentos cinematográficos, e modos diferentes de produzir os 

documentários. O período de 1895 a 1920 registra uma série de filmagens de cunho 

jornalístico, incluindo registros da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o surgimento do 

gênero documentário é datado a partir de 1922, nos Estados Unidos, ano de lançamento do 

filme Nanook, o esquimó, de Robert Flaherty22. O diretor iniciou a gravação etnográfica de 

                                                           
22 Robert Flaherty, John Grierson e DzigaVertov são considerados os principais nomes da gênese do 
documentário. 
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uma família do povo Inuíte23 em 1915, mas um incêndio o obrigou a filmar novamente todo o 

material perdido. 

Ao recomeçar as filmagens, Flaherty passou a estudar e compreender a 

comunidade local através do planejamento da produção, bem como estabeleceu relações 

pessoais com os membros da comunidade durante um longo período de tempo. Assim, 

colocou em prática uma forma de construção participante na produção do filme. Ragiber 

(2011, p. 72) ilustra como a relação de Flaherty com os indivíduos-objeto das filmagens 

promovia uma abordagem participativa: “Seus participantes [...] começaram a confiar no 

diretor tão completamente que se revelaram livres de toda e qualquer autoconsciência”. O 

filme representou o registro de uma cultura em vias de desaparecer e que contou com a 

participação de Nanook, nome fictício de um esquimó, que além de ser filmado também 

montava equipamentos e revelava o material (RABIGER, 2011). 

Da mesma forma como Flaherty fez um mergulho na comunidade de Nanook para 

compreendê-la e ganhar a confiança dos esquimós, o realizador de vídeos participativos 

necessita de um período de imersão no campo que pretende representar. O mesmo fez Colin 

Low na Ilha do Fogo, auxiliado por Fred Earle. A premissa da participação dos sujeitos na 

construção da narrativa do vídeo participativo também tem correlação com o método 

parcialmente utilizado por Flaherty. 

Outra forma de definir o documentário surge a partir das normas e convenções 

comuns utilizadas na construção do próprio filme ou vídeo. Técnicas como voice-over24, 

entrevistas, narrativas através de cabeças falantes sem a narração de um locutor, som direto, 

inserts25, utilização de atores sociais ou pessoas em suas atividades diárias, caracterizam 

grande parte dos documentários. A lógica da informação também caracteriza esse gênero, pois 

“organiza o filme no que diz respeito às representações que ele faz do mundo histórico” 

(NICHOLS, 2012, p. 54). Uma organização típica é a da solução de problemas. 

  

Essa estrutura pode parecer com uma história de detetive: o filme começa propondo 
um problema ou tópico; em seguida, transmite alguma informação sobre o histórico 
desse tópico e prossegue com um exame da gravidade ou complexidade atual do 
assunto. Essa apresentação, então, leva a uma recomendação ou solução conclusiva, 
que o espectador é estimulado a endossar ou adotar como sua (Ibidem, p54). 

  

                                                           
23 Os Inuítes são esquimós do norte do Canadá. 
24 Termo atribuído à prática de utilizar a voz em off de um locutor sobre o material visual (quem está falando não 
aparece), também chamado de “voz de Deus”. 
25 Termo atribuído à inserção de vídeo ou áudio em trechos já gravados sem afetar o material que vem antes ou 
depois da inserção. 
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E, finalmente, através do recorte do público a que se destinam, os documentários 

nos levam a uma relação indexadora das imagens e sons com “a aparência e o som do mundo 

que compartilhamos” (Ibidem, p. 65). O público está a todo momento convicto da 

autenticidade do mundo histórico apresentado no documentário, ou seja, o filme representa 

este mundo através de uma representação com verossimilhança. 

Os vídeos participativos são, em sua maioria, patrocinados por instituições que 

buscam promover e/ou contribuir para a emancipação social. Em alguns casos, o que os 

vídeos falam e mostram está intrinsecamente associado à missão dessas instituições, embora 

nem sempre... Os profissionais que os produzem também compartilham praticamente o 

mesmo arsenal de normas e convenções utilizadas pelos documentaristas de uma maneira 

geral. A compreensão desses profissionais sobre o que seja um documentário também irá 

influenciar nosso entendimento do vídeo participativo enquanto um documentário. 

A lógica do vídeo participativo está calcada na premissa da informação, nas 

representações que ele faz do mundo histórico; e sua organização narrativa baseia-se em sua 

maioria na apresentação e solução de problemas, tal como os documentários tradicionais. 

Entretanto, como ressaltado no início do capítulo, o que difere em parte o vídeo participativo 

dos demais documentários é seu objetivo de servir como uma ferramenta para promoção de 

mudança social, tendo como premissa a participação das pessoas envolvidas como parte 

integral do processo de produção.  

Mas entre o seu objetivo e sua premissa podem estar encobertas outras questões, 

que precisam ser esclarecidas, como as relações de poder entre os produtores (a comunidade 

ou grupo social) e o patrocinador; quem tem o poder real sobre o processo de produção; o 

grau de participação social, que em muitas produções não se efetivam completamente (quando 

o grupo, por exemplo, não participa do processo de edição – parte fundamental para a 

construção da narrativa); a visão romântica de que a participação é sempre pretendida por 

parte do grupo social; o que ocorrerá com a comunidade ou grupo social após a saída da 

equipe de facilitadores e dos recursos dos patrocinadores; quando o efeito e/ou o tipo de 

mudança que a comunidade espera do projeto não se efetiva; etc. 

O documentário, enquanto tentativa de provocar mudanças sociais através do 

despertar da consciência do espectador, tem dominado a história cinematográfica com 

destaque na abordagem do documentário de cunho social, desenvolvido desde os anos 1930. 

Entretanto, segundo Cain (2009, p. 29) existem vários modos alternativos de produção na qual 

o processo de filmar ou o filme enfatizam a participação dos que hoje seriam chamados de 

"sujeitos participantes", estes seriam os antecessores mais diretos de vídeo participativo. Estes 
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modos alternativos de produção retomam o trabalho de cinema etnográfico promovido por 

Robert Flaherty no início dos anos 1920 e o movimento cinematográfico que surgiu em várias 

partes do mundo na década de 1930, inspirados por Dziga Vertov e o cinema soviético. 

O cineasta Dziga Vertov26 pensou que seria possível desenvolver uma linguagem 

cinematográfica universal que, diferente da mídia impressa, não estaria ligada a linguagens 

particulares ou comunidades, mas seria inteligível para várias audiências. Seu filme Man with 

a Movie Camera (1929) documentou a vida na Rússia com pessoas reais na rua. “O filme 

funcionava praticamente sem intertítulos, mostrando o operador de câmera onipresente em 

gruas voadoras, escalando pontes ou em pé sobre edifícios” (RABIGER, 2011, p. 76). 

Percebendo como o uso imaginativo da câmera e da edição afetavam o público, Vertov 

escreveu o manifesto Kino-Eye que apresentava uma forma de filmar a vida sem imposições 

sobre ela.  

Vertov foi o primeiro cineasta a retomar o cinema da vida real dos irmãos 

Lumière e, em seguida, a ver o filme não simplesmente como uma forma de entretenimento, 

mas como uma ferramenta intervencionista para a construção de uma nova sociedade. Suas 

referências cinematográficas embasaram o movimento que ficou conhecido como cinema 

vérité, tradução para o francês de kinopravda27, termo originalmente utilizado por Vertov. 

Rabiger (2011) esclarece a possível convergência entre as denominações do cinema de Vertov 

e a abordagem de Jean Rouch28 sob a denominação de cinema vérité. 

 

As primeiras ideias básicas sobre cinema e verdade cotidiana vieram [...] da Rússia, 
com o Kino-Pravda, ou "cinema verdade", de DzigaVertov. Na França dos anos 
1960, Jean Rouch reviveu essa abordagem sob o nome equivalente em francês: 
cinema vérité. No entanto, como o termo foi deturpado por falantes ingleses e 
passou a conotar filmagem espontânea, os documentários que utilizam esses 
métodos de intercessão são agora chamados de participativos (Idem, p. 260). 

  

                                                           
26 O polonês Denis Arkadyevch Kaufman (1896-1957) adotou o pseudônimo Dziga Vertov, para atuar como 
cineasta, documentarista e jornalista, integrou o movimento construtivista russo e escreveu diversos artigos sobre 
Teoria do Cinema. “Com este nome, Denis fazia menção ao moto-contínuo, ao movimento perpétuo. Numa 
época em que o cinema nascente inspirava nas pessoas um novo mundo e imagens que se movem, Vertov 
adotava um nome que remetia ao aparato mecânico que permitia às imagens se moverem” (OLIVEIRA, 2012,               
p. 1). 
27 Kino-Pravda ou “cinema verdade” foi um conceito inventado por Vertov para a captação da realidade através 
do cinema. Os filmes tinham como princípio a filmagem da realidade cotidiana e uma montagem que evitava a 
construção artificial da ligação entre os planos para evitar a possibilidade de construção de novos sentidos à 
realidade filmada.  
28 O antropólogo francês Jean Rouch (1917-2004) interessou-se pelas técnicas de Vertov em função da pesquisa 
de técnicas de documentação com a utilização do filme. Sem entrar em minúcias teóricas, pode-se dizer que 
Etnologia é o termo que geralmente se usa para designar a "ciência que estuda os fatos ou documentos 
levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social buscando uma apreciação analítica e 
comparativa das culturas" (HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 
1.0.5a, novembro de 2002. CD-ROM). 
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Nos anos 1960, cineastas etnográficos como Jean Rouch, grupos de realizadores 

radicais e cineastas ativistas do “terceiro mundo” (especialmente da América Latina) 

exploraram e contribuíram para o desenvolvimento de modos mais participativos de 

produção. O cinema vérité “chega à verdade do cinema, filmando qualquer participação 

significativa – na frente ou atrás da câmera – no processo da produção do registro 

documental”, esclarece Rabiger (2011, p. 88). Portanto, Rouch acreditava que era necessário 

dar a palavra e a câmera para aqueles que antes tiveram apenas papel passivo na cena: os 

filmados passam a filmmakers29.  Assim, várias décadas depois, Rouch reconheceu o potencial 

da “câmera participante” e dos métodos de “feedback participante”, seminais na obra de 

Flaherty; e recuperados pelo modo de produção do vídeo participativo discutido nesta 

dissertação.  

A ideia do cinema vérité é a de que se pode catalisar e provocar eventos e, desta 

maneira, precipitar a verdade em vez de esperar o seu surgimento. Então, o objetivo dos 

realizadores não é “a verdade”, mas as muitas verdades com as quais se pode representar a 

realidade. Outro aspecto relacionado ao cinema vérité que contribuiu para as realizações do 

VP foi o surgimento de novos equipamentos, como câmeras mais leves e gravadores portáteis 

de fita magnética que permitiam resultados de alta qualidade (para a época). Como destacou 

Reisz (1978, p. 309) “esse equipamento é facilmente transportado por uma equipe de dois 

homens, que podem movimentar-se desembaraçadamente dentro e em torno do seu assunto”. 

Assim, o vídeo participativo beneficiou-se do avanço tecnológico que produziu 

equipamentos cada vez menores, mais leves e com qualidade cada dia superior, que podem 

ser facilmente manipulados por todos os envolvidos na produção do VP, bastando apenas um 

pequeno conhecimento técnico para sua utilização. A miniaturização da tecnologia do vídeo 

também permite uma presença mais discreta no ambiente a ser filmado, o que diminui o 

estranhamento e possíveis inibições por parte dos participantes de um projeto de VP.  

A identificação dos gêneros cinematográficos leva em conta as características dos 

cineastas e dos filmes. Nichols (2012) ensina que através deste método podemos dizer se um 

filme é ficção ou não-ficção e, indo além, permite reconhecer a existência de subgêneros. 

Assim, pode-se identificar seis modos de representação que funcionam como subgêneros do 

gênero documentário propriamente dito: poético, expositivo, participativo, observativo, 

reflexivo e performático. Para efeito desta dissertação, cabe um olhar atento ao modo 

participativo, na tentativa de identificar congruências com o modo de produção do vídeo 

participativo. 
                                                           
29 Do inglês que, neste contexto, é compreendido como aquele que filma. 
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No documentário participativo, alerta Nichols (2012) a presença do cineasta não 

necessita ser disfarçada. Sua relação com o tema abordado é explícita. “No caso de cineastas 

como Jean Rouch (Crônica de um verão, 1960) [...] o que acontece por causa da presença do 

cineasta se torna tão crucial como o que acontece apesar dela” (Idem, p. 137). Para o público, 

fica a sensação de ver o mundo histórico como ele é representado por quem está envolvido 

nele. Ele só não é igual aos atores sociais representados porque ele tem a câmera; e isto indica 

um certo poder e controle sobre a situação a ser representada. No caso do vídeo participativo, 

este controle e poder podem ser parcialmente eliminados, a partir de métodos que transferem 

a câmera e as decisões sobre o ato de filmar para os sujeitos representados.  

A ideia de colaboração no documentário participativo pode se estender para todas 

ou algumas partes do processo produtivo. No filme Crônica de um verão, Rouch e Edgar 

Morin30 exibiram trechos do filme para os participantes e gravaram a discussão que se seguiu. 

Assim, fizeram uso do feedback dos participantes como uma forma de permitir a partilha do 

processo de realização do vídeo entre cineasta e participantes. Desta forma, identifica-se que a 

ideia de colaboração, desenvolvida pelo documentário participativo, e a percepção do vídeo 

como processo e produto, uma preocupação fundamental para aqueles envolvidos com a 

realização do vídeo participativo, são contemporâneas. 

A utilização da entrevista também representa uma forma de participação dos 

cineastas na construção do documentário participativo, e é uma das formas mais comuns de 

interação entre aqueles e os participantes da narrativa. Sua presença se revela a partir da 

costura dos depoimentos para a trama. “Como espectadores, temos a sensação de que 

testemunhamos uma forma de diálogo entre cineasta e participante que enfatiza o 

engajamento localizado, a interação negociada e o encontro carregado de emoção” 

(NICHOLS, 2012, p. 162). 

O desenvolvimento do VP também é contemporâneo ao chamado cinema 

desenvolvido na América Latina (CAIN, 2009). A década de 1960 foi um período em que o 

sentimento anticolonialista ganhou força no continente. Neste contexto, surge um movimento 

denominado de Terceiro Cinema, que defendia que a forma de exploração do imperialismo 

não era apenas de classe sobre classe, mas sim de cultura sobre cultura. O reconhecimento do 

poder da cultura para questionar o modelo tradicional de representação do “outro”, através do 

                                                           
30 Edgar Morin nasceu em Paris, em 8 de julho de 1921, é sociólogo e filósofo francês. Pesquisador emérito 
do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). É considerado um dos principais pensadores do 
século XX e XXI. 
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cinema contribuiu para o desenvolvimento de modelos alternativos, incluindo o vídeo 

participativo. 

Cain (2009) aponta ainda outros aspectos do Terceiro Cinema que também 

correspondem ao VP. Segundo a autora, o Movimento buscava provocar mudanças por meio 

do cinema e enfatizava a promoção de uma resposta ativa do público. Os cineastas percebiam 

que o mais importante não era o filme propriamente dito, mas o que ele provocava. O 

Terceiro Cinema se legitima através de seu propósito de relevar as diferenças em prol de um 

ideal libertário. 

 

De acordo com a ideia de transformação da sociedade pela conscientização trazida à 
tona pelos ideais terceiro-mundistas, os principais temas dos filmes do Terceiro 
Cinema vão ser a pobreza, a opressão social, a violência urbana das metrópoles 
inchadas e miseráveis, a recuperação da história dos povos colonizados e oprimidos 
e a constituição das nações (PRYSTHON, 2006, p. 9). 

  

Outro movimento cinematográfico que pode ter paralelo ao desenvolvimento do 

vídeo participativo é o do cinema feminista (CAIN, 2009). Surgido no fim da década de 1960 

e início dos 1970, o movimento contribuiu muito para o desenvolvimento de métodos 

participativos e não hierárquicos no cinema, bem como para o uso do filme como uma 

ferramenta de empoderamento de seus participantes. O cinema feminista trouxe do cinema 

vérité a necessidade de um mínimo domínio do meio; a valorização de ambientes reais; uma 

nova forma de produzir filme, como por exemplo, um processo colaborativo em que tanto o 

cineasta quanto os sujeitos representados compartilham tanto a produção quanto os objetivos 

políticos do projeto.  

Finalmente, a estreita relação entre o cinema ativista do Terceiro Mundo e o 

cinema feminista aponta como objetivo geral de cada um desses movimentos 

cinematográficos o desafio às estruturas e relações de poder existentes dentro e entre as 

sociedades para catalisar mudanças sociais, seja no nível individual ou social. Este objetivo e 

a maneira como estes movimentos cinematográficos trabalharam para atingi-lo, guardam 

estreito paralelo com o vídeo participativo e seus processos participativos de produção. 

No próximo subcapítulo serão abordadas as questões relativas aos processos de 

produção do vídeo participativo, um breve panorama das iniciativas internacionais 

enquadradas como VP e o levantamento de experiências nacionais que se identifiquem com a 

abordagem desse modo particular de audiovisual. 

 

2.3 Processos de produção 
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A diversidade de propósitos e aplicações reflete a extensão do campo do vídeo 

participativo. Por isso, mais do que defini-lo, considerou-se prioritário identificar as 

condições sob as quais é gerada a participação. A prática do VP surge a partir de uma história 

de inovação de indivíduos, organizações e comunidades na aprendizagem de novas aplicações 

do cinema/vídeo em questões sociais e, ao fazê-lo, ajustam estratégias e metodologias para 

atender a inúmeros desafios locais. Segundo Lunch e Lunch (2006) os métodos variam de 

praticante para praticante, há os que preferem manter o processo mais aberto, outros optam 

por orientar os assuntos, e há ainda os que disponibilizam a câmera para que os indivíduos 

possam realizar as filmagens. Então, segundo os autores, não há uma maneira única de 

produção do VP, mas sim a premissa de que ele envolve a autoria do próprio grupo de uma 

forma verdadeiramente participativa e democrática. Então, essa flexibilidade permite que o 

vídeo participante seja aplicado em diferentes contextos.  

As histórias de engajamento resultantes são tão variadas que tentar compreender o 

VP como prática norteada por regras, de uma maneira uniforme, pode obscurecer os 

aprendizados importantes resultantes de seu desenvolvimento (HIGH et al, 2012). Em vez 

disso, a construção da metodologia participativa na produção do vídeo caracteriza-se a partir 

de experiências práticas, das categorias dos modos de participação e dos tipos de 

envolvimento dos indivíduos. High et al (Ibidem) também reforçam que o VP deve ter um 

foco em habilidades e valores, em vez de métodos e técnicas, mantendo a sua natureza aberta 

e experimental.  

Apesar de haver poucas publicações sobre específicas31, Shaw (2012b, p. 225) 

identifica na literatura sobre o vídeo participativo duas abordagens principais: a que apresenta 

o discurso do seu potencial, como nos manuais metodológicos, como os de Shaw e Robertson 

e de Lunch e Lunch; e a que inspira a ação social através do vídeo, como White. Relatórios de 

projetos e experiências povoam os sites de instituições destinadas a promover o 

desenvolvimento econômico e social de comunidades marginalizadas e empobrecidas. Porém, 

Shaw (2012a) adverte que a maioria consiste em prestação de contas acríticas, escritas para 

promover projetos, com a clara intenção de manter o fluxo de subvenções. 

                                                           
31 Existem alguns relatos de casos na literatura sobre comunidade e desenvolvimento como Braden e Huong 
(1998), Braden e Mayo (1999), Dagron (2001), Dudley (2003), Gomez (2003), Guidi (2003) e Nair e White 
(2003). Há também guias de campo que descrevem atividades generalizadas e benefícios alcançados como 
Lunch e Lunch (2006), Shaw e Robertson, (1997); além dos que o compreendem enquanto uma possibilidade 
(Low, Brushwood, Salvio e Palacios (2010) (SHAW, 2012a, p. 20). 
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Os métodos e processos de produção variam de praticante para praticante. Alguns 

optam por manter o processo mais aberto, outros preferem orientar os sujeitos, até mesmo 

capacitando-os para a utilização da câmera. Não há maneira fixa através da qual o PV pode 

ser realizado, mas, a participação é uma premissa: o VP deve envolver o grupo em sua 

produção, sendo realizado através de uma verdadeira e democrática participação. Esta 

flexibilidade permite que o vídeo participativo possa ser aplicado em diversas situações, 

formas e processos. 

A maioria das instituições internacionais e nacionais que desenvolvem projetos de 

emancipação social adota como metodologia a capacitação dos participantes (homens, 

mulheres e jovens), que rapidamente aprendem a usar equipamentos de vídeo e compreendem 

o processo de produção videográfica através de jogos e exercícios. Os facilitadores ajudam os 

grupos a identificar e analisar as questões importantes e/ou conflituosas nas comunidades 

através de rodas de discussões, buscando as argumentações com o objetivo de elucidar os 

principais problemas e formas de resolvê-los (WHITE, 2003). De uma maneira geral, são 

produzidos vídeos curtos e as mensagens são organizadas e gravadas pelos participantes. As 

gravações são exibidas para a comunidade em sessões diárias ou em intervalos de tempo 

regulares. A comunidade decide que vídeos ou trechos serão utilizados ou não, dependendo 

do objetivo do trabalho. O vídeo finalizado é então exibido para o público destinado, com o 

objetivo de provocar uma resposta por parte deste. 

O modo de construção da representação no vídeo participativo promove o que 

Nichols (2012) denomina de documentário em que “nós falamos de nós para eles” e se traduz 

em um processo dinâmico, que partilha a aprendizagem com a comunidade onde os 

participantes são motivados a pensar e articular a ação social que eles acreditam ser melhor 

para a comunidade. Adicionalmente, pessoas desenvolvem habilidades comunicativas, 

adquirem novo conhecimento que contribui para o desenvolvimento de tomada de decisão 

(WHITE, 2003). Assim, os vídeos participativos podem ser usados para fortalecer a 

comunicação horizontal (por exemplo, com outras comunidades) e comunicação vertical (com 

os gestores públicos, por exemplo). 

O VP é focado no contexto da interação, da cooperação, visando como resultado o 

crescimento individual e do grupo. As habilidades do processo de transformação incluem: 

encontro de encorajamento interpessoal, promoção de diálogo, audição reflexiva, 

reconciliação de diferenças, busca de consensos, enfrentamento de preconceitos, 

administração de conflitos e estímulo à cooperação. 
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As novas tecnologias de vídeo, câmeras pequenas, sistemas de edição em 

computadores pessoais, monitores, dentre outros, abrem oportunidades para novos usos e 

novas concepções para o produto audiovisual. Como observa White (2003, p. 65): 

diferentemente da televisão, onde há regras para a sua produção, o VP pode ser o que uma 

pessoa, um grupo ou uma comunidade desejar.  Assim, o acesso e a utilização criativa desses 

meios e recursos possibilita que grupos, comunidades e indivíduos façam usos alternativos de 

suas possibilidades para a construção do autoconhecimento, do empoderamento, para a 

educação, para a construção da comunidade, ou seja, para processos em que o diálogo é a 

principal característica, onde há interação constante entre emissores e receptores (Idem). 

A promessa da tecnologia digital está em sua capacidade de transformar os 

consumidores em produtores ativos. Desta forma, a produção dos vídeos participativos pode 

ser compreendida como um processo onde os participantes podem controlar suas narrativas e 

estas incluem uma variedade de vozes envolvidas na construção da mensagem participativa: 

Shaw (2012) sintetiza o papel do VP como ferramenta para a construção do social apontando 

que o objetivo da prática do vídeo participativo é fazer com que os participantes controlem 

suas próprias narrativas através de processos de vídeo e, depois, mostrando-os em fóruns 

sociais. 

No VP, os sujeitos fazem seus próprios filmes e podem apresentar as questões de 

acordo com sua própria compreensão do que é importante, além de poderem controlar a forma 

como estas questões serão representadas. White (2003) salienta que o VP como processo é 

uma ferramenta para facilitar a interação e permitir a autoexpressão. A autora ainda destaca 

que nas abordagens participativas de vídeo há o envolvimento e a interação entre os 

indivíduos e a organização que deseja comunicar uma mensagem através de vídeo. Shaw 

(2012a) compreende que a gravação e reprodução de vídeo têm funções diferentes em razão 

de como um projeto progride e entre os seus desafios estão a questão do engajamento dos 

indivíduos e o estabelecimento de dinâmicas colaborativas. 

Objetivar conteúdos e públicos é um dos pontos mais interativos do processo do 

VP, tem como foco principal os resultados do processo de fazer vídeo, os tempos de inter-

relação, de autoexpressão, o compartilhamento na construção de mensagens participativas que 

abordam questões problemáticas e a busca de soluções.  
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Em seu último artigo32 para a Memorial University of Newfoundland (1984 apud 

CROCKER, 2003, p. 136) Donald Snowden sintetizou as principais abordagens da 

comunicação participativa em vídeo: 

1) Ser uma forma de conhecimento para populações que não sabiam ler e escrever; 

2) Facilitar a comunicação entre comunidades e governantes; 

3) Ser usado para demonstrar processos como o uso da tecnologia; 

4) Utilizar um agente comunitário, que deve conhecer primeiro a comunidade antes de 

introduzir a tecnologia do vídeo; 

5) O modo de introdução do Processo do Fogo determina se ele será ou não considerado 

como parte da comunidade, ou como intrusão; 

6) O equipamento deve ser instalado, previamente, num local onde as pessoas passam no 

decurso da sua interação diária; 

7) Os moradores são encorajados a mexer no equipamento, olhar através da câmera para que 

eles se acostumem a ver sua imagem na tela; 

8) Os filmes devem ser exibidos em lugar familiar, comum, onde as pessoas se sentem 

confortáveis para se reunir e falar (SNOWDEN, 1984 apud CROCKER, 2003). 

Snowden (Ibidem) reafirma, finalmente, que o processo é mais importante que o 

produto final do VP; assim, a presença do agente comunitário no processo de utilização desta 

tecnologia aponta um sentimento de envolvimento que aumenta a vontade dos indivíduos de 

se envolverem em novas formas de aprender e fazer. O processo de vídeo trabalha a 

comunidade e une as pessoas por uma causa comum, criando novos canais de informação e 

garantindo uma crença e confiança na autoajuda. 

No próximo subitem será apresentado um breve panorama das aplicações do 

vídeo participativo no cenário internacional, com análises que pretendem dar conta de sua 

conceituação, a partir da leitura da obra organizada por Shirley White (2003), bem como 

estudos de diversos autores editados por E-J Milne, Claudia Mitchell e Naydene Lange 

(2012). 

 

2.3.1 Abordagens e experiências internacionais 

  

Este subitem apresenta um breve panorama das aplicações do vídeo participativo 

no cenário internacional, bem como estudos que pretendem dar conta de sua conceituação sob 

                                                           
32 SNOWDEN, D. Eyes see, ears heard: Supplement to a Film under the Same Title. St. John's: Memorial 
University of Newfoundland, 1984. 
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uma perspectiva crítica. Apesar de haver extenso número de publicações sobre essas práticas 

na literatura estrangeira33, optou-se aqui por concentrar a atenção em dois livros considerados 

de referência para o tema34. 

O primeiro, Participatory Video: images that transform and empower35 (2003), 

foi organizado por Shirley A. White, autora citada em grande parte dos artigos sobre VP. 

Nele, diversos autores apresentam o processo participativo como facilitador de mudanças 

sociais, incluindo conceituações que alicerçam o processo de vídeo participativo, além de 

elencar experiências representativas de como ele pode atuar em projetos de desenvolvimento 

social. A segunda publicação, Handbook of Participatory Video36 (2012), também uma 

coletânea de textos37, aborda aspectos pragmáticos como financiamento, tecnologia e 

mecanismos de participação (ou não), além de fazer uma revisão crítica da literatura sobre o 

tema.  

A publicação organizada por White (2003) aborda, na primeira parte, os conceitos 

sob os quais o vídeo participativo se enraíza: a participação, o diálogo, a autoconfiança, o 

consenso, a ação coletiva que podem gerar condições para a mudança social e o 

empoderamento das comunidades e grupos sociais onde os projetos são desenvolvidos. Na 

segunda parte do livro, vários autores oferecem diferentes perspectivas de produtores, 

pesquisadores, gestores de projetos e consultores de desenvolvimento sobre as potencialidades 

emancipatórias do vídeo participativo. Observa-se ainda que os autores indicam a necessidade 

de continuar a desenvolver as bases conceituais do vídeo participativo, pois ainda há muito a 

fazer. 

 

Não só existem poucos conceitos definitivos, mas é notável a ausência de quaisquer 
teorias bem formuladas para sustentar as práticas participativas de vídeo. Embora os 
projetos sejam rotineiramente avaliados, as lições aprendidas e entendimentos que 
resultaram não levaram a um trabalho teórico significativo por parte de acadêmicos 
ou outros profissionais de desenvolvimento (WHITE, 2003, p. 24).38 

  

                                                           
33 Ver em anexo bibliografia sobre vídeo participativo, elaborada pelo Communication for Change. Disponível 
em: <www.c4c.org>. 
34 A opção por estas duas publicações deveu-se, inicialmente, à disponibilidade para importação e, num segundo 
momento, pelo hiato temporal entre as edições, que poderiam implicar diferentes contextos e abordagens acerca 
do objeto. 
35 Tradução livre: Vídeo Participativo: imagens que transformam e empoderam. 
36 Tradução livre: Manual de Vídeo Participativo. 
37 Organizada por MILNE, E-J; MITCHELL, Claudia; LANGE, Naydene. 
38 Tradução livre de: Not only are there few definitive concepts, but there is remarkable absence of any well-
formulated theories to undergird the participatory video practices. While projects have been routinely evaluated, 
the lessons learned and understandings that have resulted have not led to significant theoretic work on the part 
of academics or other development professionals. 
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A segunda publicação selecionada para compor o referencial teórico desta 

pesquisa é composta por 28 capítulos de diversos autores que examinam historicamente, 

metodologicamente e tecnicamente aspectos do vídeo participativo através de abordagens 

interdisciplinares. As organizadoras do volume esclarecem que os textos publicados são 

originados das discussões promovidas em três importantes eventos: nos workshops realizados 

em 2007 e 2008 pelo National Center for Research Methods, do Reino Unido, que marca a 

primeira iniciativa formal para promover a discussão e as capacidades para uso do vídeo 

participativo em pesquisas acadêmicas; na International Visual Sociology Association (IVSA) 

Conference, ocorrida em julho de 2011, em Vancouver, Canadá; e na International Visual 

Methodologies Conference realizada na Open University, Milton Keynes, United Kingdom, 

em setembro de 2011.  

Os textos da coletânea de Milne et al (2012) apresentam dois interesses 

específicos: abordagens sobre o uso do vídeo em pesquisas participativas e sobre o processo 

participativo no uso do vídeo. Ou seja, destacam a questão da participação, também central 

nos textos da coletânea de White (2003). O estudo de Low et al (2012) apresenta a 

participação como engajamento e ação, indicando que a participação não é dada e não se 

restringe ao simples comparecimento; indo além, deve ser aprendida e conseguida com 

esforço, em paralelo ao pensamento Freireano (2011). Neste sentido, o vídeo participativo 

poderia contribuir para o desenvolvimento das capacidades participativas, servindo ainda 

como instrumento para a percepção de como são negociados os termos para a participação.  

A coletânea aponta ainda que a participação é compreendida como a ação no 

sentido de termos voz, autoria e autorrepresentação, ou seja, como instrumento para retratar a 

experiência vivida pelos indivíduos ou representar o mundo histórico (NICHOLS, 2012). 

Portanto, a participação (resultado de aprendizado, engajamento e ação) em projetos de vídeo 

poderia gerar oportunidades para que identidades culturais sobrevivam à marginalização 

social e cultural, gerando condições para que indivíduos ou grupos sociais avancem em 

termos de empoderamento e autoestima. Entretanto, a publicação apresenta um recorte crítico 

sobre a participação, indicando a necessidade de mais investigação sobre a questão. 

 

Tomadas juntas, as várias literaturas sobre vídeo participativo parecem sugerir que 
contar a estória de alguém através dele pode ser entendido como uma manifestação 
de ação. Desta forma, os estudos equiparam a participação dos sujeitos com sua 
ação, que é vista tanto como a evidência quanto como a atualização de um ser 
atuante. Além disso, alguns assumem que depois dessas expressões de ação estão as 
experiências de empoderamento e transformação social ou pessoal, como se contar a 
estória de alguém signifique necessariamente se apoderar ou mudar a vida de 
alguém ou de uma comunidade ou ainda agir numa esfera pública mais ampla. 
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Entretanto, a literatura também discute a dinâmica confusa da representação, que é 
política – enquanto quem fala por quem – e estética ou formal, ambas as quais 
surgem ajudando tanto a complicar quanto a elucidar experiências de participação 
(LOW et al, 2012, p. 55)39. 

O texto de Low et al (2012, p. 50)40 aponta uma leitura crítica "tanto das 

exigências teóricas e pragmáticas considerando o VP dentro de um contexto globalizado 

contemporâneo, seus efeitos na mídia, na participação e nas relações sociais de poder" e se 

mostram otimistas quanto às potencialidades das tecnologias de vídeo enquanto ferramenta de 

comunicação no contexto da emancipação social. Os autores também observam possíveis 

tensões em processos de representação entre os objetivos de uma organização e os interesses 

dos participantes, como o estudo de caso no qual os desejos da narrativa de uma criança 

conflitavam com aqueles dos facilitadores; esses encorajaram a criança a dar a sua estória um 

final feliz e evitar detalhes que pudessem reforçar estereótipos. Low et al (Ibidem) destacam, 

ainda, um tipo de participação reduzida ao que denominam de consulta comunitária. Segundo 

os autores, um projeto tinha o objetivo de ampliar determinado serviço de saúde para os 

membros da comunidade falante do Farsi na Columbia britânica; nesse caso, a consulta à 

comunidade baseou-se na necessidade de gerar comportamentos, levando a um vídeo com 

conteúdo e abordagem direcionados pelos realizadores do projeto.  

Com relação às abordagens sobre o processo participativo no uso do vídeo, a 

edição de Milne et al  (2012) traz estudos de caso que ilustram as formas do fazer na 

construção dos vídeos participativos, remetendo a diversos modos de participação dos 

membros do grupo social no projeto. O texto de Shaw (2012a) afirma que o VP muitas vezes 

é apresentado como um discurso de possibilidade e potencial, tal como apresentado em 

manuais de VP, e enquanto instrumento para a ação social. A autora apresenta como estudo de 

caso o Real Time Video, uma organização de mídia profissional sediada no Reino Unido, 

especializada em usar o vídeo para catalisar benefícios sociais em comunidades, destacando 

que, muitas vezes, há tensões entre as diferentes agendas sociais na realização dos projetos. 

O texto de White (2003) amplia a questão para além da visão oportunista de 

algumas organizações privadas ou públicas, e aponta que pode ocorrer conflito de interesses 

                                                           
39 Tradução livre de: Taken together, the various literatures on participatory video seem to suggest that telling 
one's story through, participatory video can be understood as a manifestation of agency. In this way, studies 
seem to equate the subject's participation with her agency – that is, her participation is seen as both the evidence 
and the actualization of an agentic self. Moreover, some assume that following form these expressions of agency 
are experience of empowerment and personal or social transformation, as if telling one's story necessarily 
means taking charge of, or making changes to one's life and community or acting in the wider public sphere. 
However, the literature also discusses the intricate dynamics of representation, which are political – as in who 
speaks for whom – and aesthetic or formal, both of which emerge as helping to both complicate and elucidate 
experiences of participation. 
40 Tradução livre de: of both its theoretical and pragmatic claims by considering participatory video within the 
contemporary context of globalization, and its effects on media, participation, and social relations of power. 
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também no meio acadêmico, quando projetos ficam atrelados às intenções particulares de 

pesquisadores ou elaboradores de projetos. A autora exemplifica que constatou o objetivo 

pessoal de um de seus colegas da universidade de viajar ao ingressar em determinado projeto; 

pois sempre havia possibilidade de alinhavar atividades particulares com as do projeto que 

cobria os custos da viagem.  

White (Ibidem) aprofunda a questão da participação dos indivíduos no 

desenvolvimento de projetos que objetivam melhorias sociais, afirmando que ela requer não 

apenas uma forma de pensar diferente, mas também atitudes e comportamentos totalmente 

novos para atingir a participação verdadeira. Para melhor compreensão, a autora apresenta o 

conceito de desenvolvimento participativo a partir da compreensão sobre o que seja 

“participação” para duas organizações internacionais que trabalham com o compromisso de 

promover o desenvolvimento como processo participativo: a Organização das Nações Unidas 

para Alimento e Agricultura (FAO) e o Banco Mundial.  

A FAO tem uma longa história de atuação em programas focados na participação, 

enquanto o Banco Mundial assumiu tais compromissos a partir da década de 1990. A FAO 

compreende que as comunidades socialmente e economicamente desfavorecidas precisam ser 

capacitadas para aumentarem o seu nível de conhecimento e influência, além de adquirirem 

controle sobre seus próprios meios de subsistência e sobre as iniciativas de desenvolvimento 

dirigidas a eles. Já para o Banco Mundial, a participação é um processo através do qual as 

partes interessadas influenciam e compartilham o controle sobre as iniciativas de 

desenvolvimento, as decisões e os recursos que os atingem. Neste sentido, o acesso ao 

controle sobre os recursos é uma das principais questões da abordagem participativa para o 

desenvolvimento. É importante reconhecer que a participação do cidadão é a chave para a 

sustentabilidade destas iniciativas e dos resultados, o que torna o processo de comunicação 

participativa intrinsecamente fundamental. Shirley White (Ibidem) esclarece que existem 

muitas definições de comunicação participativa. Algumas refletem as formas, canais e 

técnicas de comunicação usadas para incentivar a participação das pessoas no fornecimento 

de informações. Outras estão centradas nos aspectos humanos como a participação e diálogo. 

Nessa abordagem "o objetivo da comunicação torna-se o de conscientização, levando a uma 

ancoragem das identidades culturais que liberta as pessoas de posições impotentes e as coloca 

em posição de construir o seu próprio futuro"41 (WHITE, 2003, p. 36).  

                                                           
41 Tradução livre de: The goal of communication becomes that of conscientization, leading to an anchoring of 
cultural identities that liberates people from powerless positions and places them in a position to construct their 
own future. 
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A autora vê a comunicação participativa como instrumento e condição necessária 

para a mudança social, por ser um catalisador para a ação e facilitadora para a aquisição e 

partilha de conhecimento. Nesse sentido, ela também deve ser concebida como metodologia 

que envolve pessoas de uma forma interativa, tornando os recursos de comunicação acessíveis 

a eles diretamente, ajudando as pessoas dos movimentos sociais a adquirirem conhecimento 

de uma habilidade que permitirá uma parceria na geração de mensagens. Em outras palavras, 

a comunicação participativa promove o diálogo em um contexto de compromisso e 

preocupação com um desenvolvimento centrado nas pessoas. Nesse diálogo, o conhecimento 

local é combinado com o conhecimento de especialistas e peritos externos, que se tornam 

parceiros dos cidadãos locais.  

Os resultados mais importantes da comunicação participativa são a presença de 

pessoas locais na tomada de decisão, elaboração e execução do projeto, bem como de sua 

avaliação. As pessoas devem passar pelo processo adquirindo novas habilidades e uma 

sensação de compartilhamento das diversas etapas do projeto. A questão da aquisição de 

novas habilidades chama a atenção sobre quem são as pessoas responsáveis por esta 

formação. Em relação à comunicação especificamente, a autora aponta que há falta de 

formação adequada dos development communicators42. White (2003) destaca que este 

problema está presente no uso de vídeo participativo, em que a liderança desses projetos está, 

muitas vezes, nas mãos de técnicos e indivíduos que trabalham a partir da perspectiva do 

produto final em vez da perspectiva do processo; alertando para o fato de que o profissional 

deve ter preparação acadêmica adequada. 

Assim, a autora destaca que aprender a usar as ferramentas de comunicação é 

fundamental para a comunicação participativa, e que o VP pode ser mais do que uma 

ferramenta, se utilizado a partir dos conceitos de desenvolvimento que preconizam o 

autoconceito, a audição reflexiva, o diálogo, a administração de conflitos e/ou a construção de 

consensos. 

No contexto desta dissertação, a contribuição de Bery (2003, p. 106) ganha 

destaque ao inter-relacionar modos de participação, grau de envolvimento dos sujeitos e como 

esses se traduzem no processo de elaboração do vídeo participativo. A autora relaciona seis 

modos diferentes de participação e graus de envolvimento específicos dos sujeitos, que geram 

implicações no processo de construção do vídeo:  

1. O indivíduo agrega-se ao projeto por ter sido escolhido apenas como representativo da 

comunidade, o que não lhe confere nenhum tipo de poder. Esse tipo de participação gera um 
                                                           
42 Nesta dissertação, o termo é compreendido como facilitadores de comunicação. 
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VP em que os realizadores reúnem-se com a comunidade, mas decidem os temas importantes 

e assumem toda a produção.  

2. O indivíduo concorda em participar ao aceitar uma tarefa que lhe trará alguma 

recompensa. Neste caso, os membros da comunidade estão presentes no processo, mas os 

realizadores externos decidem sobre as questões importantes e conduzem a elaboração do 

vídeo. 

3. O indivíduo participa fornecendo opiniões que serão analisadas pelos facilitadores, que 

poderão utilizá-las, ou não, no desenvolvimento do processo. Nesse modo os membros da 

comunidade trocam ideias sobre questões importantes, mas os realizadores escolhem quando 

e como as utilizarão, mantendo o controle sobre o processo de construção do vídeo. 

4. O indivíduo atua em cooperação com os facilitadores para determinar as prioridades, mas 

a responsabilidade da condução do processo permanece com os membros externos da 

comunidade, gerando um vídeo participativo em que os membros da comunidade e os 

externos elaboram os roteiros em conjunto, mas os realizadores fazem a produção e todo 

processo de elaboração do vídeo.  

5. A participação do indivíduo se dá através de uma troca de conhecimentos com os 

facilitadores do processo; as duas partes discutem as questões importantes e desenvolvem o 

roteiro. A produção é realizada conjuntamente com os realizadores, mas estes comandam o 

processo.  

6. Por último, o modo de participação enquanto ação coletiva, na qual a comunidade define 

sua própria agenda e mobiliza-se para realizá-la sem a presença do facilitador. Aqui, os 

membros da comunidade escolhem as questões que serão abordadas, desenvolvem seus 

roteiros e fazem os vídeos em conjunto.  

As observações de Bery (Ibidem) apontam que a participação se efetiva em 

diferentes níveis e pode-se relacioná-las com as de Peruzzo (1998) apresentadas no subitem 

seguinte (ver página 53). Ambas as abordagens são complementares e indicam a possibilidade 

de uma gradação no envolvimento dos sujeitos no processo de produção da comunicação 

participativa gerando, portanto, produtos com maior ou menor grau de intervenção do 

cidadão. Ambas as autoras indicam a premissa da busca de modos cada vez mais inclusivos 

dos cidadãos nos processos de planejamento, produção e gestão das iniciativas 

comunicacionais populares.   

Diferentes níveis e modos de participação implicam diferentes estilos de vídeo 

participativo, com contextos e necessidades específicas das comunidades onde são realizados 

os projetos. 
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Na Nigéria, os adolescentes têm usado o drama para transmitir novas realidades 
poderosas. Em Bangladesh, as mulheres da aldeia usaram depoimentos em vídeo 
para unir as mulheres na luta contra a violência. No Brasil, o povo Kayapó usou 
vídeo para reafirmar os seus valores culturais e para representar-se para o mundo 
exterior em seus próprios termos43 (BERY, 2003, p. 119). 

Existem muitas maneiras compartilhadas de produção audiovisual, mas uma 

variável comum é a presença do cineasta no processo, atuando na dinâmica do grupo – através 

das oficinas, da edição do vídeo, ou de várias outras formas. “Por isso temos que entender que 

uma metodologia de vídeo comunitário44, mais do que qualquer outra, deve considerar os 

sujeitos envolvidos como seres que se relacionam, seres em diálogo, seres em confronto” 

(ALVARENGA, 2004, p. 38). O diálogo resultante do processo de produção participativa 

também caracteriza as produções brasileiras inseridas na abordagem da Comunicação 

Popular. No Brasil, as experiências que se aproximam do vídeo participativo remetem ao 

‘vídeo popular’ ou também denominado ‘vídeo comunitário’ ou ‘alternativo’, instrumentos da 

Comunicação Popular, como será abordado no próximo subitem. 

  

2.3.2 Abordagens e experiências nacionais 

  

A partir de exemplos práticos, em diferentes vertentes, é possível identificar 

linhas comuns que, tomadas em conjunto, revelam uma rica diversidade de propósitos e 

aplicações do vídeo participativo. De maneira geral, essa expressão tem sido utilizada para 

descrever algumas práticas bastante distintas. Por outro lado, há casos de uso do vídeo em 

ambientes sociais que parecem estar intimamente relacionados com o VP, sem que sejam 

descritos como tal.  

Através de uma revisão de literatura ampliada, foi possível identificar algumas 

iniciativas nacionais relatadas como vídeo participativo e ações comunicacionais que se 

aproximam dessa abordagem e metodologia, bem como apontar conceituações teóricas do 

campo da Comunicação que possam dar conta desse modo de produção audiovisual 

específica. Na primeira busca por acervos impressos e digitais na Web, realizada no período 

de junho de 2012 a junho de 2013, não foi encontrada nenhuma referência bibliográfica 

                                                           
43 Tradução livre de: In Nigeria, adolescents have used drama to convey powerful changing realities. In 
Bangladesh, village women have used video testimonials to unite women in the fight against violence. In Brazil, 
the Kayapo people have used video to reaffirm their cultural values and to represent themselves to the outside 
world on their own terms. 
44 O termo é aqui compreendido como uma produção audiovisual comunitária que se sustenta principalmente 
pelo aspecto da realização coletiva. 
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nacional editada que utilizasse o termo ‘vídeo participativo’ como a literatura internacional o 

conceitua. 

Entretanto, a partir das palavras-chave ‘vídeo participativo’ e ‘Brasil’, foram 

localizados quatro artigos acadêmicos, três deles45 do campo da Antropologia, com relatos de 

pesquisas etnográficas que utilizaram o vídeo participativo como ferramenta metodológica, de 

autoria do antropólogo Peter Anton Zoettl, pesquisador do Centro em Rede de Investigação 

em Antropologia (CRIA-IUL), de Lisboa. O quarto artigo46 aborda uma experiência da 

utilização do vídeo participativo como ferramenta de comunicação para reforçar o diálogo e 

promover abordagens abrangentes e integradas à gestão de resíduos entre cooperativas de 

reciclagem e gestores públicos na cidade de São Paulo. 

No Brasil, conceitos e metodologias do vídeo participativo são referenciados com 

mais constância no campo da Antropologia, mais especificamente como vídeo etnográfico 

dentro da perspectiva da pesquisa-ação. No campo da Comunicação, não foi identificada 

nenhuma referência bibliográfica utilizando o termo vídeo participativo, mas a leitura de 

publicações sobre comunicação popular permitiu identificar aproximações entre as duas 

abordagens.  

Dashora (2010) ao se referir à perspectiva da pesquisa-ação, faz um paralelo com 

a abordagem do VP e o trabalho desenvolvido pelo educador Paulo Freire47, além de citar 

também as experiências do teatrólogo Augusto Boal48, que utilizou o teatro como veículo para 

a mudança social. O processo da investigação é visto como habilitador para despertar 

mudanças sociais. Dashora (2010) indica que Paulo Freire (2011) em seu livro Pedagogia do 

                                                           
45 ZOETTL, Peter Anton. Imagens do Nordeste, Nordeste das imagens: notas de campo sobre o poder de 
nomeação, o ‘vídeo participativo’ e a imagem quilombola. Cadernos do LEME, Campina Grande, vol. 3, nº 1, p. 
71 – 85. jan./jun. 2011. Disponível em: <http://leme.ufcg.edu.br/cadernosdoleme/index.php/e-
leme/article/view/31/29>. Acesso em: 18 ago. 2012. 
________________. O “vídeo participativo” como meio de reflexão e autorreflexão sobre imagem e 
identidade. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 143-159, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/18971/14579>. Acesso em: 18 ago. 2012.  
________________.. Images of culture: Participatory video, identity and empowerment. International Journal 
of Cultural Studies 16(2) 209–224 © The Author(s) 2012. Disponível em: 
<http://ics.sagepub.com/content/16/2/209.full.pdf+html>. Acesso em: 28 jan. 2013. 
46 TREMBLAY, Crystal. Towards inclusive waste management: participatory video as a communication tool. 
Waste and Resource Management Volume 166 Issue WR4. Disponível em: <http://www.icevirtuallibrary.com/doc 
Server/fulltext/warm166-177.pdf?expires=1385399733&id=id&accname=id400561&checksum=44709DA8E1 
08FF8DAFB759434359BAC4>. Acesso em: 25 nov. 2013. 
47 Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro de renome internacional (Recife, 19/09/1921 - São Paulo, 
02/05/1997), destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como 
para a formação da consciência crítica. 
48 Augusto Boal (Rio de Janeiro, 16/03/1931-2/05/2009) foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, 
Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social. Suas técnicas e práticas difundiram-se pelo 
mundo, notadamente nas três últimas décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só por aqueles 
que entendem o teatro como instrumento de emancipação política, mas também em outras práticas sociais e áreas 
de conhecimento, como a educação. 
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Oprimido orienta o quadro pesquisa da ação-participativa. Na perspectiva freiriana, o 

processo de investigação é focado em capacitar os participantes, permitindo que as pessoas 

mudem, incentivando a autorreflexão e oportunizando uma compreensão dos contextos 

sociais e econômicos em que estão inseridos. O processo de investigação está ligado à 

resolução de problemas práticos e em locais específicos. 

Se o "problema" é social / organizacional / educacional, os resultados do processo 
devem ser tangíveis no sentido de que os participantes podem descobrir se a solução 
que eles desenvolveram realmente resolve os problemas que eles estabeleceram para 
eles próprios49 (DASHORA, 2010, p. 14). 

  

No campo da Antropologia, o vídeo etnográfico é um instrumento para os 

registros visuais no estudo das transformações de nossa sociedade, principalmente                               

das sociedades indígenas e outras consideradas "minorias"50 e das manifestações                            

culturais de diversos grupos sociais e suas técnicas de trabalho. Estas experiências                       

instigam o debate sobre a participação direta dos grupos sociais estudados/filmados na 

realização das imagens e questões relativas à sua produção e distribuição (PEIXOTO, 2011). 

“Assim, é a aparição das imagens videográficas e sua popularização que leva os antropólogos-

videastas à reflexão mais aprofundada do papel do filme/vídeo etnográfico nas pesquisas, bem 

como a participação direta e, por vezes militante, dos informantes” (Idem, p. 4). 

O artigo “Imagens do Nordeste, Nordeste das imagens: notas de campo sobre o 

poder de nomeação”, o “vídeo participativo” e a imagem quilombola (ZOETTL, 2011a), traz 

o resultado de uma pesquisa realizada na comunidade quilombola Lago do Sapateiro, no 

litoral maranhense. Após uma oficina, os quilombolas produziram um vídeo que permitiu 

examinar o complexo imagem-identidade no processo de formação quilombola. “A produção 

de um pequeno documentário sobre o dia-a-dia da comunidade catalisou uma reflexão sobre 

os conceitos da cultura popular, e a forma como essa se manifesta – ou se define – através de 

imagens reprodutíveis a ela associadas” (Idem, p. 72).  

Em outro artigo, “O ‘vídeo participativo’ como meio de reflexão e autorreflexão 

sobre imagem e identidade” (2011b), o mesmo autor apresenta o uso do vídeo participativo 

como proposta para habilitar os índios Pataxós, da Reserva da Jaqueira em Coroa Vermelha 

(BA), a ter voz através do processo de elaboração de suas imagens; além de contribuir para 

                                                           
49 Tradução livre de: Whether the “problem” is a social/ organizational/educational one, the results of the 
process must be tangible in the sense that the participants can figure out whether or not the solution they have 
developed actually resolves the problems they have set for themselves. 
50 Ferreira (2012), apoiando-se em Sodré (2005), define que uma minoria abrange os grupos sociais que não 
possuem voz, que estão impossibilitados de falar, de ter voz e intervir nas esferas de tomada de decisão e poder; 
e uma elite é constituída por grupos hegemônicos que detêm poder sobre a maior parte dos recursos econômicos. 
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que o antropólogo e os membros da comunidade se envolvessem no processo de compreender 

o papel das imagens na construção da representação da identidade do índio brasileiro.  

Nesse trabalho, a mesma metodologia do vídeo participativo foi aplicada, ou seja, 

realizou-se uma oficina de vídeo, o tema foi definido e debatido em encontros com os 

participantes, que elaboraram uma lista dos planos e sequências de filmagem de coisas 

relacionadas à ideia central do vídeo. Em seguida, foram realizadas as gravações. Porém, 

destaca que, por problemas com o equipamento de edição e o pouco tempo da oficina, o filme 

foi completamente editado por ele e aprovado pelos índios. 

  

A minha experiência sugere que, embora seja verdade que as comunidades indígenas 
(e outras) desejem vivamente ter filmes sobre si e a sua cultura, é errado assumir que 
todas elas queiram fazer filmes, no sentido de estarem genuinamente interessadas 
em todo o processo de produção. [..] Em certa medida, tornar-se um documentarista 
significa tornar-se também um editor de filmes (não obstante existam, certamente, 
muitas exceções a esta regra). A maior parte dos índios “emergentes” no Brasil 
estará, com toda a probabilidade, mais interessada, neste momento, nas implicações 
políticas de fazer filmes, do que preocupada com o resultado artístico do projeto 
visual. Antes de ter sido autorizado a levar para edição as fitas gravadas do 
workshop, todo o material foi escrutinado pelos representantes dos Pataxós de Coroa 
Vermelha, para garantir que não continha quaisquer trechos de filmes “polêmicos” 
(ZOETTL, 2011b, p. 157). 

 

No contexto da Antropologia, o “vídeo participativo” visa ser um contributo para 

a emancipação comunicacional de grupos minoritários, através do conhecimento técnico e 

artístico necessário para a realização de uma mensagem audiovisual que não se transfere com 

a simples entrega de equipamento a comunidades ou grupos excluídos. É necessário o 

desenvolvimento de oficinas sobre o fazer audiovisual e, talvez de ordem prioritária, o desejo 

por parte dos anteriormente objetos de filmagem de se tornarem sujeitos das narrativas.  

Em outro artigo, Zoettl (2012) avalia o vídeo participativo como uma ferramenta 

para a pesquisa antropológica e empoderamento51. Embora as questões de imagem e 

identidade se destaquem como as principais preocupações surgidas nas oficinas de vídeo, o 

autor sugere que a conscientização é o objetivo final de métodos audiovisuais participativos 

dentro de uma “antropologia compartilhada”, que busca não só produzir conhecimento 

científico, mas também adquirir importância política.  

O artigo de autoria de Crystal Tremblay, Towards inclusive waste management: 

participatory video as a communication tool52, foi disponibilizado na Web no segundo 

                                                           
51 Empoderar é fazer com que indivíduos, organizações e comunidades ampliem recursos que lhes permitam ter 
voz, influência e capacidade de ação e decisão, notadamente nos temas que afetam suas vidas, em diversas 
esferas, de maneira formal ou informal. É, noutras palavras, ter poder de agenda (HOROCHOVSKI, 2013, p. 9). 
52Tradução livre: Para a gestão inclusiva de resíduos: vídeo participativo como ferramenta de comunicação. 
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semestre de 2013 quando o período de coleta de dados para a pesquisa já tinha sido         

encerrado. No entanto, considerou-se importante seu registro por se tratar de uma experiência 

recente desenvolvida em São Paulo, entre 2008 e 2012, através de uma abordagem de 

pesquisa-ação participativa. Os participantes utilizaram o vídeo como ferramenta de 

comunicação para reforçar o diálogo e promover abordagens abrangentes e integradas à 

gestão de resíduos entre os gestores públicos e os trabalhadores de cooperativas de reciclagem 

de resíduos.  

Os catadores são participantes do projeto de Gerenciamento Participativo de Lixo 

Sustentável, um programa realizado há seis anos em parceria entre a Universidade de 

Victoria, Canadá, a Universidade de São Paulo, cooperativas de reciclagem, prefeituras e 

diversas organizações não-governamentais da Região Metropolitana de São Paulo. O artigo 

explora as contribuições teóricas e metodológicas do uso de PV para reforçar a representação 

dos catadores e aponta o seu potencial para mudar a dinâmica de poder no campo de políticas 

públicas. O estudo também indica que o processo participativo do vídeo permitiu a exposição 

de múltiplas vozes e representações da comunidade, além de apontar para a crescente 

organização das cooperativas de reciclagem e associações como instrumental na melhoria das 

condições de vida dos recicladores. 

Alvarenga (2004) destaca o cineasta Andrea Tonacci53 como precursor da 

experiência brasileira no compartilhamento da produção fílmica através do filme Conversas 

no Maranhão, iniciado em 1977 e montado apenas dez anos depois. Ligado ao grupo do 

cinema marginal, pela realização dos filmes Blá, blá, blá (1968) e Bang bang (1970), Tonacci 

desenvolveu também trabalhos posteriores com os Araras (1980-1983) e com os Kraho (1987-

89).  

 

A vertente indigenista da obra de Tonacci foi levada adiante pelo projeto Vídeo nas 
Aldeias (1987-2004). Essa linha de atuação apresenta proximidade com as 
discussões da antropologia fílmica, permanecendo ainda inexploradas dentro dos 

                                                           
53 Andrea Tonacci - Nascido na Itália em 1944, mudou-se para São Paulo com a família aos 11 anos. Foi um dos 
pioneiros na utilização do vídeo portátil no Brasil. Estreou como diretor com filmes que contribuíram para a 
discussão sobre a estética do cinema marginal no Brasil, como o curta-metragem Olho por olho (1965), o 
média Blá, blá, blá (1968) e o longa Bang-bang (1970). Apesar deste início ficcional, tem a maior parte de sua 
obra composta de documentários, gênero no qual se estabeleceu a partir do fim dos anos 70. Seu primeiro longa-
metragem,Bang-bang, foi selecionado para a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes e é considerado 
até hoje um marco do cinema marginal. Entre 1977 e 1984, realizou ampla documentação das culturas indígenas 
das Américas, com filmes como Conversas do Maranhão (1977), Guaranis do Espírito Santo (1979) e Os 
araras (1980). Tonacci produz, dirige e fotografa seus próprios documentários, e já realizou dezenas de títulos, 
entre curtas, médias e longas-metragens, captados principalmente em vídeo. (Disponível em: 
<http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE22>. Acesso em 11 
maio 2013). 
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estudos disponíveis sobre o movimento do vídeo popular (ALVARENGA, 2004,               
p. 60) 

  

Históricamente o projeto Vídeo nas aldeias (VNA) (1987), criado pelo Centro de 

Trabalho Indigenista (CTI), em São Paulo, uma organização não governamental fundada em 

1979, é considerado uma das iniciativas pioneiras de utilização do vídeo por comunidades 

tradicionais no Brasil. Em 2000, torna-se uma ONG com sede em Olinda (PE), recebendo 

investimentos do Programa Norueguês para Povos Indígenas. Um grupo de antropólogos e 

educadores tinha como objetivo ampliar a experiência inicial de pesquisa etnológica para a 

pesquisa-ação, adequada às comunidades indígenas com as quais se relacionava. O projeto foi 

idealizado pelo indigenista e cineasta Vicent Carelli visando apoiar as lutas dos povos 

indígenas e fortalecer suas identidades, patrimônios territoriais e culturais através da produção 

compartilhada do audiovisual. 

Segundo Araujo (2012) o VNA passou por três fases distintas: 

1) de 1986 com a criação do VNA até 1997, quando os documentaristas e antropólogos 

realizavam documentários “sobre” os indígenas, com o objetivo de apresentar as comunidades 

"para desconstruir os estereótipos propagados pela mídia em relação ao índio" (Ibidem, p. 58); 

2) o ano de 1997, no Xingu, quando foi realizada a primeira oficina de vídeo envolvendo 

aproximadamente 30 índios de etnias diferentes. "Com a “câmera na mão”, eles são os 

responsáveis pela preparação e filmagem dos documentários. Vale notar que, embora a 

montagem ficasse sob responsabilidade dos coordenadores do projeto, a mesma era feita a 

partir de longos debates e discussões com os indígenas" (Ibidem, p. 58); 

3) finalmente, por volta de 2000, os indígenas, além de participar da preparação e filmagem, 

começam a atuar também no processo de montagem dos documentários. "É importante 

destacar que os produtos audiovisuais são montados pelos indígenas em coautoria com os 

coordenadores do projeto, os quais pretendem fazer com que os indígenas cheguem ao 

protagonismo cinematográfico, onde as comunidades detenham o controle de todo o processo 

de realização cinematográfica" (Ibidem, p. 59).  

Até 2003, o projeto tinha 50 títulos em seu acervo. Em vez de simplesmente se 

apropriar da imagem desses povos para fins de pesquisa ou difusão em larga escala, esse 

projeto passou a ter como objetivo promover a apropriação e manipulação das imagens pelos 

próprios índios. Desta forma, o trabalho de produção audiovisual participativo saiu do campo 

da pesquisa-ação antropológica, tornando-se uma prática comunicacional de diversas tribos 

indígenas.  
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É importante observar que a metodologia do projeto sofreu várias modificações, [...] 
até chegar em sua estrutura atual que consiste em formar realizadores indígenas que, 
através de oficinas de vídeo com os coordenadores do projeto, realizam 
documentários sobre suas comunidades. Não é possível, então, desconsiderar que se 
trata de uma metodologia de trabalho que está em movimento, com várias categorias 
de produção destinadas a grupos de espectadores também distintos e que tende, 
gradativamente, para a formação dos índios enquanto realizadores (ALVARENGA, 
2004, p. 75). 

Ao analisar as estratégias de filmar ensinadas nas oficinas ministradas pelo 

projeto VNA, Araujo (2012) aponta a proibição do emprego do zoom, indicando a premissa 

de aproximação entre quem filma e quem é filmado. Os cineastas indígenas fazem uso, na 

maioria das filmagens, da câmera na mão. Já o uso do tripé normalmente restringe-se à 

captação de entrevistas. O autor lembra que a utilização do tripé é uma estratégia de trabalho 

recusada por Rouch por compreender que ele "faz com que a câmera literalmente “veja” de 

um único ponto de vista" (Ibidem, p. 64).  

 

A respeito dessa questão, o antropólogo-cineasta Jean Rouch, que teve como 
grandes mestres Robert Flaherty e Dziga Vertov, afirma que, para ele, “a única 
forma de filmar é caminhar com a câmera, levando-a para onde seja mais efetivo, e 
improvisando um balé no qual a câmera torna-se mais viva do que as pessoas que 
está filmando” (ROUCH, 2003, p.89). Para Rouch, esta seria a síntese entre as 
teorias de Vertov (cine-olho) e de Flaherty (observação participante) (ARAUJO, 
2012, p. 64-64). 

 

A dissertação de Alvarenga (Ibidem) identifica uma estreita relação entre as 

preocupações da antropologia e aquelas referentes aos projetos de vídeo comunitário54. A 

autora destaca a questão do tipo de relação estabelecida entre cineastas que filmam e as 

comunidades filmadas; a preocupação em estender o tempo de contato entre cineastas e 

comunidades; o aprofundamento do cineasta nas questões que envolvem os homens filmados; 

as questões políticas decorrentes tanto do contato entre cineastas e povos como da realização 

do filme e sua utilização posterior; além da necessidade de desfazer relações verticais de saber 

e poder entre os dois universos envolvidos ao longo do processo. Tais questões são objetos de 

análise que permeiam o campo da produção videográfica compartilhada e que ainda carecem 

de estudos mais detalhados. 

Em sua maioria, os textos identificados pela pesquisadora como aproximações à 

abordagem do vídeo participativo apontam reflexões de recorte teórico a partir dos conceitos 

das teorias da Comunicação, como o da comunicação popular e mais precisamente o vídeo 

popular e o comunitário. Esses discutem a ação da tomada, ou seja, quem segura a câmera e 

                                                           
54 O termo é aqui compreendido como uma produção audiovisual comunitária se sustenta principalmente pelo 
aspecto da realização coletiva. 
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que formatos podem surgir desta ação e o papel do audiovisual enquanto processo 

comunicativo com propostas pedagógicas diversas, envolvendo o próprio estatuto do 

conhecimento e da transmissão do saber.  

A comunicação popular é referenciada como "alternativa" e "comunitária", 

gerando um amplo debate sobre suas diferenças conceituais (PERUZZO, 1998, 2006,                  

2007, 2009; COGO, 2004; DORNELLES 2007 e PAIVA, 2007). Mas, apesar das 

divergências apontadas pelos autores, as comunicações popular, alternativa ou                      

comunitária refletem uma característica comum: servir de instrumento de participação dos 

sujeitos para a construção de uma nova ordem social.  Peruzzo (2009) esclarece melhor o 

tema. 

 

Em síntese, a comunicação popular, alternativa e comunitária se caracteriza como 
expressão das lutas populares por melhores condições de vida, que ocorrem a partir 
dos movimentos populares e representam um espaço para participação democrática 
do “povo”. Possui conteúdo crítico-emancipador e reivindicativo e tem o “povo” 
como protagonista principal, o que a torna um processo democrático e educativo. É 
um instrumento político das classes subalternas para externar sua concepção de 
mundo, seu anseio e compromisso na construção de uma sociedade igualitária e 
socialmente justa (Idem, p. 49-50).  

 

Tomando como referência Peruzzo (1998, 2006, 2007, 2009) compreende-se a 

comunicação popular enquanto um processo de comunicação que nasce a partir                                      

da ação de grupos populares: "essa ação tem caráter mobilizador coletivo na                                  

figura dos movimentos e organizações" (PERUZZO, 2006, p. 2). A autora esclarece                             

que as denominações de alternativa, participativa, horizontal, comunitária e                                 

dialógica vão depender do "lugar social e do tipo de prática em questão" (Ibidem, p. 2).                      

Em suma, este tipo de comunicação refere-se a formas de expressão de camadas                              

sociais que buscam sair da exclusão ou marginalização através de processos de                 

mobilização.   

Então, a comunicação passa a ser compreendida como uma forma de resistência, 

que luta por mudanças sociais. A ideia central é a de que “o homem social, até agora reduzido 

à qualidade de um parâmetro numa equação econômica e submetido a um planejamento 

hierarquizado que não o consulta seriamente, hoje luta por uma sociedade participativa, 

igualitária e antielitista” (BORDENAVE, 1989, p. 100); objetivo ainda em construção, 

passados mais de 20 anos da afirmação do autor.  

A partir da leitura de Peruzzo (2006) compreende-se por comunicação popular 

aquela originada no seio dos movimentos sociais e sindicais nos anos 1970 e 1980 que 
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pretendia ser esclarecedora e motivadora para a ação por parte desses segmentos. A 

comunicação alternativa indica ser uma opção aos produtos comunicativos das classes 

hegemônicas55.  

 

[...] os pequenos jornais, boletins informativos e outras formas de comunicação 
(como o teatro popular, literatura de cordel, alto-falantes, folhetos, cartilhas, vídeos, 
slides, carro de som etc. – do circuito dos movimentos populares) eram chamados de 
alternativos mais pela força do sentido do seu conteúdo e sem dispensar a leitura de 
jornais convencionais (PERUZZO, 2006, p. 8). 

  

Já a comunicação comunitária, como lembra Peruzzo (Ibidem) extrapola o âmbito 

dos movimentos populares, mas recorrendo aos princípios da comunicação popular, 

caracterizando-se por processos comunicacionais embasados em princípios públicos, "tais 

como não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da população, ter propriedade 

coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de educação, cultura e ampliação da cidadania" 

(Ibidem, p. 9). São inúmeros os estudos para conceituar o que seja uma comunidade, 

entretanto, a autora aponta que elas se caracterizam pela "existência de um modo de 

relacionamento baseado na coesão, convergência de objetivos e de visão de mundo,         

interação, sentimento de pertença, participação ativa, compartilhamento de                         

identidades culturais, corresponsabilidade e caráter cooperativo" (Ibidem, p. 14). Para um 

alargamento da compreensão do que seja o termo, destaca-se o pensamento de Leal (2006,                

p. 184): 

 

A imagem da comunidade, grosso modo, é a de um grupo de pessoas vinculadas 
umas às outras por tradição e laços de solidariedade. Estes comporiam o ‘chão’ ou 
‘repertório’ comum que possibilitaria e, ao mesmo tempo, constituiria sua 
identidade, por sua vez elaborada, também, através do diálogo mais ou menos 
intenso, mais ou menos controlado com outras comunidades, algumas ‘inimigas’. 
Assim vistas, as relações comunitárias constituem, então, forma de enraizamento 
dos indivíduos, tanto na coletividade como no território que ocupam, o que 
condiciona inclusive o contato com os outros grupos. 

 

No que tange à questão da identificação territorial, o autor lembra que                       

ela era tradicionalmente vinculada à cidade e à nação, por exemplo, mas que hoje                             

cede lugar a identificações de outras naturezas, nas quais os meios de comunicação                       

têm importância decisiva. Assim, a mídia comunitária teria o papel de provocar                           

uma identificação entre os indivíduos que não necessariamente compartilham o mesmo 

território. 

                                                           
55Downing (2004) apresenta a noção de hegemonia, a partir da leitura de Gramsci, indicando ser essa 
representada pelo domínio cultural e a liderança das classes dominantes. 
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Por outro lado, há que se reconhecer que no processo de mudança na configuração 
das comunidades, segmentos da sociedade brasileira estão demonstrando prontidão à 
agregação e à participação cidadã e vão constituindo novos tipos de comunidades. 
Em suma, paralelamente ao egoísmo e ao isolamento pessoal e no contexto das 
contradições e desigualdades sociais, há toda uma dinâmica de mobilização 
representada em múltiplos movimentos e organizações populares. São movimentos 
relacionados a questões étnicas e de gênero, associações, grupos de ajuda mútua, 
redes de movimentos sociais, cooperativas, movimentos ambientalistas, movimentos 
contra a violência etc., acrescidos de aliados, como ONGs, segmentos progressistas 
de igrejas e outras organizações do terceiro setor. No conjunto, a finalidade é juntar 
esforços visando a ampliação dos direitos de cidadania dos excluídos e o 
estabelecimento da justiça social (PERUZZO, 2006, p. 14-15). 

 

Paiva (2007) destaca alguns pilares da comunicação comunitária apontando que 

ela atua como força contra-hegemônica; como uma estrutura polifônica; como produtora de 

novas formas de linguagem; como capacitadora para interferir no sistema produtivo; como 

geradora de uma estrutura mais integrada entre consumidores e produtores de mensagens; 

com o propósito da educação; como incentivadora de novas pesquisas tecnológicas e como 

lugar de novas formas de reflexão sobre a comunicação. 

As conceituações acerca da comunicação popular e comunitária destacam a 

questão da participação dos indivíduos nos processos produtivos da mensagem. As discussões 

remetem aos ensinamentos de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (2011). Seus 

conceitos em relação a uma educação emancipatória espraiam-se no campo da comunicação 

popular como forma de quebrar o modo de cima para baixo de transmissão dos conteúdos, 

informações, ideais etc., sendo considerada decisiva para a construção das estratégias de 

comunicação popular. 

 

Essa pedagogia parte da situação concreta em que vive o aluno, para fazê-la emergir 
progressivamente como fonte de conhecimentos, numa troca entre educador e 
educando. Notemos que a América Latina distinguiu-se bastante cedo, e de maneira 
constante, por sua reflexão sobre o vínculo entre comunicação e organização popular 
(MATTELART, 2009, p. 119). 

  

No intuito de ampliar a compreensão sobre a “participação”, Carpentier (2011) 

tenta estabelecer as diferenças entre boas formas de participação e um conjunto de outras 

práticas como, por exemplo, aquelas chamadas de participação manipulada ou 

pseudoparticipação. Ou seja, o autor alerta para formas verdadeiras e falsas de participação e 

que ela é conceitualmente intrínseca ao conceito de democracia. 

  

A definição e a prática de participação são partes de uma luta ideológica                 
localizada no cerne da democracia. As artes são só um exemplo. Na comunicação 
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participativa para desenvolvimento, há outro debate semelhante. Nos debates                   
sobre mídia e comunicação nos anos 1970, acreditava-se que mídias comunitárias e 
alternativas na América Latina e em outras regiões eram valorizadas por seus               
níveis de participação mais maximalistas. Em algumas discussões mais                    
recentes sobre programas de entrevista televisivos, também há uma preocupação 
com formas minimalistas e maximalistas de participação. O que temos que                
lembrar é que participação dificilmente perde sua natureza política por ser 
necessariamente ligada ao conceito de democracia. Participação e representação (ou 
delegação de poder) sustentam e definem democracia (CARPENTIER, 2011, p. 
271). 

Abordando a questão da participação na esfera midiática, o autor pensa que a 

participação do público em programas televisivos que se dizem participativos, por oferecer a 

possibilidade de escolhas através do voto, é mínima porque são os produtores que controlam 

todo o processo, desenvolvem o conceito e “decidem as representações dos participantes, 

entre tantas outras coisas. A votação esconde a falta de poder da audiência para decidir mais 

significativamente” (Idem, p. 272). Entretanto, há uma segunda esfera midiática que reúne 

organizações comunitárias ou alternativas onde as formas de participação são maximizadas, 

onde pessoas “fora das posições subjetivas de profissionais de mídia” (Idem, p. 273) definem 

o conteúdo e as representações dos produtos. Reforçam-se, assim, as observações de Peruzzo 

(1998) quando alerta para a uma gradação nas formas de participação, na elaboração dos 

produtos de comunicação. 

A autora (Ibidem) ao fazer uma ampla abordagem dos vários usos da 

comunicação pelos movimentos populares do Brasil e outros países da América Latina, 

analisa os níveis de participação das pessoas envolvidas em experiências radiofônicas. A 

diversidade de processos, formas, níveis e intensidades da participação exige um recorte mais 

preciso sobre a participação na comunicação popular: há uma gradação nas formas de 

participação que vão das mensagens, entrevistas, depoimentos, cantando etc; até participar na 

definição da linha política, do conteúdo, do planejamento, da utilização dos equipamentos e 

da edição. Quanto aos níveis de participação na comunicação, a autora aponta o da produção, 

o do planejamento, o da gestão e “aquele em que as pessoas se envolvem, tão somente e 

ocasionalmente nas mensagens divulgadas, sem interferir diretamente nos demais processos” 

(Ibidem, p. 144).  

No que se refere ao modo de produção do vídeo participativo, compreende-se que 

ele pode englobar os três níveis citados, a depender da abrangência do projeto, dos objetivos, 

da capacidade pessoal, do acesso a recursos tecnológicos etc. Mas, seguindo a sugestão de 

Peruzzo (Ibidem, p. 145) há que se incentivar e facilitar a prática da participação “mediante 

uma metodologia que a privilegie enquanto processo que vai crescendo em qualidade”. 
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Há também que se ressaltar as diferenças entre “acesso” e “interação”, no que se 

refere à participação. Carpentier (2011) esclarece que o acesso significa a possibilidade de 

uma forma de presença e ainda autorização para entrar nos espaços das produções midiáticas; 

e a interação refere-se às formas como as pessoas se comunicam e se relacionam. “Ainda 

assim, para participar, é preciso interagir porque se não há interação com a organização, com 

os produtores e outros participantes, então não há condições de entrada no processo 

participativo” (Idem, p. 275). Assim, compreende-se que no processo do vídeo participativo 

faz-se necessário ter acesso à tecnologia, por exemplo, além de interação entre os facilitadores 

e as pessoas dos grupos sociais, para que se criem as condições maximalistas de participação, 

como destaca o autor.  

Dentre os relatos de experiências identificados no levantamento bibliográfico para 

esta pesquisa, destaca-se o livro O vídeo estimulando o debate e gerando conhecimento 

(BECKER, 2001). Resultado do trabalho acadêmico de conclusão de curso de graduação da 

autora, a publicação aborda o vídeo como alternativa didático-metodológica no processo da 

educação popular direcionada ao meio rural, numa experiência desenvolvida no município de 

Braga (RS). 

 

A metodologia adotada pode ser explicada da seguinte forma: primeiro fizemos um 
cronograma do que seria trabalhado nos encontros. Neste cronograma, encontram-se 
todos os passos que devem ser seguido para desenvolver um trabalho desse tipo: 
imagens (planos, ângulos...), áudio, entrevistas (direcionadas, abelha e repórter 
oculto), roteiro (sinopse, argumento, público-alvo, roteiro descritivo e técnico), 
captação de imagens e áudio, decupagem e, finalmente, edição e pós-produção 
(Ibidem, p. 38-39). 

  

Em sua conclusão, Becker (Ibidem) aponta a participação conjunta como um dos 

aspectos positivos para uma comunicação popular, e esta como processo educativo para a 

construção da cidadania. Trabalhos como esse referendam a participação efetiva dos cidadãos 

em propostas de comunicação popular ou comunitária, como defendidas pelas abordagens de 

Peruzzo (1998, 2006, 2007, 2009), Cogo (2004), Dornelles (2007) e Paiva (2007).  

Ainda no campo da produção acadêmica, as pesquisas de Alvarenga56 (2004), 

Aguiar57 (2005), Cirello58 (2010), Ribeiro59 (2010), dentre outras, pretendem dar conta da 

                                                           
56 ALVARENGA, Clarisse. M. C. Vídeo e experimentação social: um estudo sobre vídeo comunitário no 
Brasil. 2004. 206 f. Dissertação de Mestrado.  Multimeios. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, 
2004. 
57 AGUIAR, L. J. D. M. R. E. Olhar arrevessado: estudo de caso sobre a produção audiovisual de localidade na 
cidade do Rio de Janeiro. 2005. 222f.  Dissertação de Mestrado. Comunicação, Imagem e Informação. 
Universidade Federal Fluminene. Niterói, 2005. 
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análise de práticas de audiovisuais resultantes de inúmeras oficinas de vídeo realizadas em 

instâncias populares, promovendo a articulação entre os conceitos de educação popular, 

comunicação popular e produção audiovisual. Em sua dissertação de mestrado, Alvarenga 

(2004) busca compreender a metodologia de uso do vídeo e a trajetória de dez grupos de 

realizadores - três localizados em São Paulo, três no Rio de Janeiro, três em Belo Horizonte e 

um em Olinda, através da análise dos vídeos realizados nos anos 2003 e 2004. Aguiar (2005) 

analisou o papel dos instrutores das oficinas de vídeo de seis núcleos de produção na cidade 

do Rio de Janeiro e investigou a possibilidade de uma nova estética a partir do estudo de 50 

produções realizadas no período de 1993 e 2004. Já Cirello (2010), em sua tese de doutorado, 

apresenta um mapeamento da experiência de oficinas e cursos livres de audiovisual gratuitos 

no Brasil, entre 1990 e 2009, observando as práticas e trajetórias pedagógicas das                 

entidades que os promoveram. Ribeiro (2010) analisa a comunicação como estratégia                    

para a superação da opressão: a comunicação como diálogo; a conscientização crítica da 

situação de opressão; a autonomia (ou empoderamento) do oprimido; o papel da liderança 

revolucionária (ou intelectual orgânico); a articulação política por meio dos movimentos                  

ou grupos populares; as possibilidades de comunicação dialógica a partir das novas 

tecnologias; além do estudo do conceito de oprimido em si e das favelas como território do 

oprimido. 

Ao final da década de 1970, a comunicação popular no Brasil foi marcada por 

dezenas de experiências comunicacionais que influenciaram e foram influenciadas pelo 

contexto das lutas e movimentos populares. Nesse contexto, o vídeo alternativo e o vídeo 

popular representaram instrumento de voz do movimento social e estenderam-se por toda a 

década de 1980 e 1990. Dois estudos são referências obrigatórias para quem deseja se 

aprofundar na pesquisa da comunicação popular na década de 1980: Comunicação nos 

movimentos populares, de Cicilia M. K. Peruzzo (1998) e A imagem nas mãos: o vídeo 

popular no Brasil (1989), de Luiz Fernando Santoro.  

Assim, no campo da comunicação popular, compreendida partir da leitura de 

Peruzzo (1998, 2006, 2009) como aquela originada no seio dos movimentos sociais, recorta-

se as experiências acerca do vídeo popular. Filé (2003, p. 6) destaca que o "vídeo popular, 

vídeo participativo são denominações que abrigam uma variedade enorme de usos e 

                                                                                                                                                                                     
58 CIRELLO, Moira Toledo Dias Guerra. Educação audiovisual popular no Brasil: panorama, 1990-2009. 
2010. 243f.  Tese (Doutorado em Estudo dos Meios e da Produção Midiática). Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 
59 RIBEIRO, Fernanda P. Ferreira. Comunicação do oprimido: movimentos populares midiáticos nas favelas 
do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado. UFRJ: Rio de Janeiro, 2010. 
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objetivos". Nesse sentido, o vídeo popular pode ser compreendido enquanto ferramenta dos 

movimentos populares e comunitários. Sobre o vídeo popular, Santoro (1989) destaca a 

fundação da Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular (ABVMP), em dezembro 

de 1984, que organizou encontros nacionais de vídeo popular, onde os grupos se 

encontravam, assistiam as produções de todas as regiões do país, participavam de debates, 

minicursos técnicos e formação política. Os realizadores de vídeo popular, nos anos 80, 

defendiam a participação da população na produção das imagens. Neste contexto histórico, a 

participação é fruto de uma decisão política dos realizadores ligados aos movimentos sociais 

ao perceberem o potencial da evolução tecnológica.  

O movimento de vídeo ganhou força no Brasil e na América Latina na década de 
1980, a partir das necessidades de grupos sociais ausentes dos meios de 
comunicação. Com o vídeo, tais grupos tiveram aumentadas as possibilidades de 
registrar e difundir ações, lutas e ideias. Encontros, festivais, seminários e oficinas 
para realizadores foram espaços férteis para a difusão dessas possibilidades, para a 
troca de experiências e para a articulação de ações comuns. Surgiram, assim, 
consistentes movimentos de produtores de vídeo de interesse social no Brasil e na 
América Latina, a exemplo do que já acontecia com os produtores e os gestores de 
TVs de Acesso Público e TVs Locais nos Estados Unidos e no Canadá (SANTORO, 
2010, p. 49-50). 

   

Hoje, o vídeo popular não se restringe apenas a esta atuação engajada das lutas 

sindicais ou de outros grupos sociais. Leonel e Mendonça (2011) lembram que a partir de 

meados dos anos 90 há uma debilitação dos vínculos do vídeo popular com os movimentos de 

esquerda no país. Em compensação, as iniciativas audiovisuais se voltam para ações locais e 

começam efetivamente a passar a câmera para as mãos da comunidade. Entretanto, como já 

pontuava Santoro (1989) dominar a linguagem do vídeo não significa apenas dominar a 

técnica, “mas a compreensão de inúmeros outros aspectos, onde o assunto, os objetos, as 

falas, as pessoas que estão sendo gravadas são o mais importante” (Idem, p. 105). 

O vídeo popular não foi um movimento homogêneo; tanto que suas contradições 

em relação aos projetos sociais levaram à extinção da ABVMP. Mas suas experiências 

serviram de base para o surgimento de novas iniciativas com estratégias voltadas para a 

participação popular nos processos produtivos de audiovisuais. Na virada do século, o vídeo 

popular não pode mais ser descrito como um modo de expressão vinculado apenas aos 

movimentos sociais. Atualmente, em sua maioria, as produções audiovisuais estão associadas 

às ONGs (Organizações Não-Governamentais) ou entidades da esfera da sociedade civil60 que 

                                                           
60 Vieira (2001, p. 36-37) aponta três perspectivas para a compreensão do termo: "para a teoria marxista, a 
sociedade civil constituiria uma esfera não estatal de influência que emerge do capitalismo e da industrialização. 
Por sua vez, a definição normativa leva em conta o desenvolvimento de efetiva proteção dos cidadãos contra 
abusos de direitos. Já a visão das ciências sociais enfatiza a interação entre grupos voluntários na esfera não 
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obtêm recursos financeiros do setor privado ou público. Essas entidades desenvolvem em sua 

maioria programas paradidáticos de qualificação audiovisual nas comunidades, promovendo a 

atração de recursos externos com facilidade, pois não oferecem contestação ao modelo 

econômico ou político; o que pode revelar uma relação de poder entre a ONG, o patrocinador 

e os sujeitos das comunidades atendidas, essas quase sempre em posição de sujeitos passivos, 

sem poder de decisão explícito e que, entusiasmados com a possibilidade de darem voz as 

suas questões, podem não perceber seu verdadeiro papel nestas relações. 

 

Essa prática atrela os interesses da ONG aos de seu patrocinador. Por outra, constitui 
um processo seletivo do mecenas entre milhares de propostas sociais que lhe são 
dirigidas. A naturalização dessa relação de financiamento implica abandonar o 
questionamento em favor da conciliação de classes. Do mesmo como que a 
Petrobrás só apoia ONGs com visibilidade na mídia, é de se esperar que nenhuma 
ONG venha a produzir qualquer peça que revele o lado negro da empresa estatal, 
recordista de processos trabalhistas em Macaé (ALVARENGA, 2004, p. 107). 

  

Mais recentemente, o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Cultura, vem 

contribuindo para a expansão do audiovisual popular através de políticas públicas, gerando 

expectativas positivas. O novo marco regulatório do audiovisual brasileiro, constituído sob a 

Lei 12.485/11, aponta para a possibilidade de construção de uma verdadeira indústria 

audiovisual no Brasil (SANTOS; COUTINHO, 2012). A presença de inúmeros trabalhos 

produzidos no contexto da comunicação popular nos festivas61 de cinema e vídeo no Brasil, e 

até no exterior, aponta para sua importância enquanto produção reconhecidamente expressiva. 

  

Na última década (2000-2010) principalmente fomentado por políticas públicas, o 
país experimenta um aumento significativo de iniciativas de formação e produção 
audiovisual comunitária. Não há proposições concertadas ou um discurso unificador 
claro, mas podemos falar em bases comuns compartilhadas por estas experiências. 
[...] Segundo estudos acadêmicos, 76% das iniciativas estão prioritariamente 
direcionadas ao público jovem das periferias dos grandes centros urbanos, 
principalmente da Região Sudeste. Uma característica marcante declarada pelas 
experiências é a utilização da gestão participativa. É considerado fundamental a 
participação dos grupos nos vários momentos da formação e produção. Apenas 5,2% 
das iniciativas pesquisadas afirmaram não desenvolverem processos participativos 
(LEONEL, 2011, [n.p]). 

  

No processo de redemocratização dos anos de 1980 e 1990, surgem projetos como 

a TV Maxambomba e a TV Pinel, também referenciados como TV comunitária ou 

comunicação comunitária (PAIVA, 2007). A TV Maxambomba nasceu em 1986, através de 

                                                                                                                                                                                     
estatal. [...] A sociedade civil cria grupos e pressiona em direção a determinadas opções políticas, produzindo, 
consequentemente, estruturas institucionais que favorecem a cidadania. 
61 Um guia dos festivais brasileiros de audiovisual pode ser acessado em: 
<http://www.kinoforum.org.br/guia/2013/>. 
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um projeto do Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip) que circulava, prioritariamente 

pela Baixada Fluminense, sob a forma de uma “tevê de rua” (uma kombi com um telão), 

tendo como um dos realizadores Valter Filé62.  

 

Em 1989, uma virada! Das sedes fechadas (de alguma forma e muitas vezes até para 
os moradores) das associações de moradores, a TV Maxambomba ganha a rua, a 
praça pública. E não é só: pretende uma mudança de olhar: se aposta numa equipe 
moradora da região, mesmo que estes novos membros não fossem “especialistas” 
em vídeo. [...] Começamos também os repórteres de bairro. Agora, ao invés de 
gravarmos programas sobre os bairros, pessoas do bairro é que trabalhariam os 
programas. Nossa função era de dar cursos sobre linguagem do vídeo. Agora já com 
muitas evidências para pensar a comunicação – a trama coletiva e cotidiana e a 
importância da autoimagem, principalmente (FILÉ, 2003, p. 9). 

  

A experiência da TV Maxambomba, realizada no município de Nova Iguaçu – RJ 

(1986-2002), buscava encontrar, através da realização dos programas, não a verdade de um 

tema específico, mas as relações de poder e como o comportamento de um relacionava-se ao 

comportamento dos outros e vice-versa. Neste contexto, a experiência da TV Maxambomba é 

comentada na publicação Mídia Radical (DOWNING, 2004). A expressão ‘Mídia Radical’ é 

utilizada como uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas, 

onde o mais importante é o seu poder de estimular o diálogo ao invés de apenas oferecer 

contrainformação. 

  

A TV Maxabomba63 surgiu para energizar os contínuos protestos locais contra o 
total descaso da prefeitura com o bairro [...]. Fotografar os confrontos com o prefeito 
e exibir os protestos locais e as discussões públicas foram elementos significativos 
para o sucesso do projeto de vídeo. O projeto tornou-se bastante conhecido em 
outras regiões do Brasil e mesmo entre os círculos internacionais voltados para 
políticas de desenvolvimento, ganhando assim uma espécie de segunda existência 
como modelo do que se poderia realizar com os vídeos nas comunidades locais 
(Idem, p. 265).  

  

A TV Maxambomba também é mencionada por White (2003), observando que o 

projeto articulou várias questões socialmente relevantes: democracia, cidadania, educação, 

gênero, meio ambiente, cultura, saúde e sexualidade. 

 

O nome trazia consigo um poderoso significado local. Os escravos que 
transportavam produtos agrícolas para os barcos que se dirigiam para a capital foram 

                                                           
62 Foi um dos realizadores da TV Maxambomba (TV de rua que atuou junto aos moradores da Baixada 
Fluminense - escolas, movimentos sociais e culturais – na perspectiva de experimentar novas formas de 
comunicação comunitária) e da TV Pinel (experiência de realização televisiva com usuários do Hospital 
Psiquiátrico Philippe Pinel). 
63 Downing (2004) utiliza a denominação “TV Maxabomba”, enquanto a literatura brasileira refere-se à “TV 
Maxambomba”. 
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referidos como Maxambomba. Ele deu a entender que as coisas tinham mudado: 
uma melhor compreensão dos eventos sociais e um movimento em direção à 
participação da comunidade no processo de comunicação64 (Idem, p.380). 

  

Outro projeto de destaque é a TV Pinel, da qual Valter Filé foi também um de 

seus realizadores, que desenvolveu atividades participativas no processo de produção com 

portadores de doenças mentais, funcionários e técnicos do Instituto Philippe Pinel, no Rio de 

Janeiro. Essa experiência também utiliza a metodologia da participação popular no processo 

de produção e exibição dos vídeos. A TV Pinel65 foi fundada em 1996 e ainda hoje             

atuante. 

  

São 30 programas revistas, 08 documentários, oficinas de sensibilização com 
diferentes públicos e instituições, participação em festivais nacional e internacional, 
objeto de pesquisa de inúmeras monografias, dissertações e teses, e, sobretudo, o 
reconhecimento nos campos da saúde mental, comunicação e educação (TV PINEL, 
2011). 

  

Além dessas, há registros de várias outras experiências semelhantes no Brasil, 

como a TV Viva, a TV Liceu, a TV Mocoronga, a Bem TV66. Em sua dissertação de 

mestrado, Chagas (2007) aborda a experiência da TV Maré, que iniciou seus trabalhos em 

1989 e operou até por volta de 1995. O autor destaca que o surgimento da TV Maré67 vem no 

esteio da experiência da TV Maxambomba, relacionando-as ao vídeo popular e apontando 

algumas estratégias de realização. 

 

Tanto a tevê de Nova Iguaçu quanto a tevê da área da Maré são experiências 
mormente de vídeo popular, e se enquadram na classificação de Peruzzo para as 
tevês comunitárias de rua. Ambas trabalhavam com vídeos produzidos por 
moradores da região, cujo resultado geralmente eram programas editados em fitas 
VHS. Estas fitas eram então exibidas em praça pública para os demais moradores e a 
estas exibições se seguiam debates e entrevistas. Em determinadas ocasiões, as 
reações das plateias eram também filmadas e retroalimentavam o material produzido 
para a tevê. Havia ainda momentos em que os moradores eram filmados e 
entrevistados ao vivo, isto é, a câmera era ligada diretamente ao videocassete e este 
à tevê, de modo que o entrevistado era assistido (e se assistia) em tempo real 
(CHAGAS, 2009, p. 132). 

 

                                                           
64 Tradução livre de: The name carried with it powerful local significance. Slaves who carried farm products to 
boats heading for the capital were referred to as Maxambomba. It implied that things had change: better 
understanding of social events, and a movement toward community participation in the communication process. 
65 Metaforicamente, o sobrenome do médico que intitula o principal hospital psiquiátrico público da cidade do 
Rio de Janeiro (Pinel) acabou se tornando sinônimo de “doido” e “maluco”. 
66 Ver Peruzzo (2007). 
67 O Complexo da Maré é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro formado por dezesseis favelas. A região, 
também conhecida como Favela da Maré, está localizada às margens da Baía de Guanabara. 
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Anteriormente, a experiência da TV Maré já havia sido objeto de estudo de 

Lima68 (1995 apud CHAGAS, 2009, p. 131) que destaca a importância do processo ao 

promover a construção do “eu” a partir da relação com o “outro”, o que remete às observações 

de White (2003) comentadas no subitem 2.1 desta dissertação. 

  

Cada morador vê o outro e identifica-se no outro. Ele percebe que o seu ‘eu’ é 
construído na relação com o ‘nós’. As cenas ganham um novo sentido, pois quem 
aparece como destaque não é o galã da novela ou o astro do filme, mas é o seu 
parceiro de futebol ou seu irmão de fé. 
 

Essas experiências, na perspectiva de Peruzzo, enquadram-se no conceito de 

comunicação comunitária, mas podem também configurar-se como comunicação alternativa 

ao atuarem como mediações em que grupos sociais populares elaboram o processo de 

ressignificação da cultura popular ou massiva. Martín-Barbero (2009) lembra que a análise 

dos processos culturais faz surgir o popular através das relações das práticas de comunicação 

com o movimento social e que a comunicação popular também faz uso das formas massivas, 

tornando complexas as estruturas da comunicação alternativa. Assim, alerta-se para a 

necessidade de certa cautela ao anunciar a comunicação alternativa como caminho sine qua 

non para a expressão da cultura popular; e, também, atenção para não confundir a cultura 

popular com a indústria cultural, visto que esta muitas vezes busca naquelas referências para 

suas narrativas e as enquadram como tal. Com isso, pode-se pensar as práticas 

comunicacionais populares como mídias-educativas majoritariamente inseridas no movimento 

social que apontam o caráter dialógico da comunicação, abrindo espaço para o outro, para as 

diferenças durante o processo de interação entre o "eu" e o "outro" (WHITE, 2003). 

Em 2011, a ProPlaneta69, uma organização não governamental criada no segundo 

semestre de 2008, em Amsterdã, Holanda, pela gaúcha Fernanda Baumhardt, que utiliza o 

vídeo participativo como ferramenta principal, iniciou suas atividades no Brasil. A 

pesquisadora enviou e-mail para a fundadora da organização, solicitando informações sobre 

suas atividades, mas não recebeu retorno do contato. Portanto, as informações da ProPlaneta 

foram levantadas através do site da organização e detalhes sobre a fundadora em matéria 

publicada na revista Veja70.  

                                                           
68 LIMA, Maria Cristina. TV Maré : espelho do cotidiano, uma experiência de vídeo popular. RJ: PUC-Rio, 
1995. 
69 ProPlaneta: <http://www.proplaneta.com/>. Acesso em: 28 jul. 2013. 
70 A filmadora de soluções: com o vídeo comunitário, a gaúcha Fernanda Baumhardt ajuda aldeões do Egito à Índia a 
encontrar respostas para as mudanças do clima. São Paulo: Revista ÉPOCA, 24/07/2012.   Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/07/filmadora-de-solucoes.html> Acesso em: 28 maio 
2013.  
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O site <http://www.proplaneta.com> informa que a organização tem como 

“propósito inspirar, facilitar e empoderar grupos e comunidades ao redor do mundo; 

identificar, promover e compartilhar soluções locais que possam transformar formas de vida, 

contribuindo de forma local na transição da sociedade para um planeta mais sustentável”. 

Dentre suas atividades estão a capacitação em vídeo participativo para facilitadores; 

workshops de vídeos participativos para grupos e comunidades; a produção de vídeo 

participativo com grupos e comunidades; a produção de documentários com foco em 

desenvolvimento sustentável e consultoria em estratégia de comunicação com foco em 

relacionamento com comunidades e sustentabilidade.  

Atualmente, a ProPlaneta possui duas bases: uma no bairro do Jardim Botânico, 

Zona Sul do Rio de Janeiro, e outra em Genebra, Suíça, e diz atuar na América Latina, África, 

Oriente Médio e Europa, trabalhando para organizações, instituições, empresas 

comprometidas com a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, grupos e 

indivíduos que compartilham de valores similares aos dela. “Somos contratados por projeto 

ou programa. Para cada quatro projetos pagos, financiado ou patrocinado, retornamos um 

projeto pró-bônus para a sociedade” (Ibidem). 

A matéria publicada na revista Veja (2012) informa que Fernanda, em 2008, 

deixou a carreira de executiva nos Estados Unidos para trabalhar com comunidades carentes 

afetadas pelas mudanças climáticas no Malaui, África, procurando ajudar pequenos vilarejos a 

se adaptar ao aquecimento da Terra. O trabalho fez parte de sua dissertação de mestrado71 por 

uma universidade em Amsterdã, na qual a pesquisadora trabalhou com técnica de vídeo 

participativo. 

  

Primeiro, ela reunia a comunidade para entender seus problemas, de enchentes a 
furacões. Em seguida, inteirava-se das soluções locais encontradas para enfrentar os 
desafios. Passo seguinte, mostrava aos moradores como registrar suas histórias para 
as câmeras, gravava tudo e editava as imagens ao lado das pessoas. Ao final, exibia 
o vídeo em comunidades com dilemas semelhantes. A experiência, compartilhada 
com outras aldeias, tinha potencial para salvar vidas (VEJA, edição virtual, 
24/07/2012). 

  

Em todo o mundo, há inúmeras ONGs que atuam em países da África, Ásia e 

América Latina promovendo a capacitação para a produção de vídeo participativo, e que 

                                                           
Não foi possível localizar a dissertação via Web, e a solicitação feita à autora por e-mail não teve retorno. 

Entretanto, foi localizado artigo baseado na dissertação. BAUMHARDT, Fernanda et al. Farmers become 
filmmakers: climate change adaptation in Malawi. Inglaterra: Participatory Learning and Action 60: 
Community-based adaptation to climate, 2009. Disponível em 
<http://pubs.iied.org/G02820.html?a=Fernanda%20Baumhardt>. Acesso em: 30 maio 2013. 
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agora parecem perceber no Brasil um mercado para oferecer seus serviços. Entretanto, no 

Brasil, Cirello (2010) identificou em sua tese de doutorado, no período de 1990 a 2009, o 

registro de 70 entidades com perfil de ONGs ou OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) que desenvolveram oficinas e cursos livres de audiovisuais gratuitos com 

objetivos diversos, tais como disponibilizar o vídeo como ferramenta de expressão e 

representação, discussão de temas prementes em grupos específicos, reforço de identidades 

etc. A autora denomina esse tipo específico de capacitação como Educação Audiovisual 

Popular (EAP), que “está presente em 40 cidades, localizadas em 18 Estados da Federação e 

no Distrito Federal, e em todas as regiões do país" (Idem, p. 84). No entanto, segundo a 

autora, são ações de abrangência significativa, mas que não permitem afirmar que se trata de 

uma experiência efetivamente nacional.  

Os dados coletados por Cirello (Ibidem) indicam que 38,6% das entidades 

realizam as atividades audiovisuais de maneira muito irregular; 45,7% das entidades dedicam-

se a outras atividades e oferecem oficinas audiovisuais contínuas, e 15,7% das entidades 

dedicam-se integralmente à formação audiovisual. O baixo índice de organizações totalmente 

dedicadas à capacitação pode configurar-se como uma oportunidade de negócio para 

organizações que atuam no nível internacional. A tese de Cirello ainda aponta que a maioria 

das entidades tem como público-alvo crianças, adolescentes e jovens, representando 75% das 

iniciativas; 11% atendem a um público misto; 6% envolvem professores; 4% têm indígenas 

como público-alvo; 3% visam pessoas com necessidades especiais e/ou portadores de 

dependência de álcool ou drogas; e 1% volta-se para comunidades quilombolas.  

A relação que as instituições mantêm com seus patrocinadores, dos setores 

privado ou público, pode levar a uma vinculação da imagem das entidades com a de seus 

patrocinadores. Essa relação transforma-se em mais uma instância de poder a ser superada 

pela prática do vídeo participativo, uma vez que para não criar atritos com os patrocinadores 

dos projetos, seus idealizadores muitas vezes optam por não abordar temas polêmicos (FILÉ, 

2003; ALVARENGA, 2004). Assim, é possível que a opção por atender o público formado 

por crianças, adolescentes e jovens, e as questões problemáticas que os envolvem, indique um 

campo menos conflituoso do que as abordagens relativas aos tradicionalmente pouco 

atendidos por políticas públicas; além de proporcionar aos patrocinadores uma imagem mais 

comprometida com o futuro das gerações e do país. Assim, para alcançar os objetivos do VP e 

da EAP faz-se necessário a criação de um quadro ético referencial que busque superar o 

antagonismo entre os interesses dos patrocinadores e os dos públicos a quem os projetos se 

destinam. 
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Destaque-se que a análise de Cirello (Ibidem) no âmbito da Educação Audiovisual 

Popular (oficinas e cursos livres de audiovisuais gratuitos) não remete especificamente ao 

vídeo participativo, apesar de ser possível a identificação de pontos de contato entre ambas as 

propostas como, por exemplo, a inexistência de uma metodologia específica e característica 

(WHITE, 2003; CIRELLO, 2010), existindo uma ampla gama de possibilidades para o 

desenvolvimento de projetos tanto de VP quanto de EAP, assim como de metodologias.  

A revisão da literatura acerca da comunicação popular e sobre o vídeo 

participativo destaca as abordagens sobre a questão da participação. Elas remetem às 

premissas do autoenvolvimento, da autorrepresentação, do diálogo, da transferência de 

conhecimentos, do desenvolvimento da autoconfiança, do consenso e da ação coletiva para 

que comunidades e indivíduos alcancem o empoderamento. O próximo subitem apresenta os 

conceitos de empoderamento e visibilidade para que, através deles, possa-se investigar o se 

vídeo Mulheres Mangabeiras os promoveu junto às extrativistas. 

 

2.4 Empoderamento e visibilidade: questões contemporâneas  

  

No Processo do Fogo dois resultados se destacaram: o primeiro deles foi o 

estabelecimento de canais de comunicação entre as comunidades isoladas e entre estas e os 

gestores públicos. A criação de canais de comunicação é um indício da eficácia do Processo 

do Fogo em Newfoundland (CROCKER, 2003) e no mundo. Promover a comunicação com os 

governantes e instituições financeiras através do filme Eyes See, Eyes Hear, que estabeleceu 

canais de comunicação entre os carroceiros de Taprana e os executivos de bancos distantes da 

cidade72, foi crucial, pois as instituições públicas e financeiras são fontes de poder e capital. 

Entretanto, o autor destaca que há ainda outro elemento do Processo do Fogo considerado 

mais poderoso do que a comunicação. 

 

Parece que todo mundo que reflete sobre o Processo de Fogo identifica os efeitos de 
empoderamento ao ver sua própria “vida” no filme, ou, mais precisamente, na tela. 
O efeito promove sentimentos de confiança, autoestima, melhor autoimagem, tudo 
como resultado de ver a si mesmo como os outros o veem. [...] Enquanto sociólogo, 
o que me parece decisivo é que os indivíduos sejam capazes de superar seu 
isolamento em relação aos outros e ver a representação coletiva da sua comunidade. 
A criação de um senso de comunidade depende acima de tudo da habilidade de 
projetar uma imagem coletiva onde nada existia antes. Eu sugeriria que o processo 
de se autover no filme é empoderador porque cria o que Benedict Anderson chamou 
de “comunidade imaginada”, que ele afirma ser necessário para a formação de um 

                                                           
72 Ver subitem 2.1 desta dissertação. 
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senso de comunidade que ultrapassa sua localização geográfica imediata 
(CROCKER, 2003, p. 130).73 

 

Os filmes do Fogo uniram os habitantes da ilha, dando-lhes uma representação 

coletiva de comunidade. Assim, através dos filmes, comunidades isoladas poderiam 

vislumbrar a si próprias como parte de uma única comunidade. Os filmes criaram uma 

comunidade virtual que podia agir como ponto de referência para lhes fornecer a imagem 

deles mesmos. Isto ajudou no desenvolvimento de estratégias e também na busca de soluções 

para os problemas da comunidade. 

White (2003) considera essencial que as pessoas compreendam que o 

empoderamento pode ser o resultado de formas participativas de envolvimento nos esforços 

para o desenvolvimento. Para aqueles sempre desprovidos de poder, isto parece impossível. 

“No entanto, muitos podem descobrir que as suas aspirações para uma vida melhor 

proporcionam uma estrutura favorável à participação que sustenta a promessa do 

empoderamento”74 (Idem, p. 54). Então, observa-se que o empoderamento está 

intrinsecamente ligado ao processo de participação das pessoas em processos que buscam 

alcançar melhorias tanto para os indivíduos como para as comunidades. 

 
2.4.1 Empoderamento: processos e resultados 

 

O termo empoderamento, empowerment, foi utilizado inicialmente em países de 

língua inglesa, sobretudo os EUA. Horochovski (2006, p. 1) lembra que os primeiros estudos 

sobre o tema apareceram em língua portuguesa – traduções ou originais – traziam a grafia 

primitiva. O autor alerta que o empoderamento é quase sinônimo de autonomia, na medida em 

que se refere à capacidade dos indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes 

dizem respeito, escolher entre cursos de ação alternativos em múltiplas esferas – política, 

econômica, cultural, psicológica, entre outras. Assim, o empoderamento pode ser compreendido 

como um atributo, mas também de um processo através do qual o poder pode ser alcançado pelos 

indivíduos nele envolvidos. 

                                                           
73 Tradução livre de: It seems that everyone who reflects on the Fogo Process has identified the empowering 
effects of seeing ones "life" on film, or more precise, on screen. The effect is said to promote feelings of 
confidence, self-worth, better self-image, all as a result of seeing yourself as others see you. […]As sociologist, 
what seems decisive to me is that individuals are able to overcome their isolation from one another and see a 
collective representation of their community. The creation of a sense of community depends upon the ability to 
project a collective image where none previously existed. I would suggest that the process of seeing oneself on 
film is empowering because it creates what Benedict Anderson called an "imagined community" which he claims 
is necessary for the formation of a sense of community that exceeds one's immediate geographical location. 
74 Tradução livre de: However, most will find that their aspirations for a better life provide a compatible 
framework for participation that holds the promise of empowerment. 
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Como praticamente todo tema emergente, o empoderamento gradativamente 
transforma-se numa moda intelectual, frequentando discursos de atores de 
orientações políticas e identidades culturais por vezes díspares e prestando-se a 
múltiplos usos. Pode-se falar, então, numa utilização polissêmica e indiscriminada 
do conceito ao sabor de quem o emprega conforme suas intenções e posição no 
espectro político-ideológico. Ao mesmo tempo, em que pese a crescente produção 
de qualidade acerca do assunto, que inclui dissertações e teses, é escassa em 
português uma literatura que logre realizar conceituações e revisões históricas mais 
densas (Ibidem, p. 2). 

  

O empoderamento tem sua origem na luta pelos direitos civis a partir da segunda 

metade do século XX. Então, compreende-se que o termo está intrinsecamente ligado à luta 

pela cidadania e tem como objetivo o fortalecimento dos direitos e da participação ativa dos 

grupos, pessoas ou comunidades no processo de luta contra a opressão. Segundo Hansen 

(2007, p. 174) o conceito de cidadania como direito de ter direitos parte de várias 

perspectivas, sendo a mais clássica a que remete à concepção de Thomas Marshall que, em 

1949, propôs a primeira teoria sociológica da cidadania. "Marshall (1967) dividiu o conceito 

de cidadania em [...] direitos individuais ou civis, surgidos no século XVIII, direitos políticos, 

esses, no XIX, e em direitos sociais, surgidos no século XX".  

A partir da segunda metade do século XX, os direitos da cidadania ampliam-se; 

para o interesse dessa dissertação, destaca-se o direito à comunicação. Segundo Peruzzo 

(2009, p. 52), nesse momento ocorreu a apropriação de novas tecnologias da comunicação e 

uma maior clareza da noção do acesso à comunicação como direito humano. 

  

Na prática, as diferentes "gerações" de direitos se entrelaçam. Não ocorrem de forma 
pura e variam conforme cada contexto. Por exemplo, ao mesmo tempo em que 
afloram direitos de quarta geração, em muitos lugares ainda se luta pelos direitos 
civis, políticos e sociais, tanto no sentido individual como coletivo. [...] É no 
contexto de todo esse movimento histórico em torno dos direitos sociais e em sua 
especificação quanto ao respeito às diferenças dos diversos segmentos 
populacionais, que se explicita o avanço da sociedade, principalmente através de 
organizações do Terceiro Setor e de movimentos sociais, na utilização de meios de 
comunicação segundo seus próprios objetivos e necessidades (PERUZZO, 2004,                 
p. 64-65). 

  

Dentre os instrumentos de comunicação apropriados pelos movimentos sociais, 

como rádios e televisões comunitárias, sistemas de autofalantes etc, a autora cita "outras 

modalidades de comunicação dirigida e grupal que são incrementados por diferentes 

organizações sem fins lucrativos da sociedade civil" (Ibidem, p. 65). Nesse aspecto, pensa-se 

que a produção do vídeo Mulheres Mangabeiras poderia representar uma dessas modalidades, 
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uma vez que ele promove a comunicação da comunidade de extrativistas da mangaba com a 

sociedade com o objetivo de divulgar suas agendas sociais, políticas e econômicas. 

A revisão bibliográfica indicou que o conceito vem sendo aplicado em diversos 

campos do conhecimento como na administração, economia, saúde, desenvolvimento 

comunitário e sociologia política, por exemplo – e também nos espaços de ação social – 

famílias, comunidades, escolas, grupos minoritários etc. Segundo Horochovski (2006) no 

início dos anos 1970, o termo foi incorporado aos discursos sobre o desenvolvimento de 

indivíduos, organizações e comunidades. Mas, para o autor, ainda há um déficit sobre o 

enquadramento conceitual do termo. 

 

Ao referido framework explicativo, estudiosos do tema dedicaram, em 1995, todo 
um fascículo do American Journal of Community Psychology, com resultados 
bastante importantes para o esclarecimento do debate. Conquanto Rappaport (1995) 
concorde com Zimmerman (1995), que o empoderamento seja um construto aberto, 
defende aquele autor a necessidade de explicá-lo em contextos particulares. É nesse 
sentido que cabe a definição do Cornell Empowerment Group (apud Rappaport, 
1995), segundo a qual empoderamento é "um processo intencional e contínuo, 
centrado na comunidade local (grifo do autor), envolvendo o respeito mútuo, a 
reflexão crítica, a atenção e a participação, por meio do qual as pessoas a quem 
faltam um acesso a uma fatia igual dos recursos obtêm maior acesso e controle sobre 
tais recursos". A esta definição, soma-se a de Perkins e Zimmerman (1995, p. 1) 
para quem o “empoderamento é um construto que liga forças e competências 
individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e 
mudanças sociais”. Trata-se, aqui, da constituição de comunidades responsáveis, 
mediante um processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm controle sobre 
suas vidas, participam democraticamente no cotidiano de diferentes arranjos 
coletivos e compreendem criticamente seu ambiente (Ibidem, p. 4). 

 

Perkins e Zimmerman (1995 apud HOROCHOVSKI, 2006, p. 8) chamam a 

atenção para a necessidade de se distinguir processos de empoderamento de seus resultados 

(outcomes), ambos considerados a partir de três níveis: indivíduos, organizações e 

comunidades. Para os autores, os processos incluem: no nível individual, a participação nas 

organizações da comunidade; no nível organizacional, as decisões coletivas e a divisão da 

liderança; e, no nível comunitário, ações coletivas para acessar recursos governamentais e 

comunitários. 

Numa outra perspectiva, Rappaport (1995 apud HOROCHOVSKI, 2006, p. 5) 

pensa o empoderamento como a função de fazer com que as pessoas tenham voz e sejam 

ouvidas. Segundo o autor: 

 

Os objetivos do empoderamento são alcançados quando as pessoas criam e dão voz 
a uma narrativa coletiva que sustenta suas próprias histórias pessoais em termos 
positivos. Este processo é recíproco, de modo que muitos indivíduos [...] criam, 
mudam e sustentam a narrativa do grupo.  
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Essa argumentação referenda o que Peruzzo (2007, p. 57) destaca como 

empoderamento social através do domínio das tecnologias de comunicação que "passa pelo 

videocassete, alto-falante, rádio em frequência modulada, televisão comunitária no sistema a 

cabo, e mais adiante, sites, blogs, fotologs e listas de discussão na internet". Para a autora, o 

desafio atual é justamente avançar no empoderamento qualitativo e amplo das novas 

tecnologias de comunicação. 

White (2003) destaca que o empoderamento implica uma mudança nas relações de 

poder e que o primeiro passo é assegurar que a voz dos pobres será ouvida. Então, não basta 

proporcionar “voz” a eles, é fundamental que essa “voz” seja ouvida pela sociedade e pelos 

detentores do poder político e econômico. Mas isso nem sempre ocorre, daí a importância de 

se elaborar narrativas que permitam abrir espaço para o diálogo como forma de desconstrução 

das relações de poder. 

Em grande maioria, os projetos de vídeos participativos são promovidos por 

instituições governamentais, não-governamentais ou instituições de caráter privado que 

objetivam o fortalecimento de grupos sociais para que possam, através do conhecimento e 

ação, galgarem novos patamares de desenvolvimento. Entretanto, é importante observar que 

nesse processo constrói-se uma relação de poder entre quem provê recursos para a 

implantação do projeto e a comunidade ou grupo que o recebe. Projetos institucionalizados, 

calcados na busca de sustentabilidade, têm mais chances de concretizarem seus objetivos 

(WHITE, 2003).  

Sobre as relações de poder que se formam, explicitamente ou implicitamente, no 

desenvolvimento de projetos emancipatórios, White (2003) destaca a possibilidade do 

empoderamento dos beneficiados por projetos de desenvolvimento. Este seria fruto de uma 

mudança nas relações de poder onde, para a autora, o primeiro passo é assegurar que a voz 

dos antes objetos da comunicação, agora sujeitos ativos dos processos comunicacionais, seja 

ouvida. Ao serem levadas até os gestores públicos e/ou políticos, suas reivindicações podem 

ser atendidas através da elaboração de políticas públicas. Vale lembrar, neste contexto, o 

ocorrido na Ilha do Fogo, quando o vídeo elaborado pelos moradores foi enviado ao Ministro 

da Pesca do Canadá, processo que desencadeou uma mudança nas políticas públicas visando 

atender o interesse das comunidades.  

Além de se tornar voz para comunidades marginalizadas ou excluídas socialmente 

e economicamente, o vídeo participativo contribui substancialmente para o processo de 

empoderamento ao trabalhar a autodefinição do sujeito. White (2003) explica que ver a nós 
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próprios como os outros nos veem pode ser inicialmente um grande choque, mas no seu ponto 

de vista, esta é a essência do poder do vídeo como instrumento para a autodefinição e o 

empoderamento. O ato de ver a si mesmo pode contribuir para a percepção da identidade e 

filmar alguém pode significar um processo de valorização do sujeito, pois o retira da 

multidão, reconhecendo-o como indivíduo. “Isso aumenta a confiança que eles têm algo 

importante a dizer, e ajuda-os a desenvolver um pensamento próprio e a formar opiniões. O 

feedback positivo que recebem aumenta a autoestima e os torna mais capazes de expressar 

suas ideias com fluência”75, (SHAW; ROBERTSON, 1997 apud WHITE, 2003, p. 67). 

 
Rappaport (1995) assevera serem as narrativas – individuais, organizacionais e 
comunitárias – um recurso de empoderamento necessário nos processos de 
fortalecimento das culturas e construção de novas identidades: “Todos têm histórias, 
mas algumas ativamente desvalidam as pessoas e outras não são reconhecidas como 
válidas. Algumas histórias empoderam pessoas e outras, desempoderam”. Assim, 
buscar mudanças que empoderem, segundo o autor em epígrafe, é buscar novas 
narrativas, novos meios, enfim, de pessoas e coletividades falarem de e pensarem 
sobre si mesmas (HOROCHOVSKI, 2006, p. 19). 

 

Nessa perspectiva, torna-se essencial tratar as narrativas como recursos e fontes de 

pesquisa, pois, conforme Rappaport (1995 apud HOROCHOVSKI, 2006, p. 24), “as 

definições e descrições mais claras do empoderamento podem advir [mais] de vozes nas 

linhas de frente dos movimentos por mudanças sociais do que das literaturas de pesquisa ou 

sobre políticas”. Exemplos de indicadores dessas possibilidades de empoderamento aparecem 

claramente nas falas das extrativistas entrevistadas para esta dissertação e serão apresentados 

no capítulo 3.  

Como destacou White (2003), assegurar que a “voz” dos sem poder seja ouvida é 

condição essencial para uma mudança nas relações de poder, o que associa a questão do 

empoderamento à da visibilidade na esfera pública como estratégia para fazer com que a 

“voz” dos sem poder alcance os ouvidos dos que detêm poder.  

 

2.4.2 Esfera pública e visibilidade 

 

Uma perspectiva histórica do conceito de esfera pública moderna aponta o século 

XVIII como o período de seu surgimento, sendo conceituada por Habermas (1989) como 

“esfera pública burguesa”. Thompson (2009) lembra que a esfera pública burguesa 

conceituada por Habermas apresenta a concepção helênica de vida pública: 
                                                           
75 Tradução livre de: This boosts confidence that they have something worth saying, and helps them develop 
thoughts and form opinions. The positive feedback they receive increases their self-esteem and they become 
more able to express their ideas fluently. 
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[...] os salões, clubes e cafés de Paris e de Londres eram o equivalente, no contexto 
do início da Europa moderna, às assembleias e aos mercados da Grécia Antiga. A 
esfera pública, como na Grécia Antiga, se constituía sobretudo do discurso, da 
avaliação de diferentes argumentos, opiniões e pontos de vista, num intercâmbio 
dialógico de palavras faladas em locais públicos e comuns (Ibidem, p. 119). 
 

Habermas (1984) também alerta para o fato de a esfera pública burguesa referir-se 

a uma época que não pode ser analisada fora dos contextos da sociedade burguesa. Tal 

sociedade é caracterizada fundamentalmente por um público que lê. Vale lembrar ainda o 

surgimento da imprensa e outros fatores, que oferecem condições ideais para a formação de 

uma esfera na qual os sujeitos fossem capazes de construir e manifestar uma opinião sobre 

assuntos de interesse geral. A leitura pública de jornais ampliava a difusão social das ideias 

entre os círculos não letrados da população, e o jornalismo político contribuiu para a 

institucionalização de uma oposição política aos governos. Deste modo, pode-se dizer que a 

imprensa é a instituição da esfera pública por excelência.  

Habermas (1984) inspira-se no conceito kantiano de “publicidade”, e toma como 

princípio a ideia de que a esfera pública burguesa se apresenta como uma comunicação que se 

constitui em um espaço da vida social humana permitindo a formação de uma opinião pública 

sobre temas e assuntos de interesse geral. Esta esfera pública está aberta, em princípio, a todas 

as pessoas privadas que se reúnem para analisar, criticar e discutir publicamente questões 

sociais e o poder político. A esfera pública burguesa se dissocia de uma esfera do poder 

público e passa a ser, nas palavras de Habermas (1984, p. 40) o “fórum para onde se dirigiam 

as pessoas privadas a fim de obrigar o poder a se legitimar perante a opinião pública”.  

Portanto, o conceito de esfera pública burguesa refere-se a um público pensante 

constituído de pessoas privadas que se aglutinam em torno de jornais e periódicos. Assim, a 

esfera pública burguesa foi conceituada por Habermas em relação às conversações face a face 

estimuladas pela imprensa (THOMPSON, 2009) e se organiza com base em três critérios 

fundamentais, segundo Habermas (1984): 

a) a discursividade, na qual uma situação de igualdade garante a afirmação do melhor 

argumento contra a hierarquia social; 

b) a possibilidade de problematização racional de objetos, temas e obras que, antes de se 

tornarem mercadorias, tinham uma aura de sacralização não tangível pela razão; 

c) a acessibilidade aos debates públicos para todos que tivessem condições de participação.  

O surgimento da esfera pública burguesa está vinculado ao Iluminismo, ou seja, 

ao desenvolvimento de uma argumentação racional crítica. Entretanto, ao se referir à 
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“mudança estrutural da esfera pública”, o autor tem a intenção de demonstrar que a 

transformação da cultura em mercadoria provocou a substituição da razão iluminista por uma 

razão instrumental. Dessa forma, o advento da Indústria Cultural tornou a opinião pública um 

reflexo da publicidade, fazendo com que a esfera pública atuasse nos moldes da razão 

instrumental apresentadas pelo Estado e pela economia. Assim, o consenso passou a ser 

gerado de cima para baixo e não mais pela intervenção do público através do processo de 

argumentação (HANSEN, 2007). 

O conceito de esfera pública burguesa de Habermas exigia um tipo de 

comunicação que Thompson (2009) define como interação face a face. Segundo este, a 

comunicação face a face ocorre com a presença dos pares num mesmo referencial de tempo e 

espaço e com uma característica inconfundível: ela é dialógica. 

As interações face a face têm também um caráter dialógico, no sentido de que 
geralmente implicam ida e volta no fluxo de informação e comunicação, os 
receptores podem responder (pelo menos em princípio) aos produtores, e estes são 
também receptores de mensagens que lhes são endereçadas pelos receptores de seus 
comentários (Ibidem, p. 78). 

 

Entretanto, as novas tecnologias do século XX oferecem um tipo diferente de 

comunicação, a qual Thompson (2009) classifica como “quase interação mediada”, na qual o 

fluxo comunicacional é monológico, ou seja, a comunicação é realizada em sentido único, do 

produtor para um número indefinido de públicos. “Ela é um tipo de situação social na qual os 

indivíduos se ligam uns aos outros num processo de comunicação e intercâmbio simbólico” 

(Ibidem, p. 80).  

O desenvolvimento da mídia e, consequentemente, de uma quase interação 

mediada, passou a oferecer novas formas de publicidade (termo aqui entendido como o 

âmbito de nossa vida social de formação da opinião pública), que levaram Habermas a rever o 

conceito de esfera pública, pois a recepção dos produtos da mídia em muito se diferencia do 

intercâmbio da comunicação dialógica. Thompson (Ibidem, p. 119) aponta que para 

Habermas “estas novas formas, ele argumenta, são incomparáveis ao debate crítico-racional 

que era constitutivo da esfera pública burguesa. [...] e o debate ativo entre cidadãos 

informados foi substituído pela apropriação privatizada de uma conversa realizada em nome 

deles”. 

No livro Direito e Democracia, Habermas (2003) procura elucidar os conceitos 

controvertidos de esfera pública e salienta que ela é compreendida com um espaço colocado 

entre a sociedade civil e o Estado onde comunicações de conteúdos, tomadas de posições e 

opiniões, encontram lugar para o confronto argumentativo.  
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A esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma 
organização, pois, ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar 
entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização, etc. 
Tampouco ela constitui um sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus 
limites internos, exteriormente ele se caracteriza através de horizontes abertos, 
permeáveis e deslocáveis. A esfera pública pode ser descrita como uma rede 
adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posições e opiniões; nela os 
fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (Ibidem, p. 92). 
 
 

Em linhas gerais, deve-se esclarecer que a releitura de Habermas sobre a esfera 

pública parte de uma análise da sociedade como um sistema, pautada pela fenomenologia, em 

dois níveis: o “mundo da vida” são as referências culturais e morais a partir dos quais os 

indivíduos se compreendem no mundo, ou seja, ele representa uma perspectiva interna, o 

ponto de vista dos sujeitos que atuam na sociedade, é a esfera de “reprodução simbólica”, da 

linguagem, das redes de significados que compõem determinada visão de mundo, sejam estes 

referentes aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos conteúdos subjetivos; e o “sistema” 

que representa o mundo da socialização, onde se adquire padrões sociais e representações 

sociais, e que representa a racionalidade técnica, burocratizada, das instituições. 

 

No seu conjunto, o mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas. Sob o 
ângulo da coordenação da ação, seu componente social consiste na totalidade de 
relações interpessoais ordenadas legitimamente. Ele abrange, além disso, 
coletividades, associações e organizações especializadas em determinadas funções. 
Alguns desses sistemas de ação funcionalmente especializados tornam-se 
independentes em relação aos domínios de ação integrados socialmente através de 
normas, valores e entendimento, e passam a formar códigos próprios – como é o 
caso da economia, que se utiliza do dinheiro, e da administração, que se desenrola 
através do poder (Ibidem, p. 86). 
 

 

Tendo por base este modelo, Habermas (Ibidem), em sua nova abordagem 

conceitual de esfera pública, aponta a existência de diversas esferas públicas na sociedade 

atual: a esfera pública formal, do Estado, compreendida como o poder Legislativo; a esfera 

pública abstrata das mídias, que promove visibilidade às questões atuais, e que não forma, 

mas agita, oferece argumentos ancorados ao sistema do mercado e ao sistema político, e ainda 

pode ser oriunda do Estado, do mercado ou da sociedade civil; e as esferas públicas da 

sociedade. Nestas últimas, Habermas distingue dois subníveis de manifestação: as esferas 

públicas esporádicas, de difícil detecção, porque são calcadas em espaços de encontros 

eventuais do dia-a-dia, como pontos de ônibus, shows, consultórios médicos etc; e as esferas 
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públicas discursivas ou esferas públicas autônomas, estruturadas no âmbito da sociedade civil, 

dos movimentos sociais, e abertas aos cidadãos.  

As esferas públicas autônomas são os espaços de comunicação interpessoal, das 

redes informais de intercâmbio, ou seja, são microestruturas sociais onde florescem relações 

de comunicação discursiva, que se tornam responsáveis pela mediação entre a sociedade civil, 

de um lado, e o Estado, de outro.  

Hansen (2007) elucida melhor o conceito: 

 

Por autônomas, Habermas (1990a, p. 333) denomina as esferas públicas que não são 
criadas e mantidas pelo sistema político para fins de legitimação. Para ele, os centros 
que surgem por geração espontânea, dos microdomínios da práxis cotidiana de 
comunicação muito densa, só podem se desenvolver em esferas públicas autônomas 
e consolidar-se como intersubjetividades de nível superior, que suportam a si 
mesmas na medida em que o potencial do mundo da vida é utilizado para a auto-
organização social e para o uso auto-organizado dos meios de comunicação (Ibidem, 
p. 45). 
 

Por outro lado, falar em esfera pública abstrata da mídia nos leva à questão das 

audiências e à pergunta sobre sua passividade ou se elas podem ser ativas, formadas por 

indivíduos racionalmente capazes de formar opiniões a partir do consumo das mensagens dos 

meios de comunicação. Thompson (2009, p, 35) aponta que, mesmo que os receptores da 

quase interação mediada possuam pouca influência quanto ao conteúdo da comunicação, “isto 

não significa que eles sejam totalmente privados de poder, meros espectadores passivos de um 

espetáculo sobre o qual não têm nenhum controle”. O autor vai ainda mais longe ao colocar 

que a recepção é um processo hermenêutico. Ou seja, o público da mídia deve proceder a um 

processo de atenção e interpretação através do qual as mensagens midiáticas adquirem 

sentido. Dito de outra maneira, os receptores estão, de modo contínuo, ativamente se 

modificando por meio de mensagens e dos conteúdos transmitidos pela mídia, dos quais 

alguns podem ser guardados e outros esquecidos, sendo que os retidos muitas vezes “se 

tornam fundamento de ação e reflexão” (Ibidem, p. 46).  

Assim, pensa-se que o receptor da mídia não é totalmente passivo. Então, 

compreende-se que as esferas públicas autônomas, parte da sociedade civil, são compostas 

por pessoas com capacidade discursiva e que produzem opiniões críticas. Aqui, compreende-

se a sociedade civil como grupos organizados da sociedade que lutam por determinados 

objetivos, como sintetiza Vieira (2001): 

 

[...] a sociedade civil consiste primordialmente na esfera pública, onde associações e 
organizações se engajam em debates, de forma que a maior parte das lutas pela 
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cidadania são realizadas em seu âmbito por meio dos interesses dos grupos sociais, 
embora – cabe a ressalva – a sociedade civil não possa constituir o lócus dos direitos 
de cidadania, por não se tratar da esfera estatal, que assegura proteção oficial 
mediante sanções legais (Ibidem, p. 37). 
 

Mas, para que as mobilizações da sociedade civil ganhem visibilidade elas 

precisam ser mediadas pela esfera pública midiática (esfera pública abstrata). Isto significa 

que a esfera do mundo da vida, por vezes, é capaz de sensibilizar o sistema? Habermas  

(2003, p. 106) acredita que sim e promove o debate acerca de “que a sociedade civil pode, em 

certas circunstâncias, ter opiniões públicas próprias, capazes de influenciar o complexo 

parlamentar (e os tribunais), obrigando o sistema político a modificar o rumo do poder 

oficial”. 

Habermas (Ibidem, p. 107) lembra que os agrupamentos da sociedade civil são 

mais sensíveis às questões problemáticas, entretanto, “os sinais que emitem e os impulsos que 

fornecem são, em geral, muito fracos para despertar a curto prazo processos de aprendizagem 

no sistema político ou para reorientar processos de decisão”. Assim, os temas e demandas 

dessas esferas públicas autônomas necessitam da mediação da mídia para ganharem maior 

visibilidade e, assim, fazer parte da agenda pública, com o intuito de ampliarem seu poder de 

pressão junto ao sistema, visando à solução de seus problemas.  

Desta forma, compreende-se que a agenda pública abstrata da mídia, sensibilizada 

pelas opiniões de esferas públicas autônomas, é capaz, em certas circunstâncias, de promover 

a publicidade, entendida como o âmbito de nossa vida social de formação da opinião pública; 

uma vez que o público receptor não é totalmente passivo, são receptores que elaboram 

opiniões a partir dos conteúdos oferecidos pela mídia. O debate crítico-racional que era 

constitutivo da esfera pública burguesa é, agora, elaborado a partir de uma nova estratégia que 

utiliza os meios de comunicação de massa. 

  

Enfim, a noção de audiências ativas, formadas por indivíduos reflexivos capazes de 
produzir opiniões críticas mediante o consumo de discursos, possibilita 
considerações acerca da regeneração da esfera pública discursiva em sociedades em 
que as formas de interação social tecnicamente mediada, ou de quase-interação 
social, passaram a integrar o modo como os indivíduos interagem entre si, 
compartilham conteúdos e constroem consensos. Porém, para que essas opiniões 
sejam normativamente válidas, elas precisam estar ancoradas em mundos da vida 
não-colonizados, ou seja, é preciso que a esfera de visibilidade pública midiática 
(esfera pública abstrata) abra espaço para opiniões (discursos) emergentes das 
esferas públicas autônomas presentes na sociedade (HANSEN, 2007, p. 68). 
 
 

2.4.3 Questões contemporâneas 
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Levantamentos feitos para esta pesquisa apontam que ativistas sociais, entidades 

governamentais e não governamentais76 utilizam o vídeo participativo em “projetos de 

desenvolvimento” em várias partes do mundo, com destaque para África, Ásia e America 

Latina. Atualmente, procura-se desenvolver e ampliar estratégias semelhantes ao Processo do 

Fogo. Mas, como alguns estudos indicam, o vídeo participativo ainda apresenta uma série de 

questões que se constituem em um campo aberto a novas investigações.  

Corneil (2012) lembra que a partir do ano 2000 observa-se um crescente interesse 

dos profissionais e acadêmicos em explorar os problemas e as possibilidades do documentário 

social como um modo de ação política. Pensou-se, durante anos, que os filmes produzidos 

pela NFB, através do programa Challenge for Change, restringiam-se a localidades muito 

específicas e eram esteticamente muito desinteressantes. “Só recentemente é que alguns 

desses filmes foram recuperados para a história do documentário, eles têm sido mostrados 

para representar o pensamento revolucionário sobre o documentário político, ético e 

estético”.77 (WAUGH et al, 201078 apud CORNEIL, 2012, p. 35).  

O NFB mais uma vez esteve na vanguarda desse interesse, tentando reativar o 

Programa Challenge for Chance através de uma nova geração de projetos participativos que 

fazem uso de uma variedade de formatos de mídia digital. Estes projetos começaram depois 

de um novo plano estratégico para 2001-2006, no qual o Programa teve muito destaque 

(CORNEIL, 2012). O interesse pelo Processo do Fogo expandiu-se e, hoje, muitos ativistas 

procuram desenvolver estratégias semelhantes em níveis local e global, a partir de uma 

combinação de novas formas de produção digital e de distribuição, como o uso da Internet. 

Entretanto, Corneil (Ibidem) destaca que, de uma forma geral, há poucas avaliações sobre o 

impacto dos documentários produzidos entre as décadas de 1960 e 1980 pelo NFB, e lembra 

que é surpreendente não haver maior atenção para o fato de como filmes e vídeos são 

realmente utilizados pelas audiências, já que o documentário é muitas vezes definido 

(lembrando Grierson) por sua capacidade de inspirar a ação. 

O vídeo participativo vem sendo considerado uma metodologia para o 

desenvolvimento da comunidade. Entretanto, como afirmam High et al (2012) a compreensão 

dos aspectos teóricos e metodológicos que embasam o VP tem sido pouco observada. A 

autora aponta que falta uma visão crítica da literatura relevante através dos campos presentes 

                                                           
76 Vide anexo V. 
77 Tradução livre de: Only recently have some of these films been recuperated for documentary history; they 
have been shown to represent revolutionary thinking about documentary politics, ethics and aesthetics. 
78 WAUGH, T; BAKER, M. B.; WINTON, E. Challenge for Change: Activist Documentary at the National 
Film Board. Montreal: McGill-Queens University Press, 2010. 
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na prática do vídeo participativo, focando em como os métodos de VP são entendidos e 

conceitualizados, o conceito de participação, e ainda, como essas noções de participação 

podem alterar as relações de poder social existentes, e quem é beneficiado por estas 

alterações. Portanto, é necessário empreender uma leitura crítica dos campos teóricos e 

pragmáticos, considerando o VP dentro de um contexto de participação e de relações sociais 

de poder (Ibidem). 

No presente capítulo, apontou-se que, após pouco mais de 40 anos de seu 

surgimento, o vídeo participativo (e seu processo) ainda é considerado de grande significado 

social, e sua originalidade serve de exemplo para várias iniciativas que objetivam a 

emancipação social de comunidades minoritárias e excluídas.  

O próximo capítulo apresenta o estudo de caso do vídeo Mulheres Mangabeiras, a 

partir da contextualização histórica e geográfica do Movimento das Catadoras de Mangaba de 

Sergipe, da institucionalização de uma associação de catadoras (ambos compreendidos como 

uma esfera pública autônoma na concepção habermasiana) e do processo de produção desse 

documentário, com base nos referenciais da metodologia do vídeo participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

3  MULHERES MANGABEIRAS: DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA À  PRODUÇÃO   

DE VÍDEO 

  

Dominique Wolton (2004) ensina que a compreensão da interação entre as 

técnicas de comunicação e o funcionamento da sociedade impõe algumas dificuldades, 

alertando para a rapidez das mudanças da tecnologia que em sua maioria são mais aceleradas 

do que as socioculturais. Portanto, há risco de avaliação errônea da influência da técnica nas 

mudanças sociais. Por um lado, o autor alerta para uma avaliação superestimada da 

tecnologia, que muitas vezes culmina na expressão “sociedade de comunicação”; por outro, 

há o risco de uma avaliação subestimada e onde os mecanismos de poder não mudam 

fundamentalmente (Ibidem, p. 492).  

Assim, visando evitar compreensões pessimistas ou otimistas, Wolton (Ibidem,                

p. 492) defende que “para melhorar as possibilidades de um trabalho sério, é desejável 

estabelecer uma certa distância entre a nossa experiência e o objeto de investigação e, para 

isso, integrar uma abordagem histórica e geográfica”. Nesse sentido, para a compreensão dos 

motivos, condições, objetivos e resultados que geraram a produção do vídeo Mulheres 

Mangabeiras faz-se necessário abordar o processo histórico e geográfico da mobilização das 

extrativistas da mangaba em Sergipe. Assim, a partir da pesquisa bibliográfica prévia e de 

entrevistas com as principais responsáveis pela realização do vídeo Mulheres Mangabeiras, 

busca-se contextualizar esta produção sob as referências da participação, da promoção de 

diálogo, da questão identitária, da aquisição de novas habilidades e dos processos de mudança 

social. As entrevistas foram realizadas com 23 mulheres catadoras de mangaba de sete 

municípios sergipanos; com a diretora/facilitadora Rita Simone B. Liberato; com a 

coordenadora do projeto que proporcionou a produção do vídeo, Mirsa Leite; e com a 

consultora pedagógica desse projeto, professora Sônia Meire A. de Jesus, da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). 

 

3.1 A mangaba e as mulheres mangabeiras 

 

Sergipe é líder nacional na produção e consumo dessa fruta, oriunda do 

extrativismo praticado por mulheres catadoras de mangaba. “Essa atividade tradicional, além 

de contribuir significativamente com a renda familiar de grupos em situação de 

vulnerabilidade social, permite a conservação da vegetação e dos saberes e práticas 
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produzidos por estes grupos” (JESUS, 2010, p. 19). Entretanto, a atividade vem sofrendo 

inúmeras ameaças que, no futuro, podem suprimir o sustento de centenas de famílias.  

As catadoras de mangaba geralmente saem de casa de madrugada para catar o 

fruto. Os galhos das mangabeiras são balançados com um pedaço de pau e um arame para a 

queda da fruta. A “mangaba de caída” é a que já é encontrada no chão, enquanto a “mangaba 

de capote” é a que ainda vai ficar em condições de ser consumida em aproximadamente dois 

dias (Ibidem, p. 37). 

A mangaba inicia a florada no mês de setembro e a produção aumenta nos meses 

de novembro a maio. Quando a safra termina, geralmente as mulheres dedicam-se à cata de 

mariscos, como Ana Maria Santos de Jesus, a “Dona Branca”, do município de Barra dos 

Coqueiros: “nós falamos que nóis somos pescador, entendeu? Nós somos da colônia. A nossa 

história, porque nóis pesca, nóis faz roça, nóis cata mangaba. Porque a mangaba nem sempre 

dá. Tem o tempo do mangue, entendeu?”.  

Em sua maioria, as mulheres extrativistas da mangaba possuem baixo grau de 

escolaridade e vivem em áreas de restinga e tabuleiros do litoral nordestino (SCHMITZ, 

2010). Entretanto, a atividade extrativista dessas mulheres vem sendo sistematicamente 

ameaçada por projetos imobiliários, turísticos, por cultivo de monoculturas e pela 

carcinicultura (MOTA et al, 2009). Além disso, a proibição da coleta do fruto por parte dos 

proprietários de terra também representa um problema para as mulheres mangabeiras. 

  

A gente luta também pela questão do espaço, onde catar a mangaba, porque 
nenhuma da gente tem sítios de mangabeiras. A gente sabe que a mangaba é uma 
fruta nativa, mas que as pessoas por terem as suas terras, terra sempre tem valor, 
então, os donos, eles cercam e proíbem que as catadoras peguem. [...] A gente ainda 
cata assim, levando ameaça, que vai ser presa se pegar no sítio de fulano, que vai 
matar, que vai... entendeu? E a gente ainda recebe esse tipo de ameaça, então isso é 
um problema ainda muito grande. (Entrevista concedida por Alicia Santana Salvador 
Morais, Presidente da Ascamai79, em 28/09/2013). 

 

Essa percepção da destruição da espécie é compartilhada por todas as mulheres 

mangabeiras entrevistadas para a pesquisa. Dona Elze Maria dos Santos, do município de 

Barra dos Coqueiros, afirma que não tem onde catar a mangaba por conta do avanço 

imobiliário na região: “isso aí era tudo cheio de mangabeira, daí da pista até a praia, tudo 

cheio de mangabeira; já tá tudo destruído aí e a vontade deles ainda é de seguir mais pra 

frente ainda”. Já Dona Pureza, do município de Itaporanga D'Ajuda, aponta que “outros estão 

derrubando para não deixar catar, e aí fica cada vez mais dificultando”.  

                                                           
79 Ascamai – Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Sergipe) 
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Os sete municípios sergipanos que recebem as ações do projeto Catadoras de 

Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe80, “fazem parte do Bioma Mata 

Atlântica, e possuem mata de restinga, ideal para a presença natural da mangabeira” (JESUS, 

2010, p. 23). Os dados de Jesus apontam que Barra dos Coqueiros (distante 3 km ao norte de 

Aracaju) possui a maior extensão de terras com potencial para essa atividade extrativista: 

35,58% da área do município registram a presença da mangaba. No entanto, em 29,13% dessa 

área a prática de extrativismo é proibida pelos proprietários de terras, e os loteamentos para a 

instalação de condomínios ou para atividades hoteleiras representam a maior ameaça para o 

trabalho das mangabeiras (Ibidem). Dona Branca revela que “em Capoã, no povoado, 80% 

das pessoas vive da mangaba. [...] Tem os jovens, mas poucos que têm emprego. Porque têm 

emprego agora, chega essas construção, aí dá emprego; mas, quando acaba, cadê emprego? 

Acabou, porque na verdade não é bom pra gente, é bom pra eles”. 

O município de Pirambu (distante 30 km de Aracaju e vizinho à Barra dos 

Coqueiros) apresenta 19,58% de área com atividade extrativista da mangaba em sítios 

próprios e facilitada pelos proprietários de terra que autorizam a coleta da fruta, que ainda não 

sofre grandes ameaças, apesar da crescente valorização imobiliária, segundo a Ascamai 

(2013). Nesse município também existem assentamentos de reforma agrária envolvidos na 

extração da mangaba. Maria Domingas da Anunciação Santos, a “Dona Ninha”, destaca que 

“cada dia a gente tá vendo o pessoal proibindo, é gente que corta mangabeira, coisa que não 

pode, não deve cortar que é um crime, esse pessoal que não precisa, eu acho que devia deixar 

livre pro pessoal catarem mangaba”. 

Na sequência do Litoral Norte sergipano, o município de Japaratuba (distante 54 

km da capital) possui 8,99% de sua área apropriada para o extrativismo da mangaba, cujas 

árvores, no entanto, vêm sendo ameaçadas pela ocupação do cultivo da cana-de-açúcar em 

grandes faixas do território (JESUS, 2010). Dona Maria Creuza do Santos lembra que já teve 

que correr muito dos donos de terras: “a gente chega num sítio, vai panhar mangaba, correm 

atrás da gente, a gente tem que correr, já corri foi muito”. 

Em Japoatã (a 94 km de Aracaju, no Leste sergipano), a coleta da mangaba é 

realizada em 18,03% do território do município (Ibidem). Entretanto, o acesso às mangabeiras 

também é prejudicado pelo cercamento das áreas e constantes ameaças pelos proprietários de 

terras. 

  

                                                           
80 Projeto elaborado pela Ascamai e selecionado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania 2010. 
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Eles tão muito arrancando as mangabeira pra plantar cana ou os eucalipe e tão 
acabando com as mangabeira; aí o problema é esse e quem tem suas mangabeirinhas 
guarde ela e segure ela no seu terreno. Porque como nóis mesmo que não têm, nóis 
cata assim no Agreste, na terra que Deus plantou; aí aquelas pessoas que têm 
mangabeira, eles passa a máquina, arranca, planta cana, planta eucalipe e nóis que 
somo pobre fica... sem nada. (Entrevista concedida por Maria Floraci Cardoso 
Ramos Chagas, em 15/10/2013). 

  

Segundo Jesus (2010), o  município de Estância (68 km ao sul da capital sergipana) 

possui 9,06% de área com mangaba, sendo que desses, 4,45% são áreas livres para a colheita. 

Apesar de grandes extensões de terra serem a cada dia mais devastadas, Valdice Gonçalves 

Santos, a “Dona Val”, acredita que as extrativistas ainda podem tirar o sustento através da 

cata da fruta.  

 

A mangaba hoje, do jeito que ela tá valorizada, hoje quem trabaia com ela tá bem, tá 
bom. Porque, hoje, a mangaba tá tendo uma vez grande mais do que outra fruta 
qualquer que for possíver. É... a mangaba. Só o que falam é na mangaba. Entra num 
restaurante só vai pedir um suco de mangaba que é bom (Entrevista concedida por  
Valdice Gonçalves Santos, em 11/10/2013). 

 

Em Itaporanga D’Ajuda (entre Aracaju e Estância, distando 29 km da capital) a área 

destinada à coleta da mangaba é a menor do Estado, 7,02% do território municipal (Ibidem). 

Lá o cultivo de eucalipto e a carcinicultura são as principais ameaças para o extrativismo do 

fruto, dificultado a obtenção do sustento para dezenas de famílias. 

 

Eu comecei a catar mangaba mais ou menos há uns oito anos. [eu] Não sabia o que 
era mangaba ainda, aí fui vendo aquela frutinha, pegando pra fazer suco e tal [...] a 
terra tinha muita mangaba. [...] Eu não imagino minha casa sobreviver sem a 
mangaba. Eu não imagino, porque é a minha renda, o meu sustento daqui dessas 
mangabeiras minha e ainda cato fora quando não tem aqui. [...] Tá sendo tudo 
destruído. (Entrevista concedida por Maria Aparecida de Jesus, em 03/10/2013). 

 

No extremo Sul de Sergipe, o município de Indiaroba (distante 100 km da capital) 

tem 7,56% do seu território com presença de mangabeiras; nos povoados faltam escolas de 

ensino fundamental completo, não há saneamento básico nem água encanada. Jesus (2010) 

afirma que as demandas de acesso, beneficiamento do produto agrícola e capacitação são as 

que necessitam de maior atenção. Foi neste município que o nível de organização das 

extrativistas proporcionou a institucionalização das mulheres catadoras através da fundação 

da Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba. 

Só existia o Movimento de todas as catadoras, mas juntas a gente sentiu a 
necessidade de formar uma associação, até porque a gente já tava começando a 
entregar a mangaba pra Conab [Companhia Nacional de Abastecimento]. A gente 
recebeu essa proposta, a gente começou a entregar e recebia mensalmente, por 
banco, tudo direito, então era necessário, fazer uma organização das catadoras aqui 



80 
 

de Indiaroba. (Entrevista concedida por Alícia Santana Salvador Morais, em 
28/09/2013). 

 

O processo de organização das extrativistas foi longo e pode ser resumido em três 

momentos, como será relatado no próximo subitem. 

 

3.2 Pesquisa-ação e mobilização social 

 

Em 2003, uma equipe interinstitucional e interdisciplinar iniciou a pesquisa “Os 

catadores de mangaba e a conservação da biodiversidade no território sul sergipano”81, sobre 

as ações relativas ao extrativismo da mangaba no Brasil, em particular no Norte e Nordeste 

(SCHMITZ et al, 2010). 

  

A equipe foi constituída, inicialmente, por pesquisadores e técnicos da Embrapa 
Tabuleiros Costeira em Aracaju. Posteriormente, da Embrapa Amazônia Oriental em 
Belém, da Universidade Federal do Pará e de alunos da pós-graduação da 
Universidade Federal de Sergipe – UFS. Nos primeiros anos, a pesquisa se 
concentrou em Sergipe, sendo depois realizada em outros Estados do Brasil (Bahia, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins) (MOTA et 
al, 2009, p. 3). 

 

Durante o período de 2006-2010, o trabalho dos pesquisadores foi direcionado 

para promover a mobilização das mangabeiras. Em 2007 foi realizado o I Encontro das 

Catadoras de Mangaba de Sergipe, que deu origem ao Movimento das Catadoras de 

Mangaba (MCM) de Sergipe. 

  

Somente no ano de 2007 foram articuladas algumas ações combinadas entre 
pesquisadores e catadoras para alcançar o reconhecimento delas como sujeito 
coletivo e para tentar impor limites à onda de destruição e privatização dos recursos. 
Essas ações provocaram reação por parte daqueles que se sentiram ameaçados. Esse 
processo tem sido marcado pela concorrência entre os diferentes atores para a 
conquista de aliados e para o reconhecimento dos seus interesses (MOTA et al, 
2009, p. 4-5). 

 

Após o mapeamento das áreas e levantamento do perfil das catadoras foi 

constatado que o problema do impedimento do acesso às plantas se repetia em todo o Estado 

e, assim, os pesquisadores começaram a realizar encontros para discutir os problemas 

enfrentados pelas extrativistas e planejaram ações para a mobilização em defesa dos seus 

modos de vida e da biodiversidade. Em dezembro de 2007, pesquisadores e três catadoras de 

mangaba participaram da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
                                                           
81 Pesquisa realizada com recursos do CNPq e da Embrapa. 
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Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), que atua nacionalmente, onde 

obteve-se a inserção do nome “catadoras de mangaba” na lista das populações extrativistas 

(MOTA, 2009). 

A presidente da Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai), 

Alícia Santana Salvador Morais, relembra os primeiros contatos que deram início a todo o 

processo de organização do Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe, que tinha à 

frente uma equipe técnica da Embrapa. 

 

A gente começou a se autoidentificar enquanto catadora desde 2003, quando a gente 
recebeu aqui uma visita de dois pesquisadores da Embrapa, a Dalva e o Josué. Eles 
vieram com o interesse de pesquisar sobre as pessoas e também pesquisar sobre as 
plantas, as árvores. Quando eles começaram o trabalho de pesquisa, a gente 
começou a falar do nosso trabalho, que era uma coisa que a gente fazia, que vinha de 
geração, passava de pai pra filho, que a gente sustentava as nossas famílias; a partir 
dali e eles viram que tanto as plantas quanto as pessoas tinham assim uma relação 
familiar, digamos, né? E uma dependia da outra pra sobreviver, e aí eles acharam 
bacana e começaram a conscientizar: ‘porque vocês não valorizam mais o trabalho 
de vocês, mostrando pras pessoas da onde vem essa fruta, como é que esse sorvete 
chega até a mesa das pessoas de fora que consomem?'. E aí a gente começou a 
realmente se interessar e dizer ‘é, porque, não, né?’[...]. E, a partir daí, dessa 
mobilização deles, em 2007 a gente fundou (sic) o primeiro encontro junto com a 
Embrapa (Entrevista concedida por Alícia Santana Salvador Morais, Presidente da 
Ascamai, em 28/09/2013). 

 

Entre 2009 e 2010, o projeto de pesquisa Produção de Saberes e Práticas de 

Trabalho das Mulheres Catadoras de Mangaba de Sergipe, desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa Educação e Movimentos Sociais da UFS, com apoio financeiro do CNPq, teve entre 

os seus objetivos a necessidade de avançar na busca do acesso e preservação da mangabeira. 

A professora e pesquisadora Sonia Meire A. de Jesus82, que vem trabalhando no meio rural 

sergipano há quase 20 anos, relata que o projeto procurou promover a organização política e 

econômica das mulheres mangabeiras. A professora alerta que alguns Estados do Norte do 

país já foram grandes produtores de mangaba, como o Pará, que hoje não tem mais o fruto. Já 

em Sergipe houve a percepção desse processo de extinção. 

 

Outros ainda têm, na Paraíba, na Bahia, no Centro-Oeste, aqui, no Rio Grande do 
Norte, mas não é algo tão forte culturalmente como acabou se tornando aqui. Talvez 
por conta de um olhar diferenciado a partir do modelo de desenvolvimento 
econômico que estava se dando. Eu não acho que lá a cultura seja menor, mas talvez 
nesse modelo de desenvolvimento, a gente conseguiu ter em Sergipe algumas 
resistências, uma percepção mais rápida da agressão. E eu acho que o próprio 

                                                           
82 Graduada pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe (1986), pela qual também se 
tornou mestre em Educação (1997), doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(2003), e doutorado sanduíche em Sociologia pela Universidade de Coimbra (2002), é professora do Programa 
de Mestrado e Doutorado em Educação da UFS. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9691486267870355>.  
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trabalho da Embrapa contribuiu muito para isso, porque no Brasil inteiro o 
agronegócio tá entrando com muita força. Eucalipto, energia eólica, agora esses 
condomínios, mineração, carcinicultura, cana-de-açúcar, então tudo isso tem 
devastado a cultura da mangaba (Entrevista concedida por Sonia Meire A. de Jesus, 
em 02/10/2013). 

 

Dentre as ações do projeto Produção de Saberes inseria-se a discussão da auto-

organização através do associativismo. Segundo Sonia Meire, a comunidade de Pontal, no 

município de Itaporanga D'Ajuda, foi a que mais avançou para efetivar a associação. O 

processo de organização social das extrativistas levou à fundação da Ascamai - Associação 

das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, presidida por Alícia Santana Salvador Morais, à 

época da pesquisa para esta dissertação. Ela lembra que foi a partir das reuniões do projeto de 

pesquisa da professora Sonia Meire que surgiu a entidade: “a gente falando pra ela que tava se 

organizando, fazendo a associação, aí ela se interessou em ajudar também; então nós fomos 

no cartório lá e registramos”.  

Sonia Meire ressalta o papel da metodologia de pesquisa-ação no 

acompanhamento do processo de construção da Associação: “não era um projeto que ia lá 

coletar informações e voltar”; foi desenvolvido um trabalho de formação a partir da educação 

popular, no qual as mulheres mangabeiras discutiam o processo desde a coleta até o 

processamento dos frutos. Como produto dessa pesquisa foi elaborado um relatório83; um 

vídeo84 de 25 minutos descrevendo as atividades desenvolvidas na pesquisa; uma revista em 

quadrinhos distribuída nas escolas dos municípios e povoados onde as catadoras vivem; e a 

efetivação da Associação de Indiaroba. 

  

Assim, as mulheres mangabeiras oficializaram-se e legitimaram-se como 
representantes de um movimento socioambiental de enfrentamento do modelo de 
desenvolvimento que ameaça a existência da planta mangabeira, ou seja, tornaram-
se mais uma voz na luta pela preservação ambiental através de ações ecologicamente 
sustentáveis no Estado de Sergipe (SILVA, 2013, p. 2). 
 

Em paralelo, a Ascamai, enquanto reflexo da auto-organização das catadoras, as 

inseriu em atividades de políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em outra vertente, 

oportunizou o acesso à seleção pública de projetos sociais disponibilizados por                        

diversas empresas e instituições públicas e privadas. Assim, no mesmo ano de sua criação 
                                                           
83 JESUS, Sonia Meire A. Produção de saberes e práticas de trabalho das mulheres catadoras de mangabas 
de Sergipe: Relatório para o CNPq. São Cristóvão, Universidade Federal de Sergipe: 2010. Disponível em: 
<http://www.catadorasdemangaba.com.br/publicacoes/Relatorio_Final_Praticas_das_Catadoras-1.pdf>. Acesso 
em: 25 jan. 2013. 
84 Vídeo-relatório Mangabeiras, trabalho e tradição, sobre o projeto de pesquisa do CNPq 2010, editado pela 
jornalista Rita Simone Liberato, diretora do vídeo Mulheres Mangabeiras. 



83 
 

(2010), a Ascamai concorreu ao edital do programa Petrobras Desenvolvimento &  

Cidadania, com o projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe. 

Segundo Mirsa Leite, coordenadora do projeto, ele foi elaborado por uma equipe 

interdisciplinar que visitou as comunidades, principalmente a comunidade de Pontal 

(município de Indiaroba), para conhecer as demandas das catadoras, além de consultar o 

Movimento das Catadoras de Mangaba. Assim, a elaboração do projeto pautou-se nas 

demandas identificadas. 

  

Contribuir para o fortalecimento e sustentabilidade das comunidades extrativistas, 
por meio da difusão de tecnologia social e auto-organização dos grupos. Busca 
atender diretamente a 600 Catadoras de Mangaba e, indiretamente, a 1.357 famílias 
que trabalham em terras devolutas ou de terceiros. As linhas de ação do projeto são 
geração de renda e oportunidade de trabalho. Os temas transversais são gênero, 
igualdade racial e comunidades tradicionais (www.catadorasdemangaba.com.br>. 
Acesso em: 27 out. 2012). 

 

Sonia Meire ressalta que parte do projeto da Petrobras é desenvolvida pela UFS 

como extensão e como pesquisa. “Como extensão, nós acompanhamos e orientamos todos os 

cursos de formação que as mulheres realizam, que vão desde a agroecologia até as questões 

de gênero, de associativismo, de cooperativismo, dos doces, tudo”; [...] “e o projeto de 

pesquisa é para a gente avançar”, explica a professora, frisando que “para cumprir o objetivo 

do projeto a gente não abre mão da reflexão sobre essas ações”. O processo de reflexão 

também é compartilhado com as mulheres mangabeiras, como exemplifica a coordenadora 

pedagógica do projeto. 

 

Nós estamos agora com um projeto de comunicação muito interessante. Todo o 
trabalho que nós fazemos de comunicação, todas as entrevistas que elas dão, a gente 
para depois para ouvir, para assistir, para discutir. E a gente discute quem são os 
proprietários dos veículos de comunicação, porque é que têm certas coisas que elas 
falam que não são veiculadas. Os interesses econômicos, os interesses políticos e 
como elas podem melhorar o seu processo de comunicação interno e externo para 
que tenha cada vez mais visibilidade o seu trabalho; e, politicamente, elas possam 
alcançar o objetivo, que é ter direito, ter acesso à terra, ter acesso às mangabas e as 
mangabas não serem destruídas. Mas é um processo lento, difícil e a comunicação é 
fundamental para nós nessa luta (Entrevista concedida por Sonia Meire A. de Jesus, 
em 02/10/2013). 
 

Os ensinamentos de Peruzzo (1998) com relação aos momentos diferenciados dos 

movimentos sociais no Brasil são úteis para a compreensão do processo de desenvolvimento 

do Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe. Segundo a autora, esses momentos 

referem-se à mobilização, organização, articulação e parcerias. Compreende-se que o trabalho 

da equipe coordenada pela Embrapa contribuiu para promover a mobilização e organização 
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das extrativistas resultando no MCM, enquanto o desenvolvido pela professora Sonia Meire 

abriu espaço para o momento de organização e institucionalização das catadoras, efetivando-

se na criação da primeira associação de catadoras de mangaba em Sergipe, a Ascamai.  

Com relação ao momento de articulação, aponta-se que tanto o MCM quanto a 

Ascamai buscam interagir com outras organizações, como por exemplo o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)85, conforme relatado pela presidente da 

associação, Alícia Santana Salvador Morais, objetivando o reconhecimento e provocando a 

elaboração de políticas públicas que atendam às suas demandas. E, por último, o momento das 

parcerias revela-se quando as extrativistas, buscando aumentar a eficácia de suas ações, 

efetivam parcerias com entidades públicas, privadas e não-governamentais, como a Petrobras, 

a UFS (para a certificação oficial dos cursos de capacitação) e com a Casa Curta-SE86 (para a 

coprodução do vídeo Mulheres Mangabeiras). Apesar da professora Peruzzo (1998) referir-se 

a momentos históricos característicos dos movimentos sociais brasileiros, compreende-se 

essas etapas também como percursos do MCM em busca do fortalecimento de suas agendas. 

Como observado no início deste capítulo por Jesus (2010) e por Silva (2012), a 

agenda das extrativistas inclui a luta pela preservação ambiental. Nesse aspecto, Santos 

(2005) destaca que, a partir da década de 1980, uma significativa parcela do movimento 

ambientalista passou a estabelecer uma política de alianças com outros movimentos sociais, 

buscando potencializar ações que deram origem ao socioambientalismo. 

 

Em última instância, eles defendiam o meio de sobrevivência e de reprodução social 
de segmentos historicamente marginalizados, como os seringueiros, indígenas, 
quebradeiras de coco babaçu, pescadores, ribeirinhos, entre outros. [...] Na busca por 
alianças externas que pudessem reforçar suas lutas, alguns desses movimentos 
acabaram por estreitar laços com organizações ambientalistas nacionais e mesmo 
internacionais, o que os levou a incorporar à sua agenda a defesa do uso sustentável 
dos recursos naturais por parte das populações que dependiam deles (SANTOS, 
2005, p. 29). 

Nesse contexto, pode-se incluir o Movimento das Catadoras de Mangaba e a 

Ascamai na categoria de “novos movimentos sociais”87 que emergiram a partir dos anos 1980, 

pretendendo buscar soluções para os problemas de comunidades específicas, tanto nas cidades 

                                                           
85 Autarquia criada em 2007, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/o-instituto.html>. Acesso em 28 set. 2013. 
86 A Casa Curta-SE foi criada em 2003 como uma organização não-governamental, com o objetivo de contribuir 
para a difusão do audiovisual em Sergipe. Em 2008, o Ministério da Justiça classificou a Casa como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Disponível em: 
<http://www.casacurtase.org.br/a-casa/historico>. Acesso em: 18 out. 2013. 
87 A expressão "novos movimentos sociais" designa uma categoria sociológica que representa um contraste com 
os movimentos da classe trabalhadora de concepção marxista, notadamente o sindicalismo. Eles se organizam 
em meio a uma pluralidade identitária, de valores e de demandas pragmáticas, e sua emergência denota uma 
crise dos canais tradicionais de participação na vida política (SANTOS, 2005, p. 25). 
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como no campo, a partir dos quais os atores sociais desenvolveram com mais profundidade a 

noção de cidadania, na busca por justiça, diretos humanos, sociais, econômicos e ambientais. 

Peruzzo (1998) apoiando-se em Souza (1990) esclarece que os movimentos 

sociais não são compreendidos apenas como manifestações das classes populares que buscam 

transformações sociais, mas que abarcam uma ampla compreensão do “popular” que vai além 

de uma visão de classes como o proletariado ou campesinato. Nessas classes populares, 

aponta Souza (1990 apud Peruzzo, Ibidem, p. 30) “convivem e circulam os espaços do 

subemprego e do biscate, do trabalhador por conta própria, o boia-fria, o posseiro, o 

acampado, o meeiro, a doméstica e várias outras formas de assalariados urbanos e rurais”. 

Então, indica-se no contexto dessa dissertação que o Movimento das Catadoras de Mangaba 

de Sergipe insere-se na compreensão dos autores, pois ele representa atores sociais que 

buscam a transformação da sociedade e a conquista da cidadania.  

A Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba recebeu o patrocínio do 

programa da Petrobras por dois anos (2011/2012), tendo atuado em sete municípios 

sergipanos (Barra dos Coqueiros, Estância, Indiaroba, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, 

Japoatã e Pirambu), beneficiando 24 comunidades. Na primeira etapa, em 2011, o projeto 

recebeu R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e na segunda etapa (2012), R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Segundo Mirsa Leite, os recursos foram 

aplicados na compra de equipamentos, aluguel de imóveis para a instalação das unidades 

produtoras, elaboração das peças de comunicação do projeto e dos produtos, remuneração dos 

colaboradores, produção do vídeo Mulheres Mangabeiras e do CD Canto das Mangabeiras, 

dentre outras ações. Em 2013, a Petrobras renovou o patrocínio ao projeto por mais dois anos 

(2013-2014). 

 

3.3 O vídeo como ferramenta de informação e comunicação  

  

Dentre as ações do projeto financiado pela Petrobras destaca-se, no interesse desta 

pesquisa, a elaboração do plano de comunicação visando dar visibilidade às catadoras de 

mangaba. As ações planejadas foram: criação da marca e manual de identidade visual, criação 

do website em português e inglês, adesão ao Facebook, criação do material promocional 

(camisas, sacolas retornáveis e aventais), criação e produção da folheteria (cartazes, folders, 

boletins informativos e tags), realização de um documentário e um CD; serviços de assessoria 

de imprensa e atualização das notícias do website (LIBERATO, 2013, p. 4).  
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A realização de um videodocumentário tinha, inicialmente, a intenção de 

acompanhar as ações do projeto, registrar as oficinas e mostrar sua execução. 

  

Porque o projeto, ele tá dentro da linha de geração de renda, então para a Petrobras 
seria esse produto a ser apresentado ao final. Do início, desde aquele processo de 
comunicação com as mulheres ao processo de oficina de agroecologia, de 
beneficiamento do fruto, da auto-organização dos grupos, da tecnologia social até a 
finalização com esse produto rotulado, testado e apresentado à sociedade para 
comercialização, que fecharia todo um ciclo do processo de início até a geração de 
renda das mulheres. A transformação ocorrida nesse processo durante esses dois 
anos (Entrevista concedida por Mirsa Leite, coordenadora, em 02/10/2013). 

 

Entretanto, o direcionamento planejado foi alterado a partir de uma nova 

abordagem apresentada pela jornalista Rita Simone B. Liberato, responsável pelo plano de 

comunicação do projeto em seu primeiro biênio (2011-2012). Embora a ideia tenha 

contrariado a intenção original da Petrobras, Mirsa Leite acredita que essa alteração foi muito 

importante, pois gerou a oportunidade de apresentar as catadoras de mangaba à sociedade: 

“apresentar as mulheres catadoras de mangaba como mulheres como eu, como você, que têm 

os sonhos, que têm as lutas, que querem conquistar, mas que passam por todo um processo de 

dificuldades”.  

O vídeo Mulheres Mangabeiras foi produzido no período de março a junho de 

2011, tem 35 minutos, foi gravado, dirigido e editado pela jornalista Rita Simone Liberato, 

realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba - SE, com coprodução                

da Casa Curta-SE, parceria com a Universidade Federal de Sergipe e patrocínio da Petrobras. 

Foi realizado através da perspectiva da metodologia do vídeo participativo, “onde as 

comunidades são protagonistas das narrativas, sem interlocução, trazendo para as sequências 

suas agendas sociais e demandas políticas por uma vida mais digna” (LIBERATO, 2013,               

p. 13).  

Entretanto, antes de participarem da construção deste documentário, as 

extrativistas tiveram uma experiência videográfica anterior. Segundo Rita Simone, um francês 

produziu um documentário que, na visão da diretora e das mulheres mangabeiras, apresentava 

problemas que comprometiam a imagem das catadoras. Para a diretora, tal experiência 

proporcionou as extrativistas uma compreensão sobre o que queriam e o que não queriam que 

o vídeo apresentasse.  

 

Era um vídeo com problemas muito sérios. Por exemplo, tem uma mãe no grupo que 
é a Cida, quando a filha dela aparece tá tocando uma música que pra não conhece a 
língua portuguesa pensa que é samba, mas é uma música dessas letras horrorosas 
que denigre a imagem da menina, de qualquer mulher. Então, pra ele podia ser uma 
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música bacana, mas não era. Aí elas me disseram que tiveram uma experiência 
muito difícil. [...] O cara, ele fez delas atrizes, ele ficava dirigindo como elas iriam 
caminhar, como elas iam se vestir, ficavam horas no sol esperando e ele se irritava 
com elas, foi uma loucura esse vídeo (Entrevista concedida por Rita Simone B. 
Liberato, em 22/07/2013). 

 

Rita Simone Liberto88 morou seis anos no Canadá onde, em 2009, concluiu o 

mestrado em Comunicação e Cultura pelo programa conjunto das Universidades York e 

Ryerson89. Nesse período, teve seus primeiros contatos com a produção videográfica, durante 

um curso de produção de documentário – produção, gravação, edição e direção – ministrado 

pelo professor John Vainstein, um dos fundadores do Canadian Film Board, no Wild Garden 

Media Centre, do Departamento de Meio Ambiente da York University. Rita lembra que 

durante o curso, o professor advertia que no filme o que importava é o que a pessoa diz, como 

ela diz, como ela olha para a câmera, se o público se emociona com o que está sendo dito; e 

destacava: “você precisa de efeitos? Se você precisa de efeito, não faz sentido você fazer o 

que está fazendo”. 

 

Ele [professor John Vainstein] participou de todo esse movimento do Film for 
Change. Então, eu tive a sorte de conseguir a bolsa porque era muito caro o curso, 
ele me deu a bolsa, eu fui fazer e eu fiquei fascinada. Era um curso que a gente 
praticava fazendo (entrevista concedida por Rita Simone Liberato, em 22/07/2013). 

 

A produção videográfica participativa traz como premissa o comprometimento 

ético. É importante estar atento para não causar constrangimentos às pessoas que dão 

depoimentos no vídeo. Rita lembra que pode contar todas as misérias, que o entrevistado pode 

falar: “eu não tenho água para beber, eu passo necessidade, eu não tenho o que dar para os 

meus filhos”; mas é ele contando. “Isso é muito diferente de você dizer: estamos aqui na casa 

da dona Ana, hoje ela não tem comida na casa dela. [...] Eu não faço, eu não trabalho para 

mídia”, pontua a diretora. 

Após o curso de John Vainstein, Rita Simone veio ao Brasil e realizou as 

filmagens do vídeo Nova Iorque: canto e babaçu, na cidade de Nova Iorque (MA), abordando 

questões de identidade, alimentação, meio ambiente e relações de gênero vivenciadas pelas 

                                                           
88 Atualmente, Rita Simone é coordenadora de pesquisas do Sesc/SE, editora da Revista Fecomércio, professora 
da Faculdade de Negócios de Sergipe (Fanese) e assistente de pesquisas da Ryerson University.  
89 LIBERATO, Rita Simone B. “ We do not live for material things”: indigenous culture and food security in 
Brazil, the case of the Cinta Vermelha-Jundiba village. 2009. 51 f. Dissertação (Mestrado) - York University & 
Ryerson University, Toronto, Canadá. Disponibilizado em arquivo digital pela autora em 20/07/2012. A 
dissertação e o documentário de 33 minutos investigam a função comunicativa do alimento entre os índios 
Pankararu e as culturas Pataxó da aldeia Cinta Vermelha-Jundiba, no vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, 
Brasil. 
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mulheres quebradeiras de coco babaçu; sempre procurando trabalhar o mais próximo possível 

com a metodologia do vídeo participativo. Ao retornar para o Canadá, Rita foi questionada, 

durante o período de elaboração da dissertação, pelo conselho de ética da pós-graduação sobre 

como iria trabalhar com uma comunidade indígena sem dominar a língua, o idioma deles. 

Rita, então, conversou com o professor John Vainstein, que a orientou: ‘Rita, a melhor 

metodologia para você trabalhar é uma metodologia de pesquisa, de pesquisa de campo... e, 

para documentário, você faz é um documentário participativo’ (Entrevista de Rita Simone B. 

Liberato, em 22/07/2013). 

Em 2010, após a conclusão do mestrado, Rita participou do Vancouver Latin 

América Film Festival (Valaff)90, como convidada internacional de um painel sobre vídeo 

participativo91. Segundo ela, quatro filmes foram exibidos: o produzido no âmbito da sua 

dissertação de mestrado; o do professor Jon Frantz, da British Columbia (Canadá); o da 

cubana Sandra Vigil Fonseca, e o da canadense Sarah Shamash. Segundo Rita, a canadense 

exibiu “uma coisa completamente diferente, foi a maior polêmica na plateia, as pessoas 

dizendo que aquilo não era vídeo participativo”, e que ele seria melhor compreendido a partir 

das características do vídeo-arte.   

Rita lembra que o Canadá tem uma forte tradição na utilização do vídeo 

participativo na elaboração de políticas públicas. Nesse sentido, o trabalho do professor foi 

muito elucidativo porque apresentou uma experiência do uso do vídeo participativo no 

planejamento urbano. Segundo ela, o governo desejava fazer uma praça e um centro 

comunitário em um bairro e o vídeo ajudou a perceber como os moradores desejavam a obra. 

  

Ele fez da seguinte maneira: as pessoas diziam o que queriam e ele foi montando a 
maquete digital. Aí o vídeo termina assim, com a maquete digital e depois uma foto 
da praça já construída, então, aquilo foi muito animador, eu fiquei muito 
entusiasmada (Entrevista concedida por Rita Simone B. Liberato, em 22/07/2013). 

 

Na metodologia do vídeo participativo, o protagonista é o narrador, não tem 

interlocutor, as vozes do diretor ou entrevistador nunca aparecem, as entrevistas são sempre 

onde o entrevistado se sente bem, não é o diretor quem determina o local da gravação e não se 

                                                           
90 VLAFF é uma organização sem fins lucrativos, registrada com a missão de proporcionar um fórum para a 
promoção e exibição do cinema latino-americano em Vancouver. O festival é anual e promove o diálogo entre as 
culturas e explora a arte do cinema latino-americano contemporâneo através dos olhos de seus cineastas. Desde 
2003, a VLAFF realiza exibições como forma de oportunidade única de assistir a filmes inspiradores e interagir 
com cineastas convidados de toda a América Latina e da diáspora. (Tradução livre das informações contidas no 
site do festival: <http://www.vlaff.org/content/about-us>, acesso em 12/12/2013). 
91 Questões principais do painel: o que é cinema participativo? Como o filme pode ser usado como veículo para a 
mudança social? Quais são os desafios do uso de vozes “não-tradicionais” (isto é, “não-especialistas”) no 
processo de filmagem? (informação enviada por Rita Simone, via e-mail, em 12/12/2013).  
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usa luz artificial. Rita Simone destaca que é fundamental ter calma e respeito para com as 

pessoas que vão participar do vídeo: “só faz vídeo participativo quem tem muita calma. 

Calma para esperar o tempo do entrevistado, calma para chegar na casa da pessoa e sentir que 

a pessoa não está bem e falar”, esclarece a diretora. 

Rita Simone recorda que, em Sergipe, foi inicialmente convidada pela professora 

Sonia Meire para editar um material já gravado, referente à pesquisa Produção de Saberes e 

Práticas de Trabalho das Mulheres Catadoras de Mangabas de Sergipe, que resultou no 

vídeo-relatório enviado ao CNPq.  Em seguida, foi novamente convidada para atuar junto às 

mulheres mangabeiras, desta vez, na coordenação de comunicação do projeto apresentado ao 

programa da Petrobras e dirigindo o vídeo Mulheres Mangabeiras. Segundo Rita, a professora 

Sonia a procurou para conversar sobre o potencial identificado no vídeo-relatório enviado ao 

CNPq. 

  

‘Rita, aquele relatório do CNPq... tá tão rico. Eu vou conversar com as catadoras de 
mangaba para ver se elas montam uma associação [a das Catadoras de Mangaba de 
Indiaroba] e a gente aplica para o edital. Você topa fazer o trabalho de 
comunicação? O plano de comunicação?’. Eu falei: eu topo sim, mas desde que você 
me deixe fazer um documentário. Porque eu compreendo que era importante ter 
elementos onde as catadoras pudessem contar as suas histórias, cantar (Entrevista 
concedida por Rita Simone B. Liberato, em 22/07/2013). 

 

A professora Sonia Meire esclarece que a escolha da jornalista Rita Simone para 

elaborar o plano de comunicação do projeto e dirigir o vídeo levou em conta a sua experiência 

com a metodologia de construção do vídeo participativo. “Rita já tinha essa experiência 

também com projetos em segurança alimentar e nutricional; então, eu acho que tudo isso 

confluiu para mudar, cada vez mais aperfeiçoando essa proposta”, justifica a professora. Para 

ela, a importância desse tipo de metodologia de produção de vídeos é permitir a captura da 

voz dos sujeitos e “captar o movimento do real a partir da dinâmica do dia-a-dia e não a partir 

de um olhar externo que trabalha sobre”. A professora entende que no vídeo participante, 

assim como na pesquisa-ação, tudo o que se alcança de resultado deve ser avaliado 

coletivamente, consolidando uma metodologia que não isola os sujeitos da sua própria 

história.  

Eu acho que o vídeo traz as contradições de um movimento que tenta se estruturar 
em torno de uma cultura e do trabalho, principalmente do trabalho, contra um 
projeto do capital. Então, isso só pode emergir se você der voz aos sujeitos e situar 
historicamente, politicamente, economicamente, socialmente, onde esses grupos 
estão, o que eles fazem, o que eles produzem e que tipo de enfretamento 
[vivenciam]. Porque a história que nós geralmente conhecemos é a história dos 
vencedores; eu acho que o vídeo traz a história, ele tem essa função, como tudo que 
a gente tá trabalhando com elas, como as entrevistas que elas dão ao dizer assim: 
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essa história não é só dos vencedores, nós somos pessoas que lutamos para também 
ter uma condição de vida como sujeito desse processo, dessa história (Entrevista 
concedida por Sonia Meire A. de Jesus, em 02/10/2013). 

   

No caso do vídeo Mulheres Mangabeiras o foco está, segundo Sonia Meire, 

direcionado aos problemas específicos que as extrativistas enfrentam, dentre eles a expansão 

imobiliária e do agronegócio, que vêm avançando rapidamente. 

  

Nós não estamos tendo a força suficiente, algo que mobilize. Por isso, que eu não 
discuto a questão da identidade tão fortemente para que a gente não fique só 
substancializando algo, porque o problema é real. Não é uma construção de uma 
identidade imaginária, isso tudo passa pelo movimento do real, da vida e a nossa 
força, por mais que essas mulheres sejam lutadoras, guerreiras, nós temos ainda 
muita dificuldade para alcançar essas conquistas. Porque a nossa ação, ela ainda é 
muito pequena em relação à força do capital (Entrevista concedida por Sonia Meire 
A. de Jesus, em 02/10/2013). 
 
 

3.4 A produção do vídeo Mulheres Mangabeiras 

 

O vídeo Mulheres Mangabeiras apresenta depoimentos de 27 mulheres 

extrativistas que fazem a colheita da mangaba; dessas, 23 foram entrevistadas para esta 

pesquisa de Mestrado, no período de 23/07/2013 a 15/10/2013, em dez povoados sergipanos. 

As entrevistas foram agendadas por telefone e realizadas em uma única visita a cada 

localidade. Das quatro ausentes, uma, Gislene Silva, do município de Japoatã, não mora mais 

no Estado; uma estava em viagem no período da visita, dona Edite, de Japaratuba; duas não 

estavam em casa no dia da ida à comunidade, dona Elena e dona Juvacilda, ambas de Japoatã. 

Neste caso, não houve agendamento prévio porque as extrativistas moram onde o sinal de 

celular é muito irregular, razão pela qual (aliada à distância) também não foi possível refazer 

a visita. 

O vídeo Mulheres Mangabeiras mostra a importância da cata da mangaba para o 

sustento econômico de centenas de famílias sergipanas, destacando um aspecto diferente de 

cada comunidade. Na comunidade de Indiaroba, o marisco aratu ganha destaque com as 

mulheres cantando, chamando o aratu, além da temática central sobre a mangaba. Em Japoatã, 

a questão da mangaba vem acompanhada de imagens das mulheres lavando roupa na beira do 

rio. Em Japaratuba, o documentário mostra a área onde elas catam mangaba. Em Pirambu, a 

produção de doces e pesquisas que já foram feitas sobre a fruta se fazem presentes na 

narrativa. “Então, em cada município foi feito um apanhado, até para não ficar a mesma coisa. 

Mostrava a relação da mangaba com outras coisas também”, lembra Patrícia Santos de Jesus. 
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A afirmação da presidente do MCM denota a consciência de uma identidade similar entre as 

extrativistas, apesar dos contextos diferenciados de cada comunidade espacial. “No 

documentário em cada comunidade a gente mostrava uma coisa diferente, até porque são 

comunidades, [e] por mais que sejam catadoras de mangaba têm suas especificações.                  

Vamos dizer, elas são semelhantes, mas ao mesmo tempo elas têm suas distinções”, ressalta 

Patrícia.  

Além disso, é possível perceber que as mulheres mangabeiras são detentoras de 

toda uma cultura ligada diretamente ao convívio com a planta: são músicas, histórias e 

receitas. Antes de iniciar as gravações, a diretora Rita Simone realizou um levantamento de 

campo com o intuito de conhecer as comunidades, as mulheres mangabeiras e o trabalho que 

realizavam. Laudete Santos Santa Rita, a “Dona Lau” (de Japoatã), lembra que durante as 

visitas que fez para conhecer as comunidades e as mulheres extrativistas, Rita Simone buscou 

identificar as tradições ligadas à atividade: “aí ela veio, falou comigo, mandou eu cantar ali 

embaixo da árvore, da mangueira, eu cantei, dancei pra ela ver”. Patrícia Santos de Jesus (de 

Barra dos Coqueiros) diz que “ela [a diretora] não conhecia isso com propriedade porque, no 

caso, é o nosso trabalho, a gente tem essa propriedade de conhecer a fundo a mangabeira; e, 

assim, muitos trabalhos que foram escritos foi a partir de conversas e entrevistas conosco”. 

Mirsa Leite destaca a importância da pesquisa cultural que resultou em uma 

“memória cultural preservada”. Nas comunidades foram identificadas as mulheres que 

cantavam, as que tocavam algum tipo de instrumento, as contadoras de estórias etc.: “por 

exemplo, a Dona Valdice, que é a dos versos; dona Evangelista, que é uma poetisa”, pontua. 

Rita Simone relata uma situação ocorrida no povoado Porteiras, em Japaratuba, que aponta a 

riqueza cultural que cerca a atividade extrativista da mangaba, além de indicar a relação 

construída entre a diretora e as mulheres da comunidade. Ao chegar para gravar, a diretora 

notou as mulheres tensas porque as entrevistas seriam no salão paroquial e o padre havia ido 

embora, levando a chave. Então, as mulheres escolheram outro local, uma casa de taipa, que a 

princípio parecia sem serventia. 

 

Elas são negras, nessa comunidade, e têm uns traços indígenas. [...] nós fomos catar 
mangaba, para gravar; no final da catação da mangaba, o sol tava se pondo, e 
começou a rolar uma roda de samba. Só que elas estavam cantando, eu não tava 
entendendo nada, mas eu tenho tudo isso gravado. Final da estória, [...] o lugar que 
elas me levaram era um terreiro, elas estavam construindo ali um ponto da religião 
delas, afro, que elas não queriam que eu soubesse, só foram me contar isso no final 
do dia [risos]. [...] Então, quando eu cheguei em casa, o Carlos [marido de Rita] é 
africanista, ele estudou o mestrado e o doutorado em história da África. Ele disse: 
Rita, essas mulheres estão cantando crioulo (Entrevista concedida por Rita Simone 
B. Liberato, em 22/07/2013). 
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Os créditos do documentário mostram que Patrícia Santos de Jesus (atual 

presidente do Movimento das Catadoras de Mangaba) foi responsável pela produção, 

enquanto outras nove mulheres participaram como assistentes de produção: Maria Domingas 

da Anunciação Santos (Dona Ninha), de Pirambu; Ana Maria Santos de Jesus (Dona Branca), 

de Barra dos Coqueiros; Maria Edileuza Moura dos Santos e Maria Jaqueline Moura dos 

Santos, Japaratuba; Alícia Santana Salvador Moraes (presidente da Ascamai), de Indiaroba; 

Maria Pureza Correia, de Itaporanga D'Ajuda; Gislene Silva e Maria Floraci Cardoso Ramos 

(Dona Isa), município de Japoatã; e Valdice Gonçalves Santos (Dona Val), município de 

Estância.  

O vídeo foi estruturado em cinco partes originadas a partir de cinco perguntas que 

Rita fazia para cada uma das entrevistadas: Qual a sua estória? Qual o seu desafio? Em que 

ponto da sua vida você está para conquistar esse desafio? Qual a sua luta? Você tem alguma 

coisa a acrescentar? Essas perguntas, segundo a diretora, foram pensadas quando ela 

participou de um festival de cinema de pesquisa na York University, onde antropólogos e 

jornalistas assistiam aos filmes e depois discutiam sobre eles. Segundo Rita, um dos painéis 

foi sobre a formatação de perguntas; mas a diretora afirma não ter encontrado essas perguntas 

na bibliografia do Snowden.  

Além disso, Rita considera que o princípio da fala tem grande destaque na 

metodologia do vídeo participativo. A diretora explica: “se alguém pergunta pra você qual é o 

seu nome, você não diz ‘Ana’, você diz ‘o meu nome é Ana’; este princípio é passado para 

quem vai responder as perguntas e evita a presença da voz do entrevistador na narrativa, a 

deixa mais coloquial”.  

 

Eu fazia a pergunta, aí a outra dizia: olha, você tem que lembrar que você tem que 
responder com a pergunta. E, aí eu não uso claquete também, a minha claquete eu 
falo, “3, 2, 1”, aí a pessoa responde. Aí era muito interessante porque tinham duas 
crianças participando e aí as crianças diziam “3, 2, 1” ... então foi uma experiência 
muito positiva (Entrevista concedida por Rita Simone, em 22/07/2013). 

 

Rita Simone relata que para realizar o vídeo contou com a colaboração das 

extrativistas: “para eu fazer esse vídeo eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não dou conta 

de gravar, capturar o áudio, e fazer contraluz; eu preciso que vocês me digam os lugares que 

vocês gostam”. Patrícia de Jesus confirma: 
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A pessoa que escolhia. Por exemplo, ela chegava lá e dizia: dona Branca, onde é que 
a senhora quer sentar para gente ter essa conversa? Aí, no início as catadoras 
ficavam meio assim, porque não conheciam muito a Rita, mas pelo fato delas me 
conhecerem, então, elas ficavam um pouco mais à vontade. Porque tem isso 
também, quando a gente conhece as pessoas a gente fica um pouco mais à vontade. 
E eu conversava com elas: diz o local que você gostaria. Então, vamos pra tal lugar. 
Tá, vamos pra tal lugar. Quando chegava lá a gente via se realmente a luz era boa, se 
ficava bom na filmagem.  E começava-se a fazer as perguntas (Entrevista concedida 
por Patrícia Santos de Jesus, em 23/07/2013). 
 

Patrícia de Jesus disse que não chamava esses locais de cenários porque depois da 

gravação “não tirou nem desmontou nada”. Para compor as locações (locais de gravação), a 

diretora tinha sempre uma coleção de panaria: “tem muita mulher catadora de mangaba com 

um pano atrás, porque às vezes a gente chega em um lugar que não tem um recurso assim, 

uma parede que não fica bem na fotografia... aí você utiliza um pano, e eu procurava sempre 

utilizar esse pano relacionado com a pessoa”, explica Rita Simone. Os lugares escolhidos 

eram embaixo de mangabeiras, nos quintais etc. “Em Japaratuba, a gente colocou um pano, 

assim, no fundo. [...] A gente tava numa casa de taipa, [...] não tava ainda nem colocado o 

barro”, lembra Patrícia. Esse local é o mesmo no qual Rita presenciou as mulheres cantando 

crioulo.  

Durante as gravações, Rita Simone também disponibilizava lenços de cabeça ou 

echarpes para compor a imagem das mulheres extrativistas no vídeo. Esses elementos não 

tinham a intenção de alterar as características de cada personagem, mas sim oferecer às 

mulheres uma opção para compor a imagem. Entretanto, não era dito para elas usarem isso ou 

aquilo; a diretora lembra que colocava todas as echarpes “assim, penduradinhas” e dizia que 

se elas quisessem poderiam pegar alguma. “Aí elas amarravam o cabelo, ou às vezes eu via 

que elas estavam com o ar bem de cansada e falava: posso dar uma arrumada no seu cabelo? 

Pode. Aí eu dizia: quer colocar esse pano... ou quer colocar esse? O que você acha? ‘Não, eu 

tô bem assim’, explica a diretora. Alícia Santana Salvador Moraes (Indiaroba) confirma que a 

diretora ofereceu lenços e panos para as extrativistas: “a gente na hora de gravar fez umas 

coisa, botou uns lenço, uns negoço, se produziu”.  

Rita Simone revela que Cida (Maria Aparecida de Jesus, de Itaporanga) a levou 

para uma mangueira embaixo da qual ela morou por oito anos, quando ainda era um 

acampamento do MST - Movimento dos Trabalhadores sem Terra; “então, aquele foi um 

lugar muito simbólico”, destaca a diretora. A Dona Pureza (Maria Pureza Correia, de 

Itaporanga D'Ajuda) pediu que a gravação fosse feita no quintal dela com as galinhas. Na 

edição, esse trecho necessitou de um tratamento de imagem porque estava muito 
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“estourado”92. Para evitar problemas como esse, a diretora procurou sempre que possível 

gravar até 10h da manhã e depois das 4h da tarde; quando não era possível, utilizava um 

rebatedor93, conforme esclareceu Patrícia de Jesus. 

 

Para auxiliar, muitas coisas nós fizemos, porque era só eu, Rita e outras catadoras de 
mangaba, a câmera, o tripé, isso ou aquilo outro, o rebatedor... a gente mesmo que 
usava, que pegava para melhorar um pouco a imagem das catadoras que tavam 
falando. [...] Uma coisa que eu aprendi é que a melhor iluminação é a luz natural. 
Então a gente pegava os horários para iluminação ficar boa, pro sol ficar bom. 
(Entrevista concedida por Patrícia Santos de Jesus, em 23/07/2013 

 

Além de gravar depoimento, Alícia Santana Salvador Moraes atuou no vídeo 

como assistente de produção. Ela relata que ajudou a diretora em tudo que ela pedia; 

destacando que “aquele negócio que brilha, [...] aquilo é ruim (risos) na cara. [...] Acho que 

incomoda os olhos, assim, a vista, os olhos não fica normal, fica forçando assim”. Mas, apesar 

disso, Alícia ressalta que foi importante ter tido a oportunidade de participar da gravação, ter 

visto como era feito o trabalho, porque “depois que veio as outras entrevistas eu já tinha uma 

noção. Eu até já perguntava: vai ter aquele negócio que bota no rosto? (risos)”.  

Maria Jaqueline Moura dos Santos (de Japaratuba) também atuou como assistente 

de produção e relata que ajudou a diretora na identificação de locais para a gravação e no 

registro de imagens fotográficas dos bastidores do vídeo: “batia fotos que ela pedia pra gente 

bater". A participação de algumas extrativistas se estendeu para além dos depoimentos e da 

assistência de produção. Maria Domingas da Anunciação Santos (Dona Ninha, de Pirambu) 

desenhou a árvore da mangabeira e Maria Pureza Correia (de Itaporanga D'Ajuda) fez a 

tipologia: “aquelas letras são minhas, as letras, né? Já o desenho é de outra. Então, cada uma 

teve um jeito de apresentar e de ajudar dentro de muitas outras coisas”, esclarece Dona 

Pureza.  

Rita Simone lembra que o título do documentário - Mulheres Mangabeiras - foi 

pensado por Dona Branca (do povoado Capoã, Barra dos Coqueiros) e justifica: “a existência 

dessas pessoas está ligada à existência dessas mangabeiras”. Ela ainda acredita que no vídeo 

ficou muito clara a importância da mangabeira para essas mulheres, não só porque ela dá o 

fruto, mas também a ligação simbólica com a vida, a continuidade de vida, a preservação da 

árvore. Rita ressalta o depoimento de uma extrativista que disse ter visto o momento do corte 

de uma mangabeira e sentiu como se fosse com alguma pessoa da família dela. “Em outro 

                                                           
92 No jargão do vídeo significa que a imagem está muito clara devido ao excesso de luz. 
93 O rebatedor pode ser um papel, isopor ou qualquer material usado para rebater a luz, tornando-a mais suave. 



95 
 

depoimento uma mulher comparou a mangabeira com ela própria: uma mulher que tem seus 

filhos, que tem o leite dela”, exemplifica a diretora. 

Antes de começar a gravação, Patrícia de Jesus lembra que havia sempre uma 

conversa de Rita com as mulheres. Na sua visão foi uma oportunidade para que as 

extrativistas contribuíssem na definição do que seria apresentado no vídeo: “elas diziam, não 

vamos filmar a casa de fulana que mora num sei da onde, vamos ver a fulana que cata 

mangaba não sei da onde, vamos naquele local que a gente cata mangaba”; destaca Patrícia. 

Assim, as extrativistas participaram mostrando à diretora o que queriam abordar no filme, o 

que queriam que fosse mostrado, onde queriam gravar, ajudando com o rebatedor, com o 

microfone, fazendo fotos para o making of94. 

Rita Simone também destaca que mesmo sem ter conhecimento sobre como 

utilizar uma câmera, a possibilidade de manuseá-la despertou a curiosidade de Maria 

Aparecida de Jesus (Cida, de Itaporanga D'Ajuda), que comentou que na beira do rio havia 

lugares bonitos. Rita filmava em Full HD95 e emprestou outra câmera Standart96 para que a 

extrativista gravasse. Entretanto, as imagens gravadas por Cida não foram incluídas no vídeo 

devido à diferença de modo de gravação: 

  

Eu falei pra ela o movimento, o movimento de cada take tem que ter no mínimo 10 
segundos, nesse vídeo que a gente trabalha não tem zoom in nem out rápido, o 
movimento é muito suave, que são essas técnicas do vídeo participativo, o 
movimento é muito suave e sempre deixa fluir. Se aparecer um passarinho, deixa o 
passarinho rodar, rodar, até a hora que ele decidir ir embora, faz de conta que você 
não existe como filmadora. Você tá ali só presenciando o que tá acontecendo e deixa 
que a natureza conta, que é esse o princípio que eu trabalho, eu sempre peço: faz de 
conta que eu não tô aqui. E a câmera que eu uso é pequenininha (Entrevista 
concedida por Rita Simone Liberato, em 22/07/2013). 

 

Os equipamentos utilizados por Rita Simone são discretos: câmera Canon Vixia 

Full HD F200, gravador de áudio Zoom H2N4, tripé e rebatedor. Ela esclarece que, em 

termos de linguagem cinematográfica, trabalha com plano fechado97, evita o movimento 

zoom98, não utiliza efeito especial99 e prefere o corte seco100. Assim, a diretora segue as 

                                                           
94 Filme que apresenta momentos da realização do audiovisual. 
95 Full HD  - resolução de cada frame (fotograma) com 1.920 x 1.080 linhas com cerca de 2 milhões de pixels 
(menor unidade constitutiva da imagem de um monitor, o número de pixels – pontos – determina o grau de 
nitidez da imagem), presente em mais de 70% das TVs vendidas no Brasil. 
96 Standard: resolução padrão que utiliza cerca de 345 pixel em cada frame.  
97 Plano refere-se a uma tomada feita pela câmera de uma só vez, sem interrupção. O plano fechado refere-se a 
um tipo de enquadramento que corta o personagem um pouco abaixo dos ombros, oportunizando uma maior 
presença às personagens e uma maior intimidade ao possibilitar a captura das emoções e ânimo das pessoas 
filmadas (PIZZOTO, 2003). 
98 Movimento de aproximação (zoom in) ou afastamento (zoom out). Permite que o objeto se torne mais próximo 
ou distante sem que a câmera saia do lugar. (PIZZOTO, 2003). 
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premissas do vídeo participativo que focam os objetivos mais no processo do que na 

linguagem cinematográfica; ou seja, a utilização dos recursos simples para não interferir na 

compreensão de quem está assistindo, sem descuidar da qualidade das imagens e do áudio.  

Crislaine Santos de Jesus (de Barra dos Coqueiros) lembra que “não teve muita 

coisa; foi um [equipamento] básico, acho que mais fácil pra gente, que nunca conviveu com 

filmagem e por ter sido um [equipamento] dela mesmo foi mais prático; eu cheguei a segurar 

o microfone e ela posicionou a gente no lugar certo”. Silvana Correia dos Santos (Barra dos 

Coqueiros) lembra que também operou “só o microfone, um pequeno que ela tinha, esse eu 

segurei na hora que ela tava entrevistando a pessoa; aí pediu para eu segurar, porque a Patrícia 

tinha saído, [e] ela [é que] fazia mais essa parte”. Maria Edenilze dos Santos (de Itaporanga 

D"Ajuda) confirma que também trabalhou com o microfone conforme a diretora solicitou e 

diz que “foi uma coisa maravilhosa, a gente se sente”. 

Rita Simone esclarece que durante as gravações procurava não repetir as 

filmagens. Quando havia a necessidade de parar de gravar um determinado trecho, começava-

se do ponto da interrupção, sendo que a diretora procurava não interromper a fala das 

mulheres. “A cena da Dona Isa falando de quando era pequititica, eu não gosto. Eu cortaria se 

o vídeo fosse meu, mas o vídeo não é meu, eu penso que o vídeo é delas”, justifica a diretora. 

Patrícia Santos de Jesus (Barra dos Coqueiros) destaca que Rita Simone sempre 

foi muito preocupada em deixar tudo mais natural possível, mas também que tivesse a 

qualidade de um “trabalho muito bem feito”, entretanto, ela recorda que Rita recorreu a outro 

profissional “para limpar algumas imagens que foram feitas”, como relatado pela diretora 

neste subitem. Como produtora do vídeo, Patrícia confirma a participação das extrativistas na 

realização do audiovisual: “a gente trabalhou de tudo, em tudo. A gente tirou foto, a gente 

filmou, a gente deu sugestão pra filmar”. 

Como destacado no Capítulo 2 desta dissertação, após a realização do Processo do 

Fogo em outras localidades do Canadá, Estados Unidos, África, Ásia e Índia, Snowden 

identificou que a presença da televisão e do cinema, prejudicou o processo (CROCKER. 

2003). No caso do vídeo Mulheres Mangabeiras não ficou claro se a presença dos meios de 

comunicação no dia-a-dia delas chegou a prejudicar o processo. Entretanto, Rita Simone 

percebeu que em comunidades onde a televisão tem uma forte presença no cotidiano social, as 

pessoas já desenvolveram um tipo de percepção sobre o que o realizador do filme pretende: 

"[elas] têm toda uma coisa na cabeça, e ficavam dizendo: filma aqui, olha esse chapéu". 

                                                                                                                                                                                     
99 Modificações no áudio ou na imagem originais produzidas por meio eletrônico de forma analógica ou digital. 
100 Passagem de uma imagem para outra sem efeito de transição. (PIZZOTO, 2003). 
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Eu cheguei na casa da Dona Branca tava a nenenzinha. Ela [extrativista] falou: 
"venha ver uma coisa, você vai adora isso aqui”. Aí tinha uma menininha comendo 
mangaba, tinha oito meses, aí eu falei: "pode filmar?; Pode!"; aí elas: Rita, filma ela, 
ela vai falar: coisa boa de comer. (Entrevista concedida por Rita Simone Liberato 
em 22/07/2013). 

  

A jornalista pontua que as mulheres começaram a levar elementos para dentro da 

narrativa, para dentro da estória. Isso representou uma dificuldade para a realizadora, pois 

houve um excesso de material. Ela revela que tem gravações para fazer mais uns dois                 

vídeos, são estórias de amor, de namorado, de filhos, "que não cabia nesse vídeo", esclarece 

Rita. 

Ao término das gravações, Rita Simone tinha mais de 50 horas de gravação. A 

edição foi realizada nos meses de junho e julho de 2011, tendo como roteiro guia as cinco 

perguntas que a diretora aplicou nas gravações, "eu pegava o conteúdo de cada resposta" 

explica Rita. A trilha sonora do documentário foi montada a partir do CD Cantos das 

Mangabeiras composto de 18 músicas cantadas pelas extrativistas. O vídeo tem legendas em 

francês e inglês para que, segundo a realizadora, o diálogo entre as catadoras de mangaba e as 

diversas comunidades não fosse diminuído pela barreira da língua. 

  

Há muitos grupos pensando e agindo de forma diferente, procurando alternativas em 
seus próprios locais, como as tomateiras mexicanas, as comunidades que trabalham 
com o salmão no Canadá, alguns povos africanos, etc. Promover o diálogo entre 
esses grupos, mesmo que seja através do vídeo, pode ajudá-los nessa busca por uma 
vida mais digna, e a ter acesso aos direitos humanos básicos, como o da água 
potável. (Entrevista concedida por Rita Simone B. Liberato publicada no Jornal da 
Cidade On Line, em 23/11/2011)101. 

 

Após a montagem do copião102 a diretora retornou às comunidades para exibir o 

filme para as extrativistas. "Eu voltei com o copião. Eu terminei de fazer a montagem, [...] eu 

não tinha feito correção de áudio, eu ficava no volume abaixando e levantando", lembra Rita 

Simone. A intenção da diretora era fazer com que as extrativistas vissem o trabalho, 

sugerissem cortes ou adicionassem informações: "em alguns momentos abrimos a câmera e 

gravamos algumas sequências novas, tudo para que o processo metodológico do vídeo 

participativo fosse cumprido".  

A minha grande viagem de fazer vídeo é ver as pessoas assistindo. Como elas 
reagem, como se emocionam, eu me emociono também de ver, eu fico filmando e a 
grande resposta. E o bacana é que elas não se conheciam todas, aí elas começaram a 

                                                           
101 Jornal da Cidade On Line. Sergipe. Disponível em: <http://www2.jornaldacidade.net/cultura.php?id= 
18432>. Acesso em: 24 mar. 2012. 
102 Copião: edição destina à verificação e aprovação, não contém correções de áudio e vídeo. 
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se ver. A primeira comunidade que eu fui mostrar foi Japoatã. [...] Eu cheguei na 
casa da Dona Lau que dança samba de coco e ela não conseguia assistir ao vídeo 
dançando samba de coco, ela tava num transe dançando samba de coco. [...] Aí, 
quando passava botava outra coisa ela falava: eu vou sentar. [risos] Quando ela se 
via de novo ela saía enlouquecida. [...] Então, fomos de comunidade em comunidade 
com o computador e uma caixinha de som. (Entrevista concedida por Rita Simone 
B. Liberato em 22/07/2013). 

 

A produtora, Patrícia Santos de Jesus, destaca que "elas não fizeram praticamente 

interferência nenhuma. Possa ser por vários fatores, dentre elas porque [as extrativistas] não 

têm tanta segurança para poder falar; ficar com receio de falar e não ser entendida. Até porque 

esse processo do documentário é muito novo pra gente".  

Maria Pureza Correia (município de Itaporanga D'Ajuda) relata que Rita Simone 

mostrou o vídeo e elas assinaram um documento "como que aquilo estava liberado para que 

ela fizesse aquele documentário". Para Maria Jaqueline Moura dos Santos (município de 

Japaratuba) assistir ao vídeo foi uma grande emoção: "na verdade a gente, quando tava 

fazendo, na hora não sabia que ia dar certo. Quando a gente viu, que ela disse: "ói, Jaqueline, 

tá pronto o DVD"; que quando a gente viu a gente ali chega dá vontade de chorar, é uma 

emoção que é incrível", destacou Jaqueline.  

O vídeo Mulheres Mangabeiras foi lançado durante o Festival Ibero-Americano 

de Cinema, o Curta-SE 2011, no Cinemark Jardins, em Aracaju, no dia 17 de setembro de 

2011, com a presença das Catadoras de Mangaba e inúmeros convidados. "Ela veio aqui fazer 

o convite para a gente, aí a gente foi lá pro shopping. [...] Aí, passou lá no telão todo mundo 

que ela tinha entrevistado" se recorda Dona Maria Alta dos Santos (município de Japaratuba). 

O filme também foi exibido em festivais internacionais como a Mostra Fest'Afilm - Festival 

Internacional do Cinema Lusófono e Francófono da cidade universitária Montpellier, no dia 

02 de dezembro de 2012; e ainda na décima terceira edição do Fórum Social Mundial (FSM) 

realizado na Tunísia, no dia 29 de março de 2013. 

As extrativistas nunca tinham entrado em uma sala de cinema e a diretora 

percebeu, durante a exibição, que elas se sentiam dentro da estória, "passa uma cena elas 

riem, passa uma cena elas choram ou passa uma cena fica todo mundo calado. É como se 

aquela estória não fosse um filme, porque na verdade não é um filme, é a vida delas", ressalta 

Rita Simone. 

 

Teve um atraso, começou sete e meia e teve umas entrevistas, sabe? Com tapete 
vermelho. E eu fiquei tão feliz de ver aquelas mulheres falando, porque elas estavam 
falando ali, não era como gente de comunidade, era como gente de propriedade. 
[Elas diziam] Eu tenho muito orgulho de ser catadora de mangaba, muito altivas, 
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muito lindas, elas estavam lindas demais. (Entrevista concedida por Rita Simone B. 
Liberato em 22/07/2013). 

 

A diretora lembra que várias matérias foram realizadas pela mídia sobre o 

lançamento do documentário: " saiu na coluna do Anselmo Gois103; aí a TV Sergipe104 

procurou a gente pra fazer um programa sobre o documentário, o Terra Serigy105. [...] Todo 

mundo começou a falar em catadoras de mangaba".  

O próximo capítulo apresentará uma análise de extratos das falas das entrevistadas 

que indicam se o processo de produção do vídeo Mulheres Mangabeiras foi ou não 

participativo, tomando como referência a literatura apresentada no Capítulo 2; e se ele 

propiciou ou não alguma forma de mudança social, de “empoderamento” e de “visibilidade” 

às mulheres envolvidas com essa produção extrativista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
103 Ancelmo Gois é jornalista e colunista do jornal O Globo, nasceu no município de Frei Paulo, Sergipe, em 
1948.         
104 TV Sergipe é filiada da Rede Globo de Televisão. 
105 Terra Serigy é um programa da grade local da TV Sergipe, vai ao ar aos sábados, ao meio-dia. 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E RESULTADOS 

 

As 23 entrevistas realizadas para esta dissertação forneceram informações 

relevantes para os seguintes aspectos analisados durante a pesquisa: a contextualização do 

referencial empírico do objeto de estudo, ou seja, a cultura extrativista da mangaba e suas 

protagonistas, em Sergipe; a descrição do processo de realização do vídeo Mulheres 

Mangabeiras, objeto deste estudo; a verificação do tipo de participação (ou não) dessas 

mulheres no processo de produção do vídeo; e as percepções dessas trabalhadoras acerca da 

visibilidade pública e de ações de empoderamento proporcionadas (ou não) pelo resultado do 

vídeo.  

Para identificação da participação das extrativistas na produção do vídeo 

Mulheres Mangabeiras tomou-se como base as perspectivas de Peruzzo (1998) e de Bery 

(2003) acerca da participação popular na comunicação participativa. Para Peruzzo, os níveis 

de participação são o do planejamento, o da produção e o da gestão da comunicação 

participativa. Com relação às formas de participação a autora destaca, no nível da produção, a 

elaboração de conteúdos informativos como notícias, poesias, desenhos; a produção de textos 

e roteiros; a utilização dos equipamentos e da edição (escolha do material a ser utilizado, 

cortes etc); e a definição da linha política, objetivos, estrutura, conteúdo etc. Já Bery (2003) 

relaciona seis modos diferentes de participação e graus de envolvimento específicos dos 

sujeitos, que geram implicações no processo de construção do vídeo (conforme detalhado à 

página 41 do subitem 2.3.1). 

Para análise dos indicadores de ‘visibilidade’, partiu-se da perspectiva de 

Thompson (2009) para quem os meios de comunicação proporcionam às pessoas uma “quase 

interação mediada”, onde o intercâmbio simbólico difere da interação face a face pela 

presença da mídia. Já os indicadores de empoderamento foram coletados a partir do conceito 

de Perkins e Zimmerman (1995 apud HOROCHOVSKI, 2006) que o definem com um processo 

resultante de ações estratégicas, por meio das quais indivíduos, organizações e comunidades 

acumulam voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e decisão, com vistas à transformação 

das relações de poder. 

 Inicialmente, serão apresentados os extratos de fala com indicadores que 

demonstram que Rita Simone e Patrícia Santos estavam à frente do processo de realização do 

vídeo. A diretora foi convidada pela coordenadora pedagógica do projeto Catadoras de 

Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe, Sonia Meire, para trabalhar no plano 

de comunicação do projeto. Segundo ela, Sonia perguntou: “você topa fazer o trabalho de 
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comunicação? O plano de comunicação? Eu falei: eu topo sim, mas desde que você me deixe 

fazer o documentário”. Assim, Rita tornou-se a coordenadora de comunicação do projeto e 

diretora do vídeo. Entretanto, ela já tinha planejado a utilização da metodologia participativa 

no processo de produção do audiovisual e, em uma das reuniões com as extrativistas, solicitou 

a ajuda delas: “para eu fazer esse vídeo eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não dou conta 

de gravar, capturar o áudio e fazer contraluz”. 

A produtora, Patrícia Santos de Jesus, relata que quando recebeu o convite para 

trabalhar no vídeo conversou com a mãe, porque não tinha certeza se saberia realizar o 

trabalho, mas a mãe a incentivou a aceitar o convite. Patrícia lembra que a mãe dizia: “a gente 

já conhece a Rita [...] ela respeita muito o trabalho da gente; então, você vai ver, e pergunte a 

ela como é que faz”. 

  

Mas a Rita dizia: você já sabe Patrícia, você já sabe o que uma produtora faz, você já 
sabe o que é ser uma produtora. E de fato, quando ela realmente mostrou o que era 
para fazer, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer catadora de mangaba 
pode fazer. Mesmo ela sabendo ler ou não, mesmo ela tendo estudado ou não, dá 
para fazer naturalmente. (Entrevista concedida por Patrícia Santos de Jesus, em 
23/07/2013). 

 

Para Rita Simone, a atuação de Patrícia foi muito importante porque “nós 

gravamos em sete municípios. [...] Eu trabalhava aqui em Aracaju durante a semana, na sexta-

feira ela passava o dia se articulando com a comunidade. Então, a gente saía daqui cedinho, 

gravava com elas, almoçava na casa de uma delas; elas se organizavam, passávamos o dia 

todo gravando e vínhamos embora no final da noite”. 

A presença de Patrícia no processo de construção do vídeo Mulheres 

Mangabeiras estende-se da atuação de produtora para uma atuação como facilitadora do 

processo. Como lembra White (2003), os facilitadores promovem discussões nos grupos 

buscando identificar e analisar as questões importantes e/ou conflituosas. 

  

A gente não chamava de entrevista, a gente chamava de visita nas comunidades que 
era mais uma conversa, a gente marcava nas comunidades e a gente planejava mais 
ou menos; eu já conversava com elas o que elas queriam mostrar. Aí tinha uma outra 
que falava que tinha mangaba e que tinham algumas pessoas que não pegavam 
porque os que se dizem donos não deixava pegar. E pela necessidade, algumas 
catadoras iam lá e pegavam. Aí outra, já respondia, já falava. Enfim, o tempo todo 
sempre era falando e a outra pessoa falando. (Entrevista concedida por Patrícia 
Santos de Jesus, em 23/07/2013). 

 

Patrícia lembra também a necessidade da diretora de uma pessoa que conhecesse a 

realidade das comunidades, que conhecesse outras catadoras de mangaba de outros 
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municípios e que também dominasse os termos específicos utilizados por essas mulheres. Aí, 

novamente, pode-se perceber a presença da facilitadora do processo. 

 

Tem a questão da linguagem. Porque uma coisa é eu falando de catadora pra 
catadora, outra coisa é eu falando com você. Tem coisas que uma catadora de 
mangaba fala comigo que você não vai entender. Tem coisas que só olhando a gente 
vai entender. Então, ela precisava disso, ela conversava comigo e conversava com as 
outras catadoras. Então, era assim, marcava-se um dia, hoje vamos lá, vamos 
planejar como é que a gente vai para a comunidade. (Entrevista concedida por 
Patrícia Santos de Jesus, em 23/07/2013). 

 

Rita Simone confirma que se sentia “uma outsider106 mesmo no modo de falar”, 

pois elas tinham um jeito particular de falar entre elas; e quando a diretora falava “todo 

mundo parava. [...] é como se me localizassem pelo meu sotaque”, analisa a jornalista. 

Patrícia de Jesus acredita que se Rita Simone não tivesse tido a sua colaboração, o trabalho 

teria demorado muito para ser concluído, uma vez que a diretora necessitaria voltar mais 

vezes às comunidades; “mas como tinha uma catadora de mangaba que elas já conheciam, 

então, elas ficaram um pouco mais à vontade”.  

Conforme apontado por Peruzzo (1998), os níveis de participação popular na 

comunicação participativa são o do planejamento, o da produção e o da gestão da 

comunicação participativa. No recorte do objeto deste estudo, entende-se que o planejamento 

do mesmo ocorreu quando da elaboração do projeto Catadoras de Mangaba, Gerando Renda 

e Tecendo Vida em Sergipe, apresentado pela Ascamai e selecionado pelo Programa 

Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Conforme relatado no subitem 3.3, o 

redirecionamento do vídeo, a partir de nova abordagem apresentada pela coordenadora do 

plano de comunicação do projeto, Rita Simone, indica que o planejamento do mesmo ficou a 

cargo da jornalista e diretora do vídeo. Aqui, compreende-se como planejamento de um 

audiovisual a definição da estrutura narrativa, a linguagem, os recursos tecnológicos, 

financeiros, logísticos e humanos. A narrativa é estruturada a partir das cinco perguntas 

(subitem 3.4); a linguagem segue a metodologia do vídeo participativo (subitem 2.3); e, os 

recursos tecnológicos utilizados (câmera, tripé, microfone, computador para edição) 

pertenciam à diretora, enquanto que recursos de pós-produção foram disponibilizados em 

coprodução (subitem 3.3). Já o planejamento dos recursos financeiros, logísticos e humanos 

foi definido no âmbito do projeto e a sua gestão ficou sob a responsabilidade da coordenação 

do projeto, informou Mirsa Leite. Por último, no nível da produção insere-se a participação 

das extrativistas na elaboração do audiovisual. 
                                                           
106 Tradução livre: forasteira. 
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4.1 Formas de participação das extrativistas 

 

Para sistematizar a análise dos extratos de fala com indicadores que apontem as 

formas de participação das mulheres, partiu-se de uma perspectiva ampliada de Peruzzo 

(1998). Neste sentido, utiliza-se como indicador: definição de conteúdo (escolha dos temas, 

locais de gravação, sonoplastia); elaboração de conteúdo (entrevistas, poesias, desenhos, 

versos, cânticos e danças); acrescenta-se a aprovação de conteúdo como forma de 

participação, uma vez que esta é uma das premissas do vídeo participativo (subitem 2.3); e, 

finalmente, mantém-se a utilização de equipamentos proposta por Peruzzo (Ibidem). 

Assim, para proceder à análise dos dados gerados a partir das entrevistas, 

organizamo-los com base nos extratos de fala com  indicadores relativos a:  

1 – Formas de participação no nível da produção 

2 – Visibilidade 

3 – Ações de empoderamento 

As extrativistas foram codificadas conforme a cronologia das entrevistas. Desse 

modo, temos um total de 23 entrevistas assim identificadas: 

 

Quadro 1 - Codificação das extrativistas por ordem cronológica de realização das 
entrevistas 
 
 

2 Patrícia de Jesus 

3 Maria Pureza Correia 

4 Silvana Correia dos Santos 

5 Crislaine Santos de Jesus 

6 Ednalva de Jesus 

7 Elze Maria dos Santos 

8 Ana Maria Santos de Jesus (D. Branca) 

9 Maria Creuza dos Santos 

10 Maria Domingas da Anunciação Santos (D. Ninha) 

11 Maria Helena dos Santos 

12 Alícia Santana Salvador Moraes 

15 Maria Aparecida de Jesus 

16 Maria Edenilze dos Santos 

17 Maria Evangelista da Cruz 
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18 Valdice Gonçaves Santos (Dona Val) 

19 Maria Creuza dos Santos 

20 Maria Edileuza Moura dos Santos 

21 Maria Jaqueline Moura dos Santos 

22 Maria Auta dos Santos 

23 Rosivânia dos Santos 

24 Maria Floraci Cardoso Ramos (Dona Isa) 

25 Laudete Santos Santa Rita (Dona Lau) 

26 Maria Jaimelita Santos (Dona Chota) 

 

No quadro abaixo, apresentam-se os indicadores de fala relativos às formas de participação no 

nível da produção, detectados na decupagem das entrevistas. 

 

Quadro 2 - Extratos de falas com indicadores de participação no processo 

produtivo do vídeo 

 

Forma de  
participação no vídeo Entrevistada Indicadores nas falas 

Definição de conteúdo 

(escolha dos temas e locais 

de gravação) 

2 Ela conversou sobre o roteiro, ela foi 
conversar comigo. E depois a gente conversou 
com outras catadoras de mangaba. 

Eu conversava com elas [catadoras]: diz o 
local onde você gostaria de gravar, então, 
vamos para tal lugar. 

A gente deu sugestão [locais] para filmar. 
10 Ela [Rita Simone] conversa com a gente, pedia 

opinião, o que é que a gente acha que deve 
fazer. 

16 A gente saiu mais ela, no local que a gente 
visse que dava certo, a gente tirava a foto, 
gravava. 

21 A gente procurou um lugar melhor. 

24 Eu fiz só mesmo mostrar pra ela onde gravar. 

 

 

 

 

2 

 

 

Você senta numa cadeira e começa a falar 
sobre sua vida, sobre seu trabalho, simples 
assim. 

Vinha um dia, nós tirava fotos na mangabeira. 
3 Quando foi para fazer o slogan [capa do 

DVD], aquelas letras são minhas. 
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Elaboração de conteúdo 

(entrevistas, poesias, 

desenhos, versos, cânticos 

e danças) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de conteúdo 

(entrevistas, poesias, 

desenhos, versos, cânticos 

e danças) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gente gravava mais de manhã e no final da 
tarde. 

4 A gente foi falando pra ela toda a nossa 
necessidade que a gente tinha aqui. 

Elas [Rita Simone e Patrícia] perguntavam e a 
gente responde aquilo que a gente sabe, que 
aprende no dia-a-dia e que acredita. 

5 Ela só perguntou como é que seria esse 
trabalho das catadoras, e foi um bicho de sete 
cabeças. Porque eu nunca passei por isso e foi 
estranho, mas deu certo. 

6 Às vezes ela fazia pergunta, mas dependendo 
da situação a gente saía falando do início até o 
final, que ela deixava a gente bem à vontade. 

7 Ela [Rita Simone] perguntava e a gente 
respondia. Ela não agitava a gente não. Ela 
deixava a gente à vontade. 

A minha voz tá lá atrás [sonoplastia do vídeo]. 

De vez em quando eu começo a dançar [no 
vídeo]. 

8 

 

Rita fazia as perguntas e a gente respondia. 

A gente ficava catando mangaba e Rita 
filmando. 

O nome do vídeo foi eu quem pensei.  
9 Todo dia as menina chegava ‘vai vir gente pra 

fazer vídeo da gente’. Aí uma dizia: “eu não 
sei dizer nada, eu não vou dizer nada”; aí eu 
digo: “meu Deus do céu, eu me alembro de 
tudo, quando elas vierem eu digo o que eu sei, 
eu vou falá pra elas”. E falei. 

10 Eu dei a entrevista, se não me engano, em 
casa. 

Fiz o desenho da mangabeira que tá no DVD. 
11 Só dei a entrevista. 

12 Ela [Rita Simone] fez pergunta sim, mas ela 
deixava livre pra gente falar o que a gente 
vivia, o que a gente sentia, o que a gente 
queria. 

15 Ela deixou a gente bem à vontade pra gente 
falar a realidade da gente, a nossa realidade é 
aquela. 

16 Eu sei que a gente gravou debaixo do pé da 
mangueira, lá no porto. A gente gravemo 
também coisada num banco, de junto de um 
banco. A gente tirou umas fotos também na 
maré, eu amostrando pra ela uma água-viva 
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Elaboração de conteúdo 

(entrevistas, poesias, 

desenhos, versos, cânticos 

e danças) 

em cima de uma palha. 

A Rita Simone fazia perguntas e a gente 
respondia. A gente falava o que vinha na 
cabeça da gente. 

17 Eu falei com Rita, eu falei contando que 
catava mangaba e tal. Contando o passado da 
mangabeira. 

Eu fui pra o rio cantar o canto da mangaba, eu 
mesmo compusitei, eu mesmo canto. 

Ela fazia as perguntas e eu a respondia o que 
dava pra mim dizer a ela. 

18 O que eu falei foi os versos que eu tirava, as 
cantigas que eu tirava e no apanhamento das 
mangabas. O que eu gravei foi isso! 

A música 'Vamos catar mangaba', foi da 
minha cabeça.  

19 Contei minha história do começo até o fim. 

Cantemo a cantiga do reisado. 
20 Ela fazia pergunta e a gente respondia. 

A gente cantou a música do ‘Papagaio’, 
cantemo a ‘Ingazeira do norte’. 

21 Ela fazia uma perguntinha, mas ela deixava a 
gente falar a nossa história, ela não ficava 
fazendo pergunta não. 

22 Ela perguntava e a gente respondia, o que não 
sabia responder ficava calada. 

23 [Rita] disse: ói, vocês pensem alguma coisa 
assim falando com a mangabeira. Aí eu 
pensei: Ah, eu vou fazer versos. Aí eu fiz os 
versos. 

Recitei os versos das mangabeiras, que a gente 
criou. 

24 E fiz assim mesmo, trabalhando como eu tava, 
fazendo um cesto e continuei fazendo até 
terminar a entrevista. 

Disse também onde eu comecei a trabalhar na 
mangaba e desde quando. 

Não tive acanhamento de nada e eu tive a 
coragem de falar a minha vivência, do meu 
sofrimento. 

25 Fazia pergunta e eu respondia. Ela me 
entrevistou aqui dentro de casa. 

Eu canto 'O Besouro', a primeira música 
minha é 'O Besouro'. 

26 [Rita] fazia perguntas de como tinha 
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começado esse cato de mangaba, aí comecei a 
explicar e ela achou que [eu] tava falando uma 
coisa mais aprumada. 

Operação de equipamentos 2 Eu fiz uma filmagem, mas foi muito pouca, 
muito curta, até porque tinha a necessidade de 
eu fazer outras coisas. 

A gente tirou foto, a gente filmou. 

Uma coisa que eu aprendi é que a melhor 
iluminação é a luz natural. 

 4 Eu segurei só o microfone, um pequeno que 
ela tinha, esse eu segurei assim [gesto] na hora 
que ela tava entrevistando a pessoa. 

 5 Eu cheguei a segurar o microfone e ela 
posicionou a gente no lugar certo. 

 6 O microfone, às vezes a gente segura porque 
quando tem outra pessoa na entrevista a gente 
tem que posicionar, sempre do lado e botar o 
microfone mais ou menos nessa posição aqui 
[gesto] que era pra pessoa ficar falando. 

 12 Ajudei a segurar aquele negócio que brilha 
[rebatedor]. 

 15 A gente aprendemo também a filmar junto 
com ela. 

Eu gravei com a câmera. 

Eu fotografei. 

Eu segurei o microfone. 
 16 Ela mandou eu segurar o microfone. É uma 

coisa maravilhosa, a gente se sente. 
 21 Cheguei a bater foto. 

Aprovação de conteúdo 2 [Voltamos] para mostrar, olhe, a gente pensou, 
a partir das informações que vocês deram, 
tudo que a gente construiu, a gente pensou 
dessa forma: o vídeo ficar com 30, 35 minutos 
e desse jeito, vocês querem que inclua alguma 
coisa, que tire alguma coisa? Vocês gostaram? 
Vocês não gostaram? Elas não fizeram 
praticamente interferência nenhuma. 

3 A gente concordou justamente com aquilo que 
ela [Rita Simone] tinha escolhido e ficou bom. 
Mas tudo foi junto com a gente, combinado 
com a gente. 

Ela mostrou [o vídeo] e a gente assinou um 
papel como que aquilo estava liberado. 

 4 Na hora que gravou ela [Rita Simone] já 
mostrou logo pra nós como ficou e a gente 
gostou. 
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 5 As únicas partes que a gente dizia ‘não bote’ 
era em relação à imagem da gente. Mas ficou 
tudo do jeito que ela [Rita Simone] e que a 
gente aprovou. 

 6 Ela apresentou [o vídeo] em todas 
comunidades, ela mostrou e perguntou se a 
gente tava de acordo com aquilo que tava ali. 

 7 Ela mostrou [o vídeo], eu gostei das 
entrevistas que a gente fizemos e gostei das 
cantiga da gente, aí eu gostei mode isso. 

 8 [Rita] mostrou [o vídeo] pra ver se a gente 
aprovava. 

 12 Ela quis que a gente, que fez a gravação 
olhasse pra ver se a gente gostou, se ficou 
como a gente esperava. 

 15 Ela veio aqui mostrar pra gente ver tudo. 

 16 Ela mostrou a gente pelo computador, ela 
mostrou a nóis pelo computador pra ver se 
tava bom. 

 19 Mostrou [o vídeo], botou uma cartela assim 
[gesto], aí a gente ficou olhando. Gostemo. 

 20 Ela (Rita Simone) veio aqui na comunidade 
pra gente ver a gravação e dizer se gostou. 

 21 A gente foi pra lá pra Aracaju, a gente assistiu 
[o vídeo] lá, para aprovar. 

 

A análise dos dados sistematizados no Quadro 2 aponta que a forma de maior 

participação das extrativistas foi no nível da produção, na elaboração de conteúdos, através de 

entrevistas, versos, cânticos, danças, desenhos e na criação da tipologia. Todas as mulheres 

confirmaram que deram depoimentos para o vídeo. Uma sugeriu o nome, outra desenhou a 

árvore da mangabeira e uma terceira fez as letras do título da capa do DVD. Outras seis 

mulheres declaram ter cantado, dançado e composto versos e músicas para o DVD. As 

extrativistas confirmam que foram questionadas pela diretora sempre de forma aberta, 

deixando que respondessem livremente, sem interferências na narrativa. As mulheres relatam 

que a experiência da realização do vídeo foi uma grande novidade no cotidiano delas.   

Com relação à definição de conteúdo, a análise dos dados indica que cinco 

extrativistas declaram terem contribuído na escolha dos conteúdos e locais de gravação. Estas 

apontam que a diretora debatia com as mulheres o conteúdo que desejavam colocar no 

documentário. Assim, sugere-se que a partir das consultas às extrativistas a realizadora teve 

oportunidade de programar o vídeo em acordo com o que estas desejavam. Quando indagadas, 
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a grande maioria das mulheres afirmou não lembrar exatamente quem definiu onde gravar, 

mas que as escolhas foram feitas em conjunto com as demais extrativistas de cada 

comunidade.  

O diálogo das extrativistas no contexto do vídeo participativo remete à 

argumentação de White (2003), ao pontuar que através dos confrontos, das discussões, os 

participantes começam a identificar interesses comuns e diferenças. Patrícia Santos de Jesus 

recorda que a diretora perguntava o que as extrativistas queriam mostrar no documentário. 

Elas discutiam e respondiam à diretora: “a gente quer falar como é que a gente faz para 

chamar o aratu, a gente quer mostrar como é que a gente faz para pegar o aratu”, exemplifica 

Patrícia. 

Oito entrevistadas declararam que operaram de equipamentos, ou seja, filmaram, 

fotografaram para o making of, seguraram o microfone e também o rebatedor. Corneil (2012, 

p. 20) lembra que a premissa do diálogo insere-se numa ética de acesso, ou seja, uma 

abordagem do documentário que vê os atores sociais com acesso aos meios de produção e 

reprodução, “ou pelo aumento do acesso à tecnologia e controle sobre representação por 

assuntos e as próprias comunidades”107. Assim, compreende-se que ao utilizarem os 

equipamentos e relatarem suas experiências conforme suas convicções, as extrativistas 

participaram de maneira efetiva na construção do documentário.   

Segundo White (2003, p. 68) “é importante notar que a característica distinta do 

vídeo participativo é que ele foca nos resultados do processo de fazer o vídeo”108. Assim, a 

comunicação participativa implica que as pessoas devem passar pelo processo, adquirindo 

novas habilidades e uma sensação de compartilhamento das diversas etapas do projeto. Os 

indicadores de fala das entrevistadas apontam que elas passaram pelo processo de construção 

do vídeo, desenvolvendo novas habilidades. Além dos extratos de fala que confirmam a 

característica destacada por White (Ibidem), Patrícia forneceu outro indicador que não foi 

incluído no quadro anterior por não se encaixar em nenhuma das formas de participação, mas 

que revela o desenvolvimento da compreensão sobre a classificação do audiovisual. 

 

O vídeo, ele ficou não ficou como curta, porque não dava prá ser curta e ele também 
não ficou como longa, porque também não dava para ficar como longa até porque 
precisava de muito enredo. Eu sei que nós temos isso, mas muitas vezes fica meio 
cansativo. Isso, eu aprendi com a Rita Simone (Entrevista concedida por Patrícia 
Santos de Jesus, em 23/07/2013). 

                                                           
107 Tradução livre de: or by increased access to technology and control over representation by subjects and 
communities themselves. 
108 Tradução livre de: it is important to note that a distinguishing characteristic of participatory video is its focus 
on the outcomes of the process of doing video. 
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A participação das extrativistas não foi detectada no processo de pós-produção do 

vídeo (edição), uma vez que tal etapa exige uma capacitação técnica mais específica e 

demorada (ZOETTL, 2011). De certa maneira, a participação das extrativistas nesta fase 

parece remeter a uma consulta, pois as entrevistas realizadas indicam que as extrativistas 

foram indagadas sobre o resultado final do trabalho, ou seja, a edição realizada por Rita 

Simone.  

Bery (2003) indicou seis modos diferentes de participação e graus de 

envolvimento específicos dos sujeitos, que geram implicações no processo de construção do 

vídeo, como observado no subitem 2.3.1. No caso específico do vídeo em análise, sugere-se 

que a participação das extrativistas promoveu uma troca de conhecimentos com os 

facilitadores do processo, através de discussões sobre as questões importantes que                              

foram colocadas na narrativa, podendo ser compreendida como uma contribuição                               

para a construção do roteiro; a produção foi realizada conjuntamente entre as assistentes de 

produção (extrativistas) e a realizadora, que comandou o processo. Então, pode-se apontar   

que o processo efetivou-se enquanto inclusivo, gerando um produto, como destacou                           

Rita Simone, feito por elas: “eu pude perceber que elas se sentiam dentro da estória,                                

é como se aquela estória não fosse um filme, porque na verdade não é um filme, é a vida 

delas”. 

 

4.2 Percepções da visibilidade  

 

Habermas (2003) ao fazer a releitura do conceito de esfera pública, aponta a 

existência das esferas públicas discursivas ou esferas públicas autônomas localizadas na 

sociedade civil, nos movimentos sociais, configurando-se como microestruturas sociais onde 

florescem relações de comunicação discursiva; e a esfera pública abstrata das mídias, que 

promove visibilidade às questões da sociedade civil. 

  

Os temas das mulheres mangabeiras ganharam maior visibilidade por meio da 
promoção de eventos que chamaram a atenção da mídia. Observando-se os títulos 
das reportagens, verifica-se que o MCM provocou a mídia por meio da realização de 
eventos efetivados através do Projeto Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e 
Tecendo Vida em Sergipe. Assim, o lançamento do website do projeto; a realização, 
lançamento e exibição local e internacional, de um vídeo participativo sobre a 
atuação, necessidades e lutas das extrativistas; e o lançamento de um CD com as 
músicas entoadas por elas durante o trabalho de colheita da mangaba, foram 
conteúdos identificados nas matérias veiculadas pela mídia (SILVA, 2013, p. 11) 
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Em outra vertente, como destacou White (2003), Collin Low pretendia levar para 

as pessoas da Ilha do Fogo a oportunidade de definir e representar seus próprios problemas 

sociais, ao invés de simplesmente filmar a comunidade. Assim, Low colocou os equipamentos 

da filmagem a serviço da expressão da coletividade. Nesse sentido, Mirsa Leite, coordenadora 

do projeto, destaca a possibilidade de, através do vídeo, “o outro conhecer a catadora, de ter 

essa oportunidade de saber que por trás daquela mangaba tem uma mulher, tem uma mulher 

que tem sonhos, tem uma mulher que luta”.   

No quadro abaixo, apresenta-se a percepção das extrativistas com relação à 

visibilidade delas e de suas agendas promovidas pelo vídeo. 

 

Quadro 3 - Extratos de falas com indicadores de percepção de visibilidade 

 

Entrevistada Indicadores nas falas 

2 

Se a gente quiser conhecer outra comunidade ou outra comunidade 
quiser conhecer a gente, já tem um trabalho feito. Então, tem um vídeo, 
já que mostra um pouco, eu não vou dizer que no vídeo mostra todo 
trabalho que a gente fez. Tanto que se o vídeo fosse hoje, eu não sei se 
ele iria sair daquele jeito. 

Esse vídeo é maravilhoso porque você pode trocar a informação,                     
as outras comunidades podem nos ver. Assim como a gente                             
teve a oportunidade de conhecer outras comunidades a                                   
partir do vídeo documentário. Então, essa ferramenta é muito                       
boa.  

3 

Acho que abrangeu uma coisa que tava assim oculta, né? Porque,                
assim, aquilo que não está à mostra ninguém vê. Então, através do               
filme que foi mostrado em televisão e tudo, a gente passou a ser mais 
vistas. 

4 
Mudou muita coisa, porque a gente tá sendo conhecida por vários 
lugares, né? Várias capitais através do site, do vídeo, então, aí isso foi 
muito importante pra nós. 

5 
A gente ficou mais conhecida, ficamos mais respeitadas pela população, 
né? Os produtos começaram a ter mais procura; eu acho que mudou em 
um todo, né? 

6 
Eu acho que ele [o vídeo] foi exibido em vários cantos, ou lugares. Aí 
quer dizer, as pessoas passaram a conhecer a luta e a maneira como é 
que a gente vivia, que vive aí até hoje aqui. 

7 

Muitas e muitas vezes por Aracaju, quem me conhece dizia: “Elze, eu 
lhe vi, eu lhe vi na televisão”. 

Através desse vídeo foi onde a gente ficou mais conhecida porque o 
pessoal distribuía [o vídeo]. E foi pelo mundo em geral. 

8 Aí o pessoal se tornou mais conhecido, pelo menos sabem a dificuldade 
que a gente temos, aí eu acho que foi muito interessante, foi bom 
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mesmo. 

9 
Com o trabalho [o vídeo] ficamos mais conhecidas. Ficou bom pra nós 
porque eles lá fora tá vendo. 

10 

Achei muito engraçado, eu digo ‘Ave Maria, passei na televisão, no 
cinema’. Às vezes eu vou na feira e o povo diz: “eu vejo você, Ninha, 
pela internet, já vi você em tal lugar, você conversando e as senhoras 
cantando”. 

11 
Eu já vi uma mulher, lá da Sapucaia, dizendo que viu eu, dizendo que eu 
tava na entrevista e eu digo ‘fui eu’. 

12 

Ele [o vídeo] tá conseguindo dar essa visibilidade, a gente tá sendo 
conhecida mundialmente, a gente tá mostrando nosso trabalho. Por onde 
a gente passa as pessoas cumprimentam, falam as “catadoras de 
mangaba”.  

Foi gravado [o vídeo] e hoje as pessoas podem ver e ouvir um pouco da 
nossa história, da nossa luta que a gente falou bastante. Como era o dia a 
dia, em casa, na cata, em tudo. 

15 

O vídeo ajudou nós se reencontrar, as menina de Estância, de 
Riboleirinha, da Barra dos Coqueiros, de Pirambu. Pense! Muito bom 
isso. 

Percebo em todo lugar que a gente chega com a mangaba,                               
com os produtos, as catadoras de mangaba, tão conhecida, tão               
famosa.  

16 
Que pelo menos a gente ficou conhecida, porque a gente não era 
reconhecida, a gente passamo a ser reconhecida. 

17 
A pessoa fica famosa, famosa na televisão, e dizem: “eu vi ela passar na 
televisão”, sempre o povo fala. 

18 
Passaram [a conhecer], passaram, é... a folia dessa mangaba tá muito 
coisada [conhecida], pelo mundo inteiro. Sabe, é pelo mundo                 
inteiro. 

19 
A gente não pensou de sair [na televisão], mas a gente gostou. 

Ajudou [a ser conhecida] porque tem que ajudar, né? 

20 
Eu digo que é importante porque a gente não era reconhecida. Hoje [a 
gente] passou a ser mais reconhecida. 

21 

Tem muita gente conhecendo a história das catadoras, muita gente que 
mora aqui, vive mais de sítio e hoje tem o DVD até na praça, pra todo 
mundo ouvir e assistir. Eu acho que valorizou mais a história da gente, 
catadoras. 

22 
A gente não esperava, né (risos). Todo mundo ficou, assim, como diz a 
história, de boca aberta, dizendo: ‘óia, repara, ela gravou pra mostrar em 
muitos lugares, né? 

23 

Foi uma grande surpresa porque a gente fica se sentindo muito 
importante. As catadoras tudo num DVD, que a gente nunca pensava de 
um dia chegar num DVD.  

Ficamos conhecidas lá fora. Porque as pessoas hoje veem as catadoras 
diferente, num vê como tão simples, vê que as catadoras tá muito 
importante, tá podendo participar de qualquer coisa que tiver no Estado, 
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uma feira. 

24 

Rapaz, eu gostei porque apesar deu morar num buraco desses, num 
interior desses, eu fui bem pra longe com o meu passeio [com o vídeo]. 
Tá com três semanas atrás eu fui pra Aracaju e várias pessoas me 
perguntava: ‘É a senhora, né? É a senhora?’; e eu digo: ‘E você me 
conhece?’; ‘A senhora... num passou na televisão?’.  

Como eu tenho um professor chamado seu Ildo, ele disse: ‘Floraci, eu vi 
você na televisão’. 

25 
Todo mundo viu, todo mundo viu [o vídeo]. Ói, de São Paulo a menina 
disse: ‘Ói, D. Lau, tá passando aqui’. 

26 
[com o vídeo] eu senti que pelo menos a gente era uma classe baixa, mas 
tava valorizada, pelo menos tinha um prestígio. 

 

A análise das entrevistas aponta que o vídeo Mulheres Mangabeiras, ao dar voz às 

extrativistas, proporcionou visibilidade para suas agendas. Os indicadores de ‘visibilidade’ 

solidificam a compreensão de que o documentário atuou como um processo comunicacional 

que levou à sociedade as demandas e lutas das extrativistas gestadas nas experiências 

compartilhadas a partir de 2003, até o projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e 

tecendo vida em Sergipe, conforme relatado no subitem 3.2.  

Visando atingir a visibilidade através da esfera pública abstrata da mídia, o 

projeto desenvolveu uma estratégia de comunicação mais ampla, tendo o vídeo como                          

um de seus instrumentos. O documentário ocupou mídia, no período de seu                       

lançamento, conforme relatado no subitem 3.4, promovendo a visibilidade das extrativistas, 

fazendo com que as reivindicações das mulheres mangabeiras passassem a ecoar na 

sociedade. 

Ana Maria Santos de Jesus (Dona Branca, Barra dos Coqueiros) relata que ficou 

emocionada ao ver o vídeo pronto e com tanta gente assistindo: “porque é a nossa verdade, é a 

nossa história que está sendo contada ali, não só a minha, não só a de Edinalva, como a das 

outras pessoas, mas a história de tantas catadoras daqui do Estado de Sergipe, né? Que a gente 

sofre quase tudo do mesmo jeito, né?”, desabafa a extrativista.  

O vídeo também efetivou-se enquanto instrumento de visibilidade entre as 

próprias extrativistas, que passaram a conhecer outras mulheres mangabeiras, promovendo o 

sentimento de comunidade entre elas, independentemente de localização geográfica. 

Sintetizando, foi esclarecedor, já que apresenta por meio da voz das extrativistas                           

suas agendas específicas; e ampliou a visibilidade dessas agendas ao permitir                                    

que elas compartilhassem suas vozes com outras comunidades e outros segmentos                  

sociais. 
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4.3 Percepções de empoderamento 

 

O empoderamento pode ser compreendido como resultante de ações estratégicas 

através das quais os indivíduos, organizações e comunidades acumulam voz, visibilidade, 

influência, capacidade de ação e decisão, com vistas à transformação das relações de poder 

(PERKINS e ZIMMERMAN, 1995 apud HOROCHOVSKI, 2006). O quadro abaixo 

identifica os indicadores de fala que apontam a percepção das extrativistas com relação a 

essas ações e a possibilidade da mudança nas relações de poder. 

 

Quadro 4 - Extratos de falas com indicadores de percepção de empoderamento 

 

Entrevistada Indicadores nas falas 

2 

Esse vídeo é maravilhoso porque você pode trocar a informação, as 
outras comunidades podem nos ver. Assim, como a gente teve a 
oportunidade de conhecer outras comunidades a partir do vídeo 
documentário.  

Qualquer catadora de mangaba pode trabalhar em cima da metodologia 
que ela trabalhou, qualquer catadora. Mesmo ela sabendo ler ou não, 
mesmo ela tendo estudado ou não, dá pra fazer naturalmente. E isso me 
deixou muito feliz, foi uma troca de experiências assim maravilhosa. 

3 
A gente fica assustado com muitos que ficam manipulando, né? A gente 
tem medo, mas quando a gente viu que o negócio era algo de bom, aí a 
gente ficou mais aberta. 

4 

Antes a catadora de mangaba tinha vergonha de passar porque ela vinha 
toda suja, era aquela história toda. Então, era se escondendo do povo se 
passasse em certos lugares, ali seria motivo de mangações por outras 
pessoas. E hoje a realidade já é outra, aquilo é o trabalho dela, entendeu? 
Então é uma coisa muito importante pra nós, hoje, isso. Hoje a gente já 
não tem vergonha de entrar num ônibus suja de leite de mangaba, com a 
roupa suja, rasgada. A gente já não tem mais vergonha de passar pelo 
meio do povo. Porque todo mundo já sabe que é um trabalho nosso. 

O futuro da gente aqui é não ter mais a mangaba, então, o que a gente 
queria aqui mesmo era uma reserva de mangabeiras pra que a gente 
pudesse continuar o nosso trabalho. 

5 

Eu acho que hoje a gente é visto como cidadã. Antes a gente era visto 
como umas reles catadoras de mangaba, que catadoras de mangaba que 
não tinham função nenhuma, né? Hoje a gente é vista como uma 
profissão, catadoras de mangaba, hoje é bem mais vista. 

[se] a gente tivesse onde catar, eu acho que o que tá faltando é isso. 
Porque eu acho que tá chegando os dias de que não vai mais haver 
mangabeira, vai acabar tudo. 

6 Como aqui no município a gente já tá perdendo as áreas pra catar 
mangaba, meu maior desejo era uma Resex [Reserva Extrativista].  
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7 

[desejo] um lugar pra panhar mangaba, ter aquele lugar certo pra panhar 
mangaba, pra ninguém mais buli, ficar só pra gente apanhar mangaba. 
Porque emprego pra gente já era, nós não temos condições mais pra isso 
e a mangaba a gente come, a gente faz tudo, trabalha lá dentro mesmo, 
faz tudo da mangaba e acabando, pronto, ói nóis vamos morrer de fome.  

Não tem o defeso do caranguejo? Por que eles não fazem também o 
defeso da mangaba no tempo que tivesse a mangaba, pronto, acabava. 

8 

O que nós podemos falar é que houve avanço. Não só pela parte das 
catadoras como também dos proprietários, né? Porque também eles 
começou a se organizar e o nosso maior sonho hoje é uma Resex. Aí por 
conta dessa especulação imobiliária, os pés de mangabeira que têm vai 
destruindo, vai acabando com tudo. 

9 

Nós era muito fraca de vida e depois que nós começou, antes nós fazia 
um chapéu pra vender por um dinheiro. Nessa época eu só tinha uma 
roupa no couro. 

Ave Maria! Eu queria que melhorasse ainda mais o drobo, sabe? Porque 
a equipe vai crescendo e tendo mais pessoas pra movimentar fica melhor 
pra elas. 

10 

Eu queria que acontecesse que fosse liberal as mangabeiras pra todo 
mundo catar, porque a senhora já viu que muita gente vive disso. Então, 
como já tem esse movimento das catadoras, a gente tenta resolver esses 
problemas e cada dia a gente tá vendo o pessoal proibindo, gente que 
corta mangabeira, coisa que não pode, não deve cortar que é um crime. 
Esse pessoal que, como se diz, não precisa, então, eu acho que devia 
deixar livre pro pessoal catarem mangaba e também eu gostaria que 
acontecesse que a gente tivesse um local, uma loja, que todas as como 
nós, catadoras de mangaba que trabalha com os produtos da mangaba, 
tivesse um local da gente colocar os nossos materiais lá no mercado, 
uma loja só da gente mesmo. 

11 Se elas me chamasse pr’eu ir [catar] (risos) num lugar nosso, eu ia sim, 
arrastando os pés, mas ia.  

12 

[Gravar] foi bom porque depois que veio as outras entrevistas eu já 
tinha uma noção. 

A mangaba faz parte da minha família, a gente conversa sempre com 
nossas companheiras. Como seria a nossa vida se ela [a mangabeira]  
não tivesse envolvida? Só Deus sabe, com certeza não seria a mesma, é 
por isso que a gente luta pra que sempre tenha, porque se chegar a 
acabar, misericórdia, ia acabar eu acho que uns 90% da nossa história, 
da nossa vida. Então não pode. 

15 

A gente aprendemo também filmar junto com ela. 

Eu vou sair filmando, eu vou juntar tudo e juntar dinheiro que na 
próxima safra da mangaba vou comprar uma câmera. 

A gente se sentiu uma estrela de cinema. 
A mangaba ainda não tinha aquele valor todo; eu queria pedir mais pra 
protegerem as mangabeiras, que eu ainda não pedi o suficiente lá no 
filme. 

Antes tinha aquele negoço de as catadoras de mangaba ir catar sozinha a 
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mangaba, uma deixava a outra pra trás e agora não. Tá todo mundo 
unido, vai todo mundo junto, sabe? O que der pra uma dá pra outra e a 
mangaba valorizou também, a renda aumentou. 

E uma coisa que é importante também é a Resex. Eu peço: vamos lutar 
pra nós conseguir uma Resex; porque tá sendo tudo destruído, então, eu 
acho que o governo devia reservar essa Resex pra gente cultivar as 
mangabeiras. [...] Eu gostaria que tivesse a Resex protegida por lei pras 
catadoras de mangaba ter onde catar mangaba. 

16 
Meu maior desejo era que viesse uma ajuda muito boa por uma 
cooperativa aqui, era muito bom uma cooperativa pra ajudar todo mundo 
aqui. 

17 

O que a gente quer é quando fosse nesse tempo que faltasse a mangaba 
sempre saísse um conto pra nós, pra gente se aliviar e comprar uma 
coisinha, pra ajudar no final da mangaba quando não tem, quando falta. 
O desejo da gente era pelo menos que tivesse essa defesa um pouquinho, 
mas que tivesse sempre essa defesa. 

Fazer um local pra as mulheres catar mangaba. Vamos fazer um projeto, 
uma área de terra pra plantar a mangaba pra todas as mulheres.  

18 

Não pode acabar não [a mangaba], não pode acabar não, que a mangaba 
é da terra. [...] Então, a mangaba hoje tá valorizada.  

Hoje quem trabaia com ela [a mangaba] tá bem. Porque hoje a mangaba 
tá tendo uma vez grande mais do que outra fruta qualquer que for 
possível. Só o que falam é na mangaba. Entra num restaurante, só vai 
pedir um suco de mangaba, que é bom. 

19 

Se a gente tivesse um local que a gente apanhasse as mangabeiras, que 
tivesse uma carteira pra gente apanhar as mangaba num lugar que não 
tivesse problema.  

Porque a gente vai, chega num sítio, vai apanhar mangaba, correm atrás 
da gente, a gente tem que correr; já corri foi muito, não vou mentir.  

20 

A gente não sabia nem falar, tinha vergonha de falar, hoje em dia a gente 
não tem, tinha vergonha de sair, de ir lá pra frente conversar com o 
povo, hoje em dia a gente não tem mais. 

Já fui a presidenta das catadoras de mangaba, já fui pra Brasília, já fui a 
Minas Gerais e isso é muito bom, que a vergonha saiu. Que eu era muito 
vergonhada, hoje em dia saiu. 

Os doces, biscoitos e geleias produzidos já são conhecidos. 

21 

O que tá faltando, assim, é que a gente tivesse como receber o defeso 
das catadoras de mangaba. 

Antes eu não me via como uma catadora, assim, me escondia e hoje não 
me escondendo. 

Eu acho que todas catadoras, que a gente pensa igual, é que a gente 
tivesse uma Resex. 

22 
[Desejo] no tempo da mangaba, que a gente tivesse sempre o 
dinheirinho certo pra comprar outras coisas sem ser só comida, várias 
coisas, arrumar a casa... 

23 Ficamos conhecidas lá fora. Porque as pessoas hoje veem as catadoras 
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diferente, num vê como tão simples, vê que as catadoras tá muito 
importante, tá podendo participar de qualquer coisa que tiver no Estado, 
uma feira. 

[Queria] que a gente tivesse um lugar, um reservado, uma Resex, pra 
poder catar as mangabas com mais livre acesso; porque ainda hoje é 
muito proibido e os dono vende caro pra gente, e aí se tivesse essa área 
era bem mais fácil. 

24 
Não tive acanhamento de nada, eu tive a coragem de falar a minha 
vivência, meu sofrimento, que eu sofri muito, que quando não tem 
dinheiro sofre muito pra viver. 

25 

[Estão] derrubando pra plantar cana, pronto, não fica mangabeira. 

Por outro lado os donos das terras tudo cresceu os olhos em cima das 
mangabas, só querem vender a mangaba cara, não querem deixar a gente 
entrar pra catar mangaba. 

26 [com o vídeo] eu senti que pelo menos a gente era uma classe baixa, mas 
tava valorizada, pelo menos tinha um prestígio. 

 
 

O processo de comunicação promovido pela realização do documentário 

comprovou-se empoderador por desaguar na ampliação do sentimento de unidade e força das 

extrativistas. Pode-se observar essa resultante na análise das falas aqui atribuídas ao indicador 

“empoderamento”. Assim, identifica-se que as mulheres mangabeiras perderam vergonha de 

sua atividade, passaram a vê-la como uma profissão igual a qualquer outra e hoje se sentem 

cidadãs que trabalham unidas. A melhoria em relação ao aumento da renda gerada com a 

coleta da mangabeira e a sua valorização no mercado também aponta a percepção de 

empoderamento das extrativistas.  

A compreensão de que o vídeo pode ser utilizado enquanto ferramenta de 

comunicação das extrativistas para com outras comunidades também aponta o 

empoderamento, assim como o fato do vídeo ter permitido que elas conhecessem outras 

extrativistas de diferentes regiões do Estado. 

Os indicadores também revelam a tomada de consciência sobre o processo de 

devastação que as áreas de mangabeiras vêm passando e as consequências devastadoras para a 

atividade extrativista; gerando a compreensão sobre a necessidade de criação de uma reserva 

onde a atividade possa ser realizada, sem que as mulheres sofram ameaças.  

As extrativistas apontam a possibilidade de criação de um defeso para a atividade, 

ou seja, o pagamento de um valor por mês às extrativistas durante o período de entressafra da 

mangabeira. Várias delas também mencionam a necessidade de criação de uma Reserva 

Extrativista (Resex) para a mangaba em Sergipe, uma fruta nativa. Compreende-se a inserção 
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desses itens na agenda de luta das trabalhadoras como processo de empoderamento e também 

enquanto resultado de empoderamento gerado tanto a partir de ações e processos discursivos 

inseridos no âmbito do Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe, quanto do próprio 

processo de produção do vídeo. 

O empoderamento pode ainda ser percebido quando as extrativistas reivindicam 

um espaço para a comercialização de seus produtos, fato que após o encerramento de coleta 

de material para esta pesquisa foi concretizado. O fato de os produtos comercializados já 

serem mais conhecidos da sociedade também indica que o vídeo promoveu, em certa medida, 

a publicidade deles, proporcionando o empoderamento das trabalhadoras, uma vez que a 

procura pelos mesmos aumentou.  

Através da participação no vídeo, as mulheres mangabeiras desenvolveram novas 

habilidades, como a operação de equipamentos e o domínio da voz. Destaca-se aqui a questão 

da retórica. Elas apontam que tinham dificuldade de expressão, vergonha de falar, de serem 

entrevistadas, mas que agora se sentem mais aptas para falar em público. Da mesma forma, a 

utilização de equipamentos e o desejo de aquisição de uma câmera por parte de uma das 

mulheres podem ser compreendidos no âmbito dos resultados de empoderamento gerados a 

partir da participação na realização do documentário.  

A seguir, apresentaremos as considerações finais deste trabalho, relacionando a 

análise dos dados coletados com o referencial teórico adotado por esta pesquisa, para a 

compreensão do vídeo participativo enquanto instrumento para reafirmação de identidades 

individuais e coletivas, reflexão crítica, promoção de diálogo e administração de conflitos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No início deste trabalho, estabeleceu-se como objetivo identificar o nível e as 

formas de participação das extrativistas na elaboração do vídeo Mulheres Mangabeiras e, 

ainda, verificar em que medida elas perceberam a visibilidade proporcionada pelo 

audiovisual; como também se, por participarem na construção do vídeo, apontam algum tipo 

de empoderamento. 

A hipótese do trabalho era a de que o vídeo Mulheres Mangabeiras poderia servir 

como ferramenta para provocar mudanças sociais e individuais, promovendo a comunicação 

dialógica entre as comunidades de extrativistas e entre estas e outras instâncias sociais; que 

ele poderia ser um meio de construção de identidade, desenvolvendo sentimentos de 

confiança, autoestima e autoimagem às trabalhadoras. A esta hipótese agregou-se a de que o 

documentário forneceria visibilidade e poderia proporcionar empoderamento às catadoras de 

mangaba. 

Os dados respaldam a confirmação das hipóteses. Neste sentido, verificou-se que 

as extrativistas, através da atuação no processo de construção do vídeo, reafirmam e reforçam 

suas identidades enquanto catadoras de mangaba; perdem a vergonha da imagem que 

apresentam ao término da atividade; sedimentam a consciência da necessidade de preservação 

do meio ambiente e de enfrentamento do poder do capital e do modelo de desenvolvimento 

que vem sendo implantado nas regiões onde a espécie gera renda para centenas de famílias. 

Ao participarem da definição e elaboração de conteúdo, as mulheres mangabeiras 

identificaram interesses e demandas comuns que deveriam ser apresentados à sociedade, 

apontando ainda a consciência de que o vídeo representaria a “voz” das comunidades 

extrativistas localizadas em diferentes municípios, mas que ecoavam as mesmas angústias 

com relação ao futuro da atividade. Ao mesmo tempo, sentiram-se valorizadas por 

construírem essa “voz” que, conforme atestaram, foi disseminada não só em Sergipe como 

também em outros Estados e países. Ao elaborarem os conteúdos, através dos depoimentos, as 

extrativistas perderam o receio de falar, de se representarem quando entrevistadas pelos meios 

de comunicação, dando a elas o sentimento de autoconfiança na prática da retórica. 

Ao se verem no vídeo, durante o processo de gravação ou na exibição, as 

extrativistas desenvolveram a autoestima e autoimagem, uma forma de empoderamento 

individual e social. Ao assistirem o documentário, elas ainda perceberam que eram detentoras 

de uma cultura particular, apresentada através dos cânticos e versos; e o quanto estas 

expressões artísticas revelam sobre a atividade e são valorizadas pela sociedade. 
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Quanto à participação na elaboração do vídeo, através da operação de 

equipamentos, conclui-se que ela revela também resultados empoderadores. O acesso à 

tecnologia permitiu o desenvolvimento de habilidades como fotografar, gravar e a 

compreensão sobre posicionamento de microfone e questões relativas à iluminação, 

confirmando que o vídeo participativo deve fazer com que as pessoas passem pelo processo, 

adquirindo novos conhecimentos e novas competências (WHITE, 2003). Assim, a técnica que 

embasa todo o processo produtivo da indústria cultural configura-se como instrumento para o 

esclarecimento dos processos de dominação, manipulação e controle disseminados através da 

cultura de massa. 

Apesar de as extrativistas não terem participado efetivamente na edição do 

documentário, elas confirmam que tudo o que foi mostrado e dito no vídeo teve a 

concordância delas e foi por elas autorizado a ser exibido para a sociedade. Desta forma, 

compreende-se que todas estas questões representam ações e resultados de empoderamento 

proporcionados através da participação das extrativistas na produção do audiovisual. 

Quanto à hipótese de o vídeo ter proporcionado visibilidade às extrativistas, ela se 

confirmou, uma vez que as mesmas relataram que passaram a ser mais conhecidas, que 

alguém sempre comentava que as tinha visto na televisão, não só em Sergipe, mas também em 

outros Estados. Vê-se ainda o vídeo Mulheres Mangabeiras como uma força para mobilizar, 

agitar a esfera pública midiática com relação às agendas das extrativistas, lembrando que 

nestas inclui-se a questão da preservação ambiental, pauta recorrente e emergencial no debate 

público contemporâneo. 

No início do Capítulo 3 colocou-se o perigo de avaliações superestimadas ou 

subestimadas na compreensão da interação entre as técnicas de comunicação e o 

funcionamento da sociedade (WOLTON, 2003). No recorte desse estudo, sugere-se que o 

vídeo Mulheres Mangabeiras pode ser compreendido enquanto instrumento de comunicação, 

realizado por um movimento social que apresenta as lutas e dificuldades de centenas de 

extrativistas. 

Entretanto, mesmo tendo a pesquisa confirmado que as mulheres desenvolveram 

habilidades quanto ao uso da tecnologia do audiovisual, isto estaria longe de uma avaliação 

superestimada. Assim, talvez seja inadequado pensar-se que as extrativistas representariam 

um estrato da “sociedade da comunicação”. Por outro lado, como sugere Wolton (Ibidem), 

uma avaliação subestimada indica que os mecanismos de poder na sociedade não mudam 

essencialmente por conta do domínio das técnicas comunicacionais. Contudo, o resultado do 

diálogo e da participação em projetos que buscam a emancipação social, se traduz no 
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'empoderamento', como identificado na pesquisa. Assim, uma avaliação subestimada não leva 

em conta que, para os historicamente excluídos e marginalizados, a promessa emancipatória 

pode-se efetivar via ferramentas como o vídeo participativo, compreendido na perspectiva de 

que, se o domínio dos instrumentos de comunicação não mudam essencialmente as relações 

de poder, podem minimamente promover o questionamento dessas mesmas relações. 

Como observou Corneil (2012) o vídeo participativo instrumentaliza os 

indivíduos e comunidades para exporem injustiças e violações dos direitos humanos. As 

extrativistas apontam preocupações relativas ao desenvolvimento sustentável quando afirmam 

que as mangabeiras estão sendo dizimadas no Estado, que a possível extinção da planta 

também representa a perda de uma importante fonte de geração de renda. Nesse sentido, a 

diretora do Mulheres Mangabeiras, Rita Simone, destaca o documentário como um 

documento base para possíveis formulações de políticas públicas voltadas às extrativistas. 

Então, percebe-se o vídeo enquanto instrumento mediador e reivindicador (WHITE, 2003) tal 

como ocorreu com o vídeo da Ilha do Fogo que oportunizou o diálogo entre as comunidades e 

o Ministro da Pesca do Canadá, gerando ações governamentais que atendessem às solicitações 

dos pescadores. 

Como indicado na introdução, o impulso para a realização deste trabalho foi a 

crença na possibilidade de utilização das tecnologias audiovisuais como alternativa ao poder 

simbólico exercido pela mídia. Assim, quando um vídeo participativo dissemina a 

autorrepresentação de estratos sociais excluídos da sociedade, abre-se a possibilidade para que 

a sociedade civil também estruture um poder simbólico em prol de suas agendas e demandas. 

Isto representa um processo de empoderamento para as esferas públicas autônomas que 

inserem no debate público, temas que confrontam os sistemas políticos e econômicos; 

buscando efetivar, desta forma, a construção de uma história não dos vencedores, mas dos que 

lutam por uma sociedade mais igualitária, justa e democrática. 

Contudo, muitas questões ainda estão sem respostas. Como observou Corneil 

(2012), algumas interrogações devem estar na mente dos que estudam, desenvolvem e 

implementam projetos de vídeo participativo: que tipo de efeito e que tipo de mudança a 

comunidade espera do projeto? Que diferentes grupos (ou interesses) compõem a 

comunidade, e quem é excluído por esta formação particular da comunidade? Que abordagens 

de documentário podem ser escolhidas? Que tipo de reflexividade e em que medida ela está 

incluída nas representações feitas? Que tipo de responsabilidades éticas existem entre os 

participantes? Qual é a melhor prática para proteger os participantes da comunidade de uma 

possível imagem estereotipada? Como medir e avaliar o impacto do projeto e a intervenção do 
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vídeo na comunidade? Qual é o controle real sobre o processo para assegurar a primazia dos 

interesses da comunidade em detrimento aos interesses individuais dentro do projeto? 

Assim, considera-se a presente pesquisa uma modesta contribuição ao debate e à 

construção do conhecimento sobre processos participativos de produção audiovisual com 

objetivos emancipatórios e empoderadores para estratos sociais tradicionalmente excluídos 

dos benefícios do desenvolvimento econômico.    
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE I 
 

Guia de entrevista das extrativistas. 
 
1. Nome completo. 
 
2. Local de nascimento. 
 
3. Idade. 
 
4. Você faz parte do Movimento das Catadoras de Mangaba? Há quando tempo? 
 
5. Quantas catadoras há em seu município? 
 
6. O que as catadoras fazem com o produto, as mangabas? 

 
7. Como surgiu o projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe? 

Qual é a sua participação no Projeto? 

 
8. Como você classifica o projeto, sua importância para a atividade? 
 
9. Como foi o primeiro contato com a Rita Simone? Foi antes ou apenas no dia da gravação? 
 
10. A Rita Simone discutiu sobre o roteiro com vocês? 
 
11. A Rita Simone fazia perguntas e vocês respondiam ou você falava o que achava 

importante naquele momento? 

 
12. Quem marcou com você o dia e a hora da gravação? 
 
13. Quanto tempo a Rita Simone ficou com vocês na gravação, um dia, uma tarde? 
 
14. Você já tinha tido alguma experiência com vídeo? 
 
15. Você estranhou na hora de gravar? Ficou nervosa? Qual foi a sua sensação? 
 
16.Você se envolveu em alguma atividade na hora da gravação do vídeo, por exemplo, você 

pegou na câmera? Teve algum interesse e aprender, ver como era? Ou apenas gravou o 

depoimento? 

 

17. O que mais chamou sua atenção durante as gravações? 
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18. Além de gravar a Rita Simone voltou na comunidade para que vocês vissem a gravação 

antes de todo mundo? 

 
19. E nesse momento da exibição, como foi a reação das catadoras?  
 
20. Na sua opinião, qual foi a maior contribuição que o documentário trouxe para o MCM e 

ASCAMAI? 
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APÊNDICE II 
 

Guia entrevista Mirsa Leite. 
 
1. Há quanto tempo você coordena do projeto? 
 
2. Como se deu a sua entrada no projeto? 
 
3. Qual o período em que foi realizada a primeira etapa do projeto? 
 
4. Quais os principais objetivos do projeto? 
 
5. Quais os principais resultados? 
 
6. Qual o montante de recursos destinados para a primeira etapa? 
 
7. Como foram selecionados os profissionais para trabalhar no projeto? 
 
8. Qual a média de remuneração dos colaboradores do projeto? 
 
9. Quais as principais ações desenvolvidas na primeira etapa do projeto? 
 
10. Quantas catadoras de mangaba participaram na primeira etapa? 
 
11. Quais foram os critérios para a escolha dos municípios e comunidades a serem atendidas 

pelo projeto? 

 
12. Como Rita Simone chegou até o projeto? Quando? Foi convidada por quem? 
 
13. Que critérios definiram a Rita Simone como a realizadora do vídeo? 
 
14. Quais foram as atividades desenvolvidas por ela no projeto?  
 
15. De quem foi a ideia de realizar o vídeo? 
 
16. Qual o diferencial do vídeo em relação a outros documentários? 
 
17. A Rita Simone explicou que metodologia seria utilizada na produção do vídeo?  
 
18. Esta metodologia foi efetivamente desenvolvida? Como? 
 
19. Como foram escolhidas as mulheres que participaram do vídeo? 
 
20. Qual a avaliação que se faz dos resultados obtidos com a produção do vídeo? 
 
 

 

 



134 
 

APÊNDICE III 

Guia entrevista Rita Simone Liberato. 

1. Qual a sua experiência com produção de vídeos? 

2. Na abordagem do vídeo participativo o que você considera como mais importante? 

3. Qual era o principal objetivo do vídeo? Ele foi atingido? 

4. Por que a Patrícia foi escolhida como produtora do vídeo? 

5. Você fez algum tipo de oficina com as extrativistas? 

6. Você chegou a explicar para as extrativistas a metodologia com a qual você trabalhou? 

7. Alguma delas teve interesse em gravar ou operar algum equipamento? 

8. Você planejou a realização do vídeo sozinha ou com as extrativistas? 

9. Você já tinha um roteiro ou ele foi construído com a participação das extrativistas? 

10. Como é que você motivou a participação delas?  

11. Você fazia perguntas e elas respondiam? 

12. Como foram definidos os temas abordados no vídeo? 

13. Depois da gravação, antes de você editar, você mostrava as filmagens para elas? 

14. Como foi a participação das extrativistas no processo de edição? 

15. Teve alguma parte do vídeo que as extrativistas não concordaram? 

16. Como era a reação das mulheres ao verem o vídeo editado? 

17. Você diria que esse vídeo traduz o olhar delas sobre a realidade da atividade? 

18. Você acredita que o vídeo traduz mais as extrativistas ou você enquanto diretora? 

19. Você repetia as gravações? 

20. Você tinha uma preocupação de interferir o mínimo possível, mas você permita que a 

entrevistada falasse o tempo que ela achasse necessário? 

21. Por que você convidou Patrícia para seu a produtora do vídeo? 

22. Você contratou profissionais para gravar ou você mesma gravou? Qual o tipo de 

equipamento que você utilizou? 

23. E a questão estética do filme, qual o seu nível de preocupação com ela? 

24. Quais as principais preocupações éticas que você tem ao fazer um vídeo participativo? 

25. O que você destacaria como o maior resultado desse processo de elaboração desse 

vídeo? 

26. Como você analisa os potenciais empoderadores do vídeo participativo? 

27. Como você vê a contribuição do vídeo para a questão da visibilidade das catadoras? 

28. Como foi a reação das extrativistas ao verem o vídeo pronto? 
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29. Você já fez algum vídeo onde os participantes tiveram acesso à câmera para fazer as 

gravações? 

30. O vídeo Mulheres Mangabeiras pode ser classificado como um vídeo participativo? 
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APÊNDICE IV 

Guia entrevista Sonia Meire A. de Jesus. 

1. Quando e como se deu seu trabalho junto as Catadoras de Mangaba? 

2. Como surgiu o projeto Catadoras de mangaba, gerando renda e tecendo vida em SE? 

E qual a sua participação nele? 

3. Quais os critérios para a definição dos municípios e comunidades que participaram da 

primeira etapa do projeto? 

4. Quais as principais ações desenvolvidas na primeira etapa do projeto?  

5. Qual a sua avaliação das ações desenvolvidas na primeira etapa do projeto? 

6. Como foram escolhidas as pessoas que trabalharam no projeto? 

7. Estas pessoas são remuneradas? 

8. Você recebe alguma remuneração do projeto? 

9. Que critérios definiram Rita Simone como a diretora do vídeo? 

10. Quais foram as atividades desenvolvidas por ela no projeto?  

11. A Rita Simone explicou que metodologia seria utilizada na produção do vídeo?  

12. Por que esta metodologia específica? 

13. Você já conhecia esta metodologia? 

14. Esta metodologia foi efetivamente desenvolvida? Como? 

15. Qual foi o principal ganho alcançado através da utilização desta metodologia? 

16. Após a conclusão do vídeo, há algum diferencial que pode ser percebido nele em 

relação a outros documentários? 

17. Como foram escolhidas as mulheres que participaram do vídeo? 

18. Qual a sua avaliação da produção do vídeo? 

19. Quais seriam as contribuições do vídeo para o MCM e para o cotidiano das catadoras?  

20. Que mudanças individuais e coletivas que podem ser percebidas nas catadoras após a 

realização do vídeo? 
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APÊNDICE V – RELATÓRIO DE ENTREVISTAS

  DATA NOME IDADE MUNICÍPIO/POVOADO 
1 22/07/2013 Rita Simone Liberato  45 Aracaju 
2 23/07/2013 Patrícia de Jesus  28 Barra dos Coqueiros 
3 17/09/2013 Maria Pureza Correia  56 Itaporanga D'Ajuda 
4 25/09/2013 Silvana Correia dos Santos   39 Barra dos Coqueiros/Povoado Capoã 
5 25/09/2013 Crislaine Santos de Jesus   24 Barra dos Coqueiros/Povoado Capoã 
6 25/09/2013 Ednalva de Jesus   52 Barra dos Coqueiros/Povoado Capoã  

7 25/09/2013 Elze Maria dos Santos   56 Barra dos Coqueiros/Povoado Capoã 
8 25/09/2013 Ana Maria Santos de Jesus (D. Branca)   53 Barra dos Coqueiros/Povoado Capoã 
9 25/09/2013 Maria Creuza dos Santos  66 Pirambu/Povoado Alagamar 
10 25/09/2013 Maria Domingas da Anunciação Santos (D. Ninha)  57 Pirambu/Povoado Alagamar 

11 25/09/2013 Maria Helena dos Santos   70 Pirambu/Povoado Alagamar 
12 28/09/2013 Alícia Santana Salvador Moraes  27 Indiaroba/Povoado Pontal 
13 02/10/2013  Sonia Meire  A. de Jesus 51 Aracaju 
14 02/10/2013 Mirsa Leite   46 Aracaju 
15 03/10/2013 Maria Aparecida de Jesus   40 Itaporanga D'Ajuda /Assentamento Darcy  Ribeiro 

16 03/10/2013 Maria Edenilze dos Santos  46 Itaporanga D'Ajuda /Assentamento Darcy  Ribeiro 

17 03/10/2013 Maria Evangelista da Crus  66 Itaporanga D'Ajuda /Assentamento Dorcelina Folador 
18 11/10/2013 Valdice Gonçaves Santos   71 Estância / Povoado Reboleirinhas 

19 15/10/2013 Maria Creuza dos Santos  63 Japaratuba/Povoado Porteiras 
20 15/10/2013 Maria Edileuza Moura dos Santos  40 Japaratuba/Povoado Porteiras 
21 15/10/2013 MarIa Jaqueline Moura dos Santos  23 Japaratuba/Povoado Porteiras 
22 15/10/2013 D. Maria Auta dos Santos  51 Japaratuba/ povoado Porteiras 
23 15/10/2013 Rosivânia dos Santos  43 Japaratuba/Povoado Porteiras 
24 15/10/2013 Maria Floraci Cardoso Ramos  53 Japoatã/Povoado Carro Quebrado 
25 15/10/2013 Laudete Santos Santa Rita  71 Japoatã/Povoado Ladeirinhas B 
26 15/10/2013 Maria Jaimelita Santos -  60 Japoatã/ Povoado Ladeiras 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

Fontes bibliográficas e sites para pesquisas em vídeo participativo 

 

Fonte: Communication for Change. Disponível em: <www.c4c.org>. Acesso em: 23 set. 2012 

 

Benest, Gareth (2010). A Rights-Based approach to Participatory Video: Toolkit. 

InsightShare, UK. Available at <www.insightshare.org>.  

Chambers, Robert (2002). Participatory Workshops: a sourcebook of 21 sets of ideas & 

activities. London and Sterling, VA: Earthscan. 

Lie, Rico and Mandler, Andreas (2009). Video in Development: Filming for Rural Change. 

Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (CTA), Netherlands and FAO, Italy. 

Lunch, Nick and Chris (2006). Insights into Participatory Video: A Handbook for the Field. 

Insightshare, UK. Available at www.insightshare.org 

Pretty, Jules N., Guijt, Irene, Thompson, John, and Scoones, Ian (1995). Participatory 

Learning and Action: A Trainer’s Guide. IIED Participatory Methodology Series. London, 

UK: Sustainable Agriculture Programme, International Institute for Environment and 

Development. 

Resources on Participatory Video. Compiled by the Participation, Power and Social Change 

Team at the Institute of Development Studies, Univrsity of Sussex, United Kingdom, 2008. 

Available at <www.ids.ac.uk/ids/particip> 

Shaw, Jackie and Robertson, Clive, Participatory Video: A practical guide to using video 

creatively in group development work. Routledge, 1997. 

Video for Change: A Practical Guide for Activists. Witness: A project of the Lawyers 

Committee for Human Rights; 2000. Available at <www.witness.org> 

Witness Video Handbook (2000). Witness: A project of the Lawyers Committee for Human 

Rights. Available at www.witness.org 

As fontes de vídeo  

American Refugee Committee International <www.arcrelief.org> 
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Communication for Change <www.c4c.org> 

InsightShare <www.insightshare.org> 

Video Volunteers <www.videovolunteers.org. 

Witness <www.witness.org> 
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ANEXO II 

Imagens das catadoras de mangaba entrevistadas (print screen de frames do vídeo 

Mulheres Mangabeiras) 

 

 
 



141 
 

 
 



142 
 

 

 
 



143 
 

 

 
 
 



144 
 

 
 
 



145 
 

 

 
 



146 
 

 

 
 



147 
 

ANEXO III 

Imagem da Mangaba 

 

 
 


