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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi mostrar como se manifesta a participação dos moradores 

do bairro Álvaro Weyne, através dos vídeos da TV Umlaw. A Umlaw surgiu no dia 12 

de maio de 1987. A partir de 2008, começaram a ser produzidos vídeos de eventos do 

bairro e também fora do Álvaro Weyne. O objetivo da TV Umlaw é mostrar o lado bom 

da comunidade. Trata-se de construir uma imagem esteriotipada pela mídia 

convencionais, especialmente em bairros de periferia. A TV Umlaw está dentro de um 

contexto organizacional, onde busca-se trazer projetos culturais para os moradores do 

Álvaro Weyne. Pelos vídeos coletados, percebemos que a participação das pessoas é 

mais contundente nas produções voltadas para os eventos religiosos e culturais. Em uma 

menor porção, nos vídeos cuja intenções sejam mostrar as lutas de reivindicação dos 

moradores, aparecem com mais contundência os membros da TV Umlaw, embora os 

moradores sejam mencionados. 

 

Palavras-chaves: Álvaro Weyne, comunidade, vídeo popular, participação, cultura. 
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INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, a comunicação comunitária designa o processo organizado por 

movimentos sociais populares e visa melhorar a consciência política e as condições de 

existência das populações empobrecidas. No Regime Militar, os movimentos populares 

usavam panfletos, jornalzinhos, alto-falantes, megafones, contudo, não tinham grande 

alcance. 

Em Fortaleza, mais especificamente na zona oeste, no bairro do Álvaro Weyne, 

desde 1997, a União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne (UMLAW) vem 

desenvolvendo um trabalho de produção de vídeos. Em entrevista concedida em abril de 

2010, o presidente Ivanildo Batista de Andrade declarou que a intenção era “ter um 

meio de comunicação que tivesse essa comunicação com o povo”. 

A União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne, denominada UMLAW é uma 

entidade civil, de direito privado, de duração indeterminada de caráter social e cultural, 

sem fins lucrativos, registrada em cartório no dia 25 de novembro de 1990, com sede 

própria na rua São Francisco, 70, bairro Álvaro Weyne, e foro jurídico em Fortaleza. 

Até 2007, quando a Umlaw criou seu site, foram várias tentativas de implantar um 

meio de comunicação: radiadoras, rádio comunitária e jornal impresso. Contudo, não 

houve sucesso. 

Em 2008, surgiu o site da Umlaw, www.umlaw.org.br. A página passou a ter mais 

visibilidade com a cobertura feita pelos membros da TV Umlaw, das Conferencias de 

Comunicação, realizadas em Fortaleza, a Municipal e Estadual, e a Nacional, realizada 

em Brasília, no ano de 2009. O então presidente Ivanildo Batista, em entrevista 

concedida em abril de 2010, esclareceu que o trabalho da TV Umlaw passou a ganhar 

credibilidade, quando, na Conferencia Municipal, avisaram ao público que estavam 

fazendo a cobertura do evento. O reconhecimento do trabalho da TV Umlaw veio 

também da parte da mídia comercial. 

 Tivemos essa iniciativa porque nós já participamos de outras 

Conferências e sentimos falta do ‘povão’. Então, essa transmissão 

ao vivo é para ampliar a participação das pessoas. A gente da 

periferia sofre com o ‘não-espaço’ na comunicação. Quando as tv’s 

vão para o nosso bairro é só para mostrar coisa ruim. A nossa TV é 

para mostrar o lado bom da comunidade.( Ivan Batista, entrevista, 

abril de 2010) 

 

http://www.umlaw.org.br/
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A partir de informações colhidas com os integrantes da TV Umlaw, em entrevista 

realizada em abril de 2010, na sede da associação, constatou-se que um dos motivos 

para o surgimento da TV Umlaw foi a necessidade de mostrar as coisas boas do bairro, 

com foco na comunidade. “A gente vai lá, faz uma matéria jornalística, ao nosso modo, 

que ninguém aqui é profissional”, segundo afirmou o presidente Ivanildo Batista. 

De acordo com Paiva (2007, p.42), “este agente normalmente é um abnegado, 

idealista, acredita no que produz e quer fazer o melhor. Nem sempre ele é oriundo de 

um curso de Comunicação, mas trabalha dia e noite com afinco”. Para Peruzzo (2004, 

p.12), esses cidadãos ajudam a desmitificar a mídia, “pois a mesma costuma ser vista 

como algo inacessível – como coisa só de especialista, ‘de gente estudada’”. 

 

O trabalho da TV Umlaw leva a uma discussão do signifcado das 

imagens veiculadas nos vídeos. “As imagens não são “sinais” ou 

meros “análogos”. Elas representam “compostos simbólicos que 

fixam noções abstratas em matérias significantes perceptíveis e 

comunicáveis, pois que se inscrevem em códigos convencionais 

partilhados por determinadas comunidades”. (OLIVEIRA & 

NUNES, 2010, p.5) 

 

 Na pesquisa, pretende-se discutir o que significa “fazer frente aos meios de 

comunicação comercial” ou sair com um “furo que uma televisão grande num consiga”, 

como afirmou o presidente Ivanildo Batista.  Na pesquisa, será discutida a relação da 

iniciativa de se organizar em equipe e fazer uso de mídia para produzir conteúdos. Seria 

a produção da Umlaw uma ação comunicativa para promover a localidade da qual 

fazem parte?. 

Uma outra discussão é em relação à intenção de “mostrar o lado bom da 

comunidade”, dessa forma o lado bom do cotidiano do Álvaro Weyne. Seria aquilo que 

não tem visibilidade da mídia comercial? Certeau (1996, p.41) diz que o “que interessa 

ao historiador do cotidiano é o invisível”.  

No capítulo I, mostramos a história de desenvolvimento do bairro, as lideranças e 

as lutas por melhorias. Dedicamos também atenção no que diz respeito à relação entre 

movimentos sociais e as práticas de Comunicação, a partir da produção de vídeos feitos 

por coletivos. 

Já no capítulo II, discute-se o vídeo popular e a mídia comunitária. Procuramos 

mostrar quais são os referenciais em relação aos  movimentos sociais e vídeo e também 

como a produção desse coletivos contribuem para construção de imagem do local 

diversa da comumente exposta na mídia convencional. A recorrência à estrutura 
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comunitária abrange os passos de reconhecimento da situação, a ativação do sentimento 

de agregação e a busca conjunta de soluções. 

No capítulo III, apropriamo-nos do conceito de dispositivo midiático, formulado 

por Ferreira (2006), o qual explica que há dispositivos midiáticos assinados por 

instituições não midiáticas, considerando-as na análise do processo de circulação como 

integradas ao campo das mídias. Nos vídeos, observamos diferentes níveis de 

participação dos moradores, sendo que em termos quantitativos, vemos uma maior 

presença nos vídeos relacionados aos eventos religiosos e culturais. Já em outros, a 

comunidade é citada, inclusive como formuladora da ‘pauta’ do vídeo, mas nenhuma 

pessoa aparece para manifestar sua opinião. 
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Capítulo I 
 

O bairro Álvaro Weyne 

 
1. 1 O desenvolvimento do bairro na memória dos moradores 

 

Antes de chegarmos à análise dos vídeos da TV Umlaw, nesta seção da 

monografia, será apresentada um pouco da história do bairro Álvaro Weyne. Ao longo 

do capítulo será mostrado como foi a evolução histórica do bairro. Para facilitar o 

entendimento sobre o local que é abordado nos vídeos, fizemos caminhadas em dias e 

em horários alternados para termos uma mínima compreensão da dinâmica do bairro. 

Lúcia Santaella (2001, p. 86), em lista onde elenca cinco territórios de pesquisa em 

comunicação, com um deles corresponde o objeto de estudo desta pesquisa: território 

de contexto comunicacional das mensagens, já que neles se inserem as pesquisas sobre 

aquilo que as mensagens se referem, o que elas indicam, designam e representam. 

Inicialmente, como podemos entender a noção do termo bairro? Não seria erro 

pensar em delimitação espacial, limitados com outros bairros, um espaço fixo, concreto. 

O bairro é, como define SOUZA (1989, p.4), referendado por BEZERRA (2011, p. 27) 

 

[...] um referencial direto e decisivo, pois define territorialmente a 

base social de um ativismo, de uma organização, aglutinando 

grupos e por vezes classes diferentes (em níveis variáveis de 

acomodação ou tensão); catalisa a referência simbólica e, 

politicamente, o enfrentamento de uma problemática com imediata 

expressão espacial: insuficiência dos equipamentos de consumo 

coletivo, problemas habitacionais, segregação sócio-espacial, 

intervenções urbanísticas autoritárias, centralização da gestão 

territorial, massificação do bairro e deterioração da qualidade de 

vida urbana. 

 

1.2 A evolução do bairro 

 

O Álvaro Weyne está localizado no noroeste de Fortaleza e é limitado pelos 

bairros Floresta, Barra do Ceará, Vila Ellery, Carlito Pamplona. Uma volta ao passado, 

especificamente ao ano se 1952. Naquele ano, no dia 13 de junho, a Lei municipal 3676 

criava o bairro Santo Antônio da Floresta. A justificativa para o nome está ligada ao 

nome do primeiro habitante, o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, que ao se instalar 

no bairro encontrara apenas mato. 
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A honraria ao coronel deveu-se ao fato de ele ter doado uma parte do terreno para 

a construção do Seminário Apostólico, iniciada em 1956. Nessa época foi erguida a 

igrejinha de Santo Antonio, que foi demolida e substituída pela igreja de Nossa Senhora 

de Fátima. A partir de 1969, passou a funcionar a Escola Apostólica Nossa Senhora de 

Fátima. O motivo para a demolição do seminário foi a escassez de seminaristas e a 

distância da instituição cearense em relação à sede da Ordem do Sagrado Coração de 

Jesus, localizada em Recife, Pernambuco. Para entender melhor a evolução do bairro, 

ouvimos alguns moradores do bairro. Muito mais do que o acesso a documentos, 

tivemos a riquíssima contribuição dos moradores antigos do bairro, através das suas 

memórias. Esta pode ser entendida como a memória “o resultado de um trabalho de 

organização e de seleção daquilo que é importante para o sentimento de unidade, de 

continuidade e de coerência – isto é, de identidade” (ALBERTI, 2004, apud 

ALENCAR 2007). Uma das entrevistadas, Dona Maria Dulce, que chegou ao bairro em 

1959, nos contou que:  

   

O que existia aqui era o seminário dos padres, a escola apostólica, 

a escola Waldemar Falcão, nesse tempo não tinha posto de saúde. 

Tudo era resolvido no Centro. A gente ia pra igreja, eram as 

veredas. A gente vê, o que marcou o Álvaro Weyne foi a ocupação 

desordenada. Não sobrou espaço de lazer. Os campinhos que 

existia não existe mais. É perto do Terminal Antonio Bezerra, 

Leste Oeste. Temos bancos, posto de saúde, correios. Nós não 

temos creches. O pior problema do Álvaro Weyne é a ocupação 

desordenada. Eu aqui ando qualquer hora da noite, meu filho, 

ninguém nunca foi assaltado. Outra coisa boa que nós temos aqui 

no Álvaro Weyne é a feira. É uma feira dia de quinta-feira. Numa 

maneira geral, numa classificação de 1 a 10, eu classificaria assim 

como 8. 

 

Ouvimos também uma moradora que está no terreno em que os moradores 

ocuparam em 1986 e onde está a sede da Associação Umlaw. Ela é Dona Maria Teresa 

Gomes, conhecida como Dona Deusa,54. 

 

Nós não tínhamos pontos de ônibus aqui. Nós lutamos, eu e o Ivan, 

mais a diretoria. O pessoal ia pegar o ônibus lá acolá. Não tinha 

asfalto. A gente lutou bastante. Temos pontos de ônibus perto, 

posto de saúde (Posto Cinco), hospital. Eu não quero um lugar 

melhor pra mim morar não. Procuro, eu morei 7 anos no Carlito, 

mas achava assim, que não ia achar outro lugar melhor para morar.  

Mas daqui só quero sair pra... quando Deus me chamar. 
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Ainda na visita encontramos uma moradora saudosista, que sente saudade dos 

tempos de paz. Ela é Dona Francisca Carvalho de Souza, 86, mais conhecida como 

Valinda.  

   

Eu mesmo ainda preferia que voltasse aquele tempo. Não tinha 

malandro, não tinha ladrão, num tinha criminoso. Vem um pixote 

na bicicleta. Que mundo que nós ‘tamos’? Que no meu tempo num 

tinha isso. O Acrísio Moreira da Rocha (ex-prefeito) mandou 

colocar luz, que não tinha. O Manuel de Castro (ex-prefeito) 

mandou fazer o calçamento e o Carlos Mesquita (vereador) 

mandou fazer o asfaltamento. 

 

A conversa com a Dona Valinda tem um significado pois ela testemunhou a 

origem da Associação Umlaw. O depoimento dela oferece detalhes sobre como os 

ocupantes conseguiram resistir à pressão e permanecerem lá até hoje. 

 

Tinha a Associação, quando invadiram, houve. Era a Maria Luiza, 

a Betânia, era a Rosa da Fonseca, o Feijão. Chamaram né pra vê se 

davam apoio a eles. No tempo da Maria Luíza, botou preço para 

comprar mas num tinha dinheiro nenhum que comprasse esse 

pedaço. A Maria Luiza foi lá e eles num cederam de jeito nenhum. 

Eu fui lá no IAPAS. “Não pode fazer. A senhora pode construir a 

casa. Eu não to mandando a senhora construir, construa. Mas no 

tempo que o governo precisar ninguém vai se responsabilizar. Nós 

mandamos derrubar e ninguém tem a direito a nada. 

 

 

A Associação União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne surgiu no dia 12 

de maio de 1987 a partir da ocupação de dois terrenos do Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS) por 165 famílias.  Essas famílias ocuparam terra, fizeram 

seus barracos de papelão e de madeira. Para organizar a luta e organizar o povo, nasceu 

a Associação. Ivan relatou que a prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, havia 

dito que onde houvesse terreno desocupado, que as pessoas ocupassem que a prefeitura 

iria comprar. Há outra data, 25 de novembro de 1990, que é o dia em que a Associação 

foi registrada em cartório. Uma das entidades que apoiou a luta dos ocupantes do 

terreno foi a Arquidiocese de Fortaleza. 

 

Fez parte da nossa história né a Arquidiocese de Fortaleza. Foi 

quem, quando a chegou ocupou aqui, primeiro que chegou pra dar 

o apoio foi a Arquidiocese de Fortaleza, através dos advogados da 

Arquidiocese, os agentes de pastorais, os padres... Sem apoio deles 
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talvez a gente não tivesse ficado, porque a polícia veio várias vezes 

para derrubar mesmo. (Ivanildo Batista, entrevista, abril 2010) 

 

 

Ao longo desses anos, a UMLAW desenvolveu inúmeros projetos relevantes tanto 

na região de abrangência da comunidade como em outras localidades do estado. O 

projeto “Retrato de Nossa Gente”, por exemplo, qualificou 45 adolescentes na área da 

fotografia no município de São Gonçalo do Amarante. O “Reino Encantado da Leitura” 

pretende constituir um grupo de leitores com crianças e adolescentes do bairro Álvaro 

Weyne, utilizando uma mini-biblioteca móvel. Já no “Reciclando o Amanhã”, a 

associação recebe materiais recicláveis dos moradores da comunidade contribuindo 

com a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que ajuda no custeio dos 

trabalhos sociais desempenhado pela UMLAW. 

 

1.3 Histórico de atuação das lideranças comunitárias 

 

Em um bairro de periferia como o Álvaro Weyne, o histórico de lutas está 

imediatamente ligado ao desenvolvimento do bairro. Para esta monografia, contamos 

coma a valiosa ajuda de Ivan Batista, vice-presidente da Associação União dos 

Moradores de Luta do Álvaro Weyne (Umlaw). Ivan nos forneceu um exemplar do 

caderno O Povo nos bairros, do Jornal O Povo, de Fortaleza. A edição é de 2 de julho 

de 1994. 

No estudo da comunicação no contexto dos movimentos sociais populares é 

comum a literatura mencionar que esses grupos são reivindicatórios de melhores 

condições de vida. Em outro capítulo algumas dessas reivindicações vão aparecer nos 

vídeos que vamos analisar. Voltando ao exemplar do Jornal O Povo, vamos aqui expor 

algumas dessas lutas que estavam na pauta das lideranças comunitárias de então. 

No âmbito da saúde, citamos o caso do presidente do Conselho Comunitário São 

José do Reino, Willame Correia. Segundo ele, o número de unidades de saúde eram 

insuficientes e ocasionavam superlotação. Na área da educação, a luta era por uma 

melhor oferta de escolas. A demanda não era totalmente atendida. As escolas de 1º grau 

não eram suficientes. Já as de 2º grau, ficavam em outro bairro e os alunos só tinham 

disponibilidade de vagas à noite. Outros pedidos eram para as áreas de segurança e para 

o trânsito. A primeira por conta do aumento de gangues, a última pelo número de 

atropelamentos com mortes. 
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Outro projeto do qual a Associação cuida é do Bloco Carnavalesco Urubu 

Encantado. 

 Nós da Umlaw fizemos uma reunião com as outras do bairro e um 

bloco a partir da história do bairro. Até que surgiu o nome. O 

primeiro nome que se tem notícia daqui do bairro é que era 

conhecido como o bairro dos urubus. Devido a também a oficina 

dos urubus. Surgiu o nome Urubu e pra contemplar o Reino 

Encantado, que é uma das ocupações antigas, o nome Encantado. 

 

 

Atualmente, uma das pessoas que tem mais atuado na Associação Umlaw, é o 

Ivanildo Batista de Andrade. Sobre ele, dona Valinda fala que se esforça muito e cobra 

mais presença de outras pessoas da Associação. 

 

 

 O Ivan tá lutando por esse pessoal todinho. Esse pessoal num quer 

nada não. Só querem achar o bocado na mesa, sabe como é. Mas 

pra dar um passo... Eu reclamei, eu boto a boca no trombone. Na 

hora que ele precisar, era pra ta junto dele, não deixando ele só, 

chamando um e outro e não aparece ninguém. (Dona Valinda, 

entrevista 2011). 

 

 

O relato de dona Valinda traz uma discussão sobre um aspecto que é a 

participação no projeto comunitário. Pelo que pudemos observar nas caminhadas pelo 

bairro e conversa com os moradores e constatamos que Ivan tem uma referencia. Uma 

observação na proposta política da Umlaw, enquanto entidade criada por um grupo de 

moradores que ocuparam um pedaço de terreno no Álvaro Weyne, é que reconhecemos 

que há pessoas interessadas pela coletividade, que buscam melhores condições de vida 

e desenvolvimento para os habitantes do bairro. 

“A comunidade aportaria, desta maneira, como uma postura mais integrada do 

homem com o seu cotidiano, com o real, com os outros” (PAIVA, 2003, p. 84). O que 

talvez dona Valinda cobre é o que o filósofo Frances Jean Juc Nancy defenda como  um 

clinámen, uma pendência de um na direção do outro. Evidentemente que não podemos 

ter uma visão romântica de que a comunidade é um paraíso. Isso constatamos em 

conversas com moradores antigos e integrantes da Umlaw. Por exemplo, em relação ao 

carnaval, constatamos que nem sempre é fácil a união de todas as agremiações de 

carnaval de rua no bairro.  
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1.4 Associação Umlaw: a evolução dos processos comunicativos - das reuniões até 

a inserção na internet 

 

A investigação na Associação Umlaw revela que inicialmente a comunicação que 

existia era limitada às reuniões e às assembleias gerais.  

 

 Era o único meio de comunicação que a gente tinha. Havia sempre 

a necessidade de a comunidade, ela ter essa comunicação direta 

com o povo, até porque veio... os anos foram se passando, as 

famílias aumentando, a responsabilidade foi crescendo e com isso 

era necessário ter uma comunicação com o povo, com a população. 

(Ivanildo Batista, entrevista 2010). 

 

 

A partir de 1997, Ivanildo Batista, eleito presidente da Associação, começou a 

pensar em um meio de comunicação com o povo. O site da UMLAW existe desde 2008 

e surgiu após a tentativa da associação de ter uma rádio comunitária. A segunda opção 

foi a radiadora. Ivanildo Batista disse que ela acabava irritando e ganhava muito mais 

inimigos.  

A gente tentou essa questão da rádio comunitária. Chegamos a 

concorrer no Ministério das Comunicações. O nosso processo 

ficou rolando de 2008 até agora esse ano que passou [2009].Nós 

fizemos o projeto e entramos naquela lei na época, naquela Lei 

Jereissati [Lei 12464, de 29 de junho de 1995 - Lei de Incentivo à 

Cultura que permite empresários investir em projetos culturais no 

estado, através da transferência de recursos financeiros deduzindo 

mensalmente até 2% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) devido] e nossos recursos foram aprovados pra 

montar o estúdio e tudo, mas como a gente não tinha a concessão, 

a gente perdeu o recurso. (Ivanildo Batista, entrevista, abril de 

2010). 

 

 

A associação tentou levar adiante uma produção de jornal escrito, mas 

constataram que o custo era grande e abandonaram a idéia. Frustradas essas tentativas, 

surgiu então a esperança com a informatização. “A despesa que se tem com o 

computador, qual é? É ter um computador e uma internet”, perguntava-se Ivanildo, em 

entrevista em 2010. 
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A evolução dos processos comunicacionais e suas tecnologias 

condicionaram profundas mudanças nos modos de estabelecer 

relações sociais. Da comunicação impressa aos meios audiovisuais 

e avançando em direção à hipermídia, virtual e interativa como a 

internet, a comunicação vem modificando as formas de relação e 

compreensão do mundo. (CASAROLI e PERUZZOLO apud 

COELHO, 2009, p. 119). 

 

Desde os anos 1990, as experiências ligadas a movimentos sociais, associações 

comunitárias e de vários outros tipos têm se apropriado das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC). Na comunicação comunitária, a internet tem se 

tornado uma ferramenta importante de comunicação e poder. “É o caso de blogs, 

jornais on-line, websites informativos e colaborativos que instituem novas redes 

alternativas e participativas de comunicação.” (PERUZZO, 2009, p.41). A Umlaw 

administra o Blog da Umlaw, o blog da Área Pastoral, o blog da Comunidade São 

Francisco,o blog do Diário do Pólo, Diário da Lagoa do Urubu,o blog Mexa-se, o blog 

Álvaro Weyne quer paz e o Blog do Urubu Encantado. 

          No processo de desenvolvimento de um meio de comunicação da associação, 

surgiu então a idéia do site, cuja idealização não teve como meta apenas divulgar 

assuntos ligado aos bairros onde está situada a associação. 

 

[...] Nós da diretoria queríamos ter um site. Quem veio nos dar esse 

suporte é o Ismael Ribeiro. Mas a gente (da diretoria) foi dando os 

rumos. Nós queremos focar na comunidade, que a comunidade 

possa se ver, ter suas notícias. Mas a gente não quer também 

morrer aqui, ficar olhando, centrando aqui. A gente quer uma visão 

ampla de tudo. A gente quer atrair a atenção da juventude que é 

quem mais tá acessando a internet. (Ivanildo Batista, entrevista, 

abril de 2010). 

 

Com o avanço das novas tecnologias de informação, há uma mudança na forma 

de representação das cidades. Segundo Castells (2007, p.488), “há uma forma espacial 

característica das práticas sociais que dominam a sociedade em rede: o espaço de 

fluxos”. A era da informação está introduzindo uma nova forma urbana: a cidade 

informacional.  A necessidade do uso das tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) pelas iniciativas populares visa, portanto, atingir um público mais amplo. 

Segundo PERUZZO (2010, p.13), “como partes constituídas e constituintes da 

sociedade atual, não há outra maneira do que se estar nelas e empoderar-se delas”.  
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O progresso das tecnologias da informação e comunicação vem possibilitando 

uma nova configuração das cidades, com suas divisões territoriais também se inserindo 

na internet.  

 

Não se trata da emergência de uma nova cidade, ou da destruição das 

velhas formas urbanas, mas de reconhecer a instauração de uma nova 

dinâmica de reconfiguração que faz com que o espaço e as práticas 

sociais das cidades sejam reconfiguradas com as emergências das novas 

tecnologias de comunicações e das redes telemáticas. (LEMOS, 2003, p. 

2-3) 

 

 

Na sociedade globalizada, o local e o global se entrecruzam. Na web, os lugares 

adquirem uma nova configuração. No processo de imersão na rede mundial de 

computadores, esses lugares que tem suas “características sociais, culturais, físicas e 

funcionais bem definidas não desaperecem, mas sua lógica e seu significado são 

absorvidos na rede”. (CASTELLS, 2007, p.502). LEMOS (2009, p.39) apresenta três 

princípios que estariam norteando a atual cultura de informação: “a liberação do pólo 

de emissão, o principio de conexão em rede e a conseqüente reconfiguração 

sociocultural a partir de novas práticas produtivas e recombinatórias ”. 

A partir destas constatações infere-se que o espaço de fluxos, o ciberespaço, tem 

ligação com o espaço de lugar, sendo este formado pelos lugares físicos da cidade. 

LEMOS (2009, p.44) define que  

 

 nesta fusão de espaço de lugar e espaço de fluxo, vemos a constituição 

de territórios informacionais: além do território físico, do controle 

simbólico, corporal, cultural, vemos surgir uma nova dimensão, um 

território que podemos chamar de território de controle de informação, o 

território digital informacional. (LEMOS, 2009, p.44) 

 

Em Fortaleza, desde 2004 tem surgido sites de bairro. Desde o fim dos anos 1990, 

as associações civis tem se apropriado da rede. O pioneirismo é atribuído à organização 

francesa Associacion pour La Taxation de Transactions pour l’Aide aux Citoyens 

(ATTAC) que, no ano de 1999, promoveu um encontro internacional para discutir formas 

alternativas de atuação em escala mundial dos movimentos sociais. 

Nos últimos sete anos, em Fortaleza, tem se observado um crescimento de sites  de 

bairro. Atualmente, existem os sites: Álvaro Weyne, Ellery, Messejana, Monte Castelo, 

Centro, Genibaú, João XXIII. 
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Trata-se d a constituição de territórios informacionais e atuam como meios para 

uma maior difusão dos assuntos de interesse dos moradores destas regiões. Segundo 

Pierre George, citado por BEZERRA (2011), o bairro pode ser considerado como uma 

unidade básica da vida urbana. 

 

O morador refere-se ao seu bairro, quando quer situar-se na cidade; 

tem impressão de ultrapassar um limite quando vai a um outro 

bairro. [...] É com base no bairro que se desenvolve a vida pública, 

que se organiza a representação popular. Finalmente, e não é menos 

importante, o bairro tem um nome que lhe confere uma 

personalidade dentro da cidade (GEORGE, 1983, p. 76, apud 

BEZERRA, 2011, p.28). 

 

 

A existência dos bairros é importante na questão da organização popular, pois é 

situando-se nessas localidades é que os grupos podem se articular com objetividade. Os 

integrantes da Umlaw voluntariamente fizeram a cobertura da Conferência Municipal de 

Comunicação e da Cultura em 2009. A transmissão foi ao vivo com equipamentos bem 

precários. A partir dessas ocasiões, os setores de comunicação da prefeitura passaram a 

ver os comunicadores populares com outros olhos. 

          

Qual é a nossa relação com a prefeitura? A gente vai, faz a 

cobertura do evento, mas a gente faz a cobertura do evento à nossa 

visão. É o que nós estamos vendo. Não tem nenhuma interferência. 

Apenas eles nos dão a pauta. Eles sugerem a pauta. Eles nos dão o 

boletim, a gente colhe o que a gente vai cobrir e de que maneira a 

gente vai cobrir. Sempre nas nossas matérias, a gente coloca uma 

crítica construtiva. (Ivanildo Batista, entrevista, abril de 2010). 

 

O relato de Ivanildo reflete a consciência de que o trabalho que coordena tem 

limitações, mas, por outro lado, vem sendo feito com empenho e seriedade. Utilizando 

o raciocínio de Paiva (2007, p.42),  “este agente normalmente é um abnegado, idealista, 

acredita no que produz e quer fazer o melhor. Nem sempre ele é oriundo de um curso 

de comunicação, mas trabalha dia e noite com afinco”. 
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1.5 Umlaw, Álvaro Weyne e Identidades Culturais 

 

Na sociedade contemporânea, com a globalização da comunicação, a 

identificação com o território em que se vive, no caso da presente pesquisa, o bairro, 

tem a concorrência de padrões externos difundidos por lógica do mercado. Por outro 

lado, também observa-se que dentro de territórios como um bairro, há  movimentos em 

torno de valorização da cultura local. 

 

Numa sociedade humana, a noção de espaço está associada à idéia 

de localização de lugares que são importantes para o grupo social, 

não apenas por estarem associados às atividades de reprodução 

social, mas por serem referências importantes para a construção da 

identidade cultural. (ALENCAR, 2007, p. 97) 
 

 

            Percorremos o bairro Álvaro Weyne em algumas ocasiões. Nossa pesquisa não 

está restrita ao olhar sobre os vídeos da TV Umlaw. Também buscamos compreender 

como esse lugar é vivenciado pelas pessoas que nele habitam. Dois dos oito vídeos são 

sobre manifestações culturais existentes no Álvaro Weyne. Para GOMES & COGO 

(1998, p.46), a pesquisa realizada em um ambiente natural possibilita o pesquisador “se 

aproximar do ato comunicacional sem descontextualizá-lo. Desse modo, na medida do 

possível, não o deturpa nem o altera”. 

Acompanhamos o desfile do bloco de rua Urubu Encantado, existente há sete 

anos.O nome é uma homenagem ao bairro. O termo Urubu, segundo os moradores, é 

uma referencia ao primeiro nome do bairro de que se tem notícia: bairro dos Urubus. Já 

a palavra Encantado refere-se à comunidade de São José do Reino. 

Como podemos compreender o bloco de rua Urubu Encantado como elemento de 

identificação com a comunidade do Álvaro Weyne? Costa (2002, p.27) apresenta uma 

tipificação chamada de identidade experimentada, que pode ser entendida como aquelas 

vividas, relativas com as representações cognitivas e os sentimentos de pertença, 

reportados a coletivos de qualquer espécie (categoriais, institucionais, grupais, 

territoriais, ou outros), que um conjunto de pessoas partilha, emergentes das suas 

experiências de vida e situações de existência social.  
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Além disso, outro entendimento é fornecido por Giddens (1990), citado por Hall, 

que explica que o “lugar” é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado: o 

ponto das práticas sociais específicas com as quais as identidades estão estreitamente 

ligadas. 

No dia 29 de janeiro de 2011, acompanhamos o desfile. A concentração dos 

integrantes da bateria do bloco foi na casa de Ivan. Presenciamos muita descontração 

entre os jovens. Mas também percebemos uma exigência de Mica, irmão de Ivan e 

puxador do bloco, para que os percussionistas atuassem com empenho. “Quem tá nesse 

bloco, tem que ter animação”, disse em tom severo. Também percebemos um pouco 

como se dá a relação entre os jovens momentos antes do desfile. Eles trocam palavras 

de baixo calão, disparam arrotos e compartilham risadas. Um dos meninos se aproxima 

de Micael, um dos jovens de confiança de ‘Mica’ e diz: bota moral nesses caras aí 

(referindo-se aos mais danados). 

Chegando à praça Waldemar Falcão, o cenário estava bastante iluminado. Uma 

luz branca em meio a uma iluminação alaranjada muito comum em quase toda a 

Fortaleza. Seria uma forma do público ver melhor o que está para passar por algumas 

ruas do bairro. Aos poucos chegam senhoras e seus filhos, muitos de pouca idade, 

impressionados com o Urubu gigante, semelhantes aos bonecos de Olinda, 

Pernambuco. 

Enquanto o pessoal do bloco se prepara, captamos algumas impressões sobre o 

bairro com pessoas que estavam próximas. Por exemplo, para seu Aurélio, 57, 

mecânico, ao citar as coisas boas do bairro, referiu-se ao pólo de lazer, à praça, às 

atividades que , segundo ele, a Umlaw faz para tirar os meninos da rua. Conversamos 

também com Dona Idaci Araujo, 41, que  numerou a Escola de Ensino Médio, Posto de 

Saúde, Estação, Linha de Ônibus e como aspecto negativo a ausência de linha de 

ônibus que leva para a Beira Mar. Já uma terceira pessoa, Dona Rosa, foi mais 

econômica nas palavras e se limitou a citar o “sanear que botaram” como algo positivo 

e o Posto de Saúde como negativo, que “num tá com nada”, segundo ela. 

Voltando ao desfile em si, foi possível observar que ao longo das ruas as pessoas 

saíam de suas casas para verem a passagem do bloco. Algumas filmavam com celulares 

e com máquinas fotográficas. As músicas cantadas pelo bloco eram de marchinhas 

tradicionais. Esse aspecto pode evidenciar uma estratégia para a consolidação do Urubu 

Encantado no Álvaro Weyne. Aqui podemos trazer como entendimento o que pensa 

Moscovici (1994)  sobre representações sociais. Citado por Bauer e Gaskell (2004) Ele 
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usa o termo ancoragem. Bom, no caso do desfile são mais conhecidas as marchinhas 

tradicionais, mas em virtude do desfile, elas servem para tornar mais conhecido o que é 

não-familiar. “Um objeto social novo e não-familiar, se tornará mais familiar à medida 

que assimilado a um outro que já o seja.” (BAUER e GASKELL, 2004, p.354) 

 

 

1.6  Movimentos sociais e a comunicação 

 

No início deste capítulo, será abordada a relação entre comunicação e movimentos 

populares. Inicialmente, baseado em revisão bibliográfica, será discutida relação entre a 

comunicação e os movimentos sociais, especialmente os populares. 

Antes de discutir a comunicação, faz-se importante revisar os outros direitos que 

compõem a gênese da modernidade ocidental. Há, então, os direitos civis- relacionados 

à personalidade do indivíduo. “São direitos que obrigam o Estado a uma atitude de 

renúncia, de abstenção diante dos cidadãos, quase no exato momento em que ele se 

formava, na esteira das revoluções burguesas, entre o século XVII e  XVIII” (RAMOS, 

2005, p.245) 

Os direitos de segunda geração estão ligados ao Estado democrático 

representativo, contemporâneos do século XIX e do capitalismo que vivia a emergência 

da sua fase industrial. Os de terceira geração relacionam-se aos direitos sociais como 

trabalho, assistência. Estão ligados ao Estado-providencia, entre o fim do século XIX 

até os anos 60 do século XX. 

 E a Comunicação? Um direito de quarta geração. Que implica tal reivindicação? 

Por que o interesse em ser detentor do direito de comunicar? São questões que se 

apresentam neste momento.  A partir do entendimento que a comunicação é um direito 

social, constata-se que 

 

O direito à comunicação constitui um prolongamento lógico do 

progresso constante em direção à liberdade e à democracia. Em 

todas épocas históricas, o homem lutou para se libertar dos poderes 

que o dominavam, independentemente de que fossem políticos, 

econômicos, sociais ou religiosos, e que tentavam impedir a 

comunicação. (RAMOS, 2005, p.248) 

 

“A conquista mais significativa da comunidade internacional, desde a II Guerra 

Mundial, foi a articulação e a codificação de um amplo espectro de Direitos Humanos 

fundamentais” (HAMELINK, 2005, p. 149). Segundo este mesmo autor, “o direito de 
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comunicar é percebido por seus protagonistas como mais fundamental do que o direito à 

informação...” (HAMELINK, 2005, p. 144). 

Tal aspecto fundamental levou a discussão sobre o direito à comunicação a 

UNESCO em 1974. “Todos os indivíduos devem ter acesso igual às oportunidades de 

participação ativa nos meios de comunicação e de se beneficiar de tais meios, enquanto 

preservam o direito à proteção contra seus abusos ” (RESOLUÇÃO 4.121, da 18ª 

Conferência Geral da UNESCO) 

Nesse contexto aparecem propostas de uma comunicação horizontal, em outras 

palavras, comunitária, participativa e democrática  “realizada por meio do envolvimento 

ativo das pessoas como emissoras e receptoras de mensagens de forma a contemplar 

outras perspectivas do direito à comunicação, e não apenas o acesso à informação” 

(PERUZZO, 2009, p. 37). 

Em 1980, por ocasião do encerramento do relatório final, do qual se concluiu que 

o reconhecimento desse novo direito prometia fazer avançar a democratização da 

comunicação, a Comissão MacBride declarou que  

 

 

As necessidades de comunicação em uma sociedade democrática 

devem ser atendidas pela extensão dos direitos específicos,tais 

como o direito a ser informado, o direito a informar, o direito a 

informar, o direito à privacidade, o direito a participar na 

comunicação pública- todos elementos de um novo conceito- o 

direito de comunicar. No desenvolvimento do que chamamos de 

uma nova era de direitos sociais, nós sugerimos que todas as 

implicações do direito de comunicar sejam exploradas mais 

profundamente. ( Comissão Internacional para o Estudo dos 

Problemas da Comunicação, 1980, p. 265) 

 

 

Tomando como referência as iniciais da Associação Umlaw, objeto deste estudo, 

União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne, buscamos apresentar algumas 

reflexões sobre a relação entre movimentos sociais populares e comunicação.  

Inicialmente, é preciso uma reflexão do que significa lutar por melhorias. 

Para efetivação de direitos, um conceito se faz presente nessa reflexão: cidadania. 

Segundo Marshall (1967) (apud PERUZZO, 2009, p. 34), a cidadania se constitui na 

efetivação de direitos da pessoa nas dimensões civil, políticas e social. 

Observando essas dimensões, aparece como fator primordial na atuação em busca 

da almejada cidadania uma constituição coletiva articulada. Nos movimentos sociais 
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populares, o grau de articulação é um fato preponderante na luta pela transformação 

social.  

 

Os movimentos sociais populares, identificados como forças 

organizadas, conscientes e dispostas a lutar, são artífices de 

primeira ordem no processo de transformação social, embora um 

conjunto de fatores (liberdade, consciência, união) e de atores 

(pessoas, igrejas, representações políticas, organização) se somam 

para que as mudanças se concretizem. (PERUZZO, 2009, p.35) 

 

 

Dentro do contexto dos movimentos sociais, a identidade é um elemento que pode 

ser considerado como um dos sustentáculos para a consolidação dos projetos 

organizacionais. Segundo CASTELLS (2002), a identidade é uma construção social e 

sempre ocorre em um contexto marcado pelas relações de poder. Para o autor há três 

tipos de construção da identidade: legitimadora, de resistência e de projeto. 

Em relação à primeira, é “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade 

no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais (...)” 

(CASTELLS, 2002, p.24). Já a segunda está ligada com  as “trincheiras de resistência e  

sobrevivência com base nos princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 

sociedade, ou mesmos opostos a estes últimos (...)” (CASTELLS, 2002, p.24). 

A terceira, classificada como identidade de projeto, envolve os atores sociais 

dentro de um trabalho que construa uma identidade “capaz de redefinir sua posição na 

sociedade, e ao fazê-lo, buscam a transformação de toda a estrutura social ” 

(CASTELLS, 2002, p.24). 

Entende-se que, no contexto das instituições como uma Associação de Moradores, 

vê-se a necessidade de colocar em cena produções que colaborem, para que a 

comunidade construa sua ecologia social. Partilha-se do entendimento de FERREIRA 

(2007, p. 49) para o qual 

 

Concebo a comunicação como processo de construção de sentido e 

de valor. Parto da hipótese de que devemos considerar estratégico 

estudar as relações de sentido que se “constroem” como formas de 

apropriação simbólica do mundo (como um “cultivo” que promove 

a geração de valores sociais). Os processos de informação e de 

comunicação concebem-se como dispositivos culturais (qualquer 

classe de linguagens, imagens, símbolos e até normas de ação 

social),os quais os agentes sociais recorrem como recurso, para 

“construir e  cultivar” contextos e ambientes previsíveis e estáveis 

(FERREIRA, 2007, p.48) 
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Apresentados o histórico sobre a legitimação da comunicação como direito, na 

seção seguinte será discutida a relação da Associação de Moradores com os movimentos 

sociais. 

 

1.7   Associação de Moradores: uma forma de movimento social 

 

 

Qual o significado da existência de entidades como a Associação Umlaw? 

Inicialmente, partimos de uma reflexão sobre a denominação da Associação e a sua 

relação com o que se pode denominar de movimento social. 

As iniciais da Umlaw significam União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne. 

Possuindo estatuto próprio, registrado em cartório, a Associação Umlaw existe desde 12 

de maio de 1987. O texto do menu “quem somos” do  site da Associação  União dos 

Moradores de  Luta do Álvaro Weyne (www.umlaw.org.br) revela a constituição formal 

da entidade: 

 

 

A União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne, doravante 

denominada UMLAW é uma entidade civil, de direito privado, de 

duração indeterminada de caráter social e cultural, sem fins 

lucrativos, criada em 25 de novembro de 1990, com sede própria à 

rua São Francisco, 70, bairro Álvaro Weyne, e foro jurídico em 

Fortaleza estado do Ceará, é composta pelos moradores do referido 

bairro como também pelo quadro de sócios, representantes de 

entidades da comunidade da área de abrangência da UMLAW que 

livremente queira desta entidade fazer parte, sendo constituída por 

assembléia geral, uma diretoria, um conselho fiscal comunitário, 

uma relações públicas e suplentes, todos eleitos democraticamente 

pelo conjunto dos associados e moradores através de eleição direta 

e secreta. 

 

 

A Associação Umlaw poderia ser enquadrada como um movimento social? Como 

explica Gohn (2008, p. 247), “uma associação de moradores, se institucionalizada, é 

uma organização social. Mas faz parte de um movimento social mais amplo que é o 

movimento comunitário de bairros”. 

Fazendo um percurso histórico, verifica-se que a gênese dos movimentos sociais 

ocorreu na zona urbana. Segundo Vizer (2007, p. 45) 

http://www.umlaw.org.br/
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Os movimentos sociais representam uma forma específica e 

historicamente diferenciada de organização social, surgida nos fins 

do século XIX, como manifestação de setores sociais 

fundamentalmente urbanos que cobraram condições de vida não só 

injustas ou restritivas, mas, além disso, compartilhadas por um 

setor ou grupo social identificável e identificado. 

 

 

 

 

A partir desta explicação, questionam-se os propósitos de movimentos sociais 

como Associação Umlaw. Para que elas existem? O que as motiva? Uma perspectiva 

oferecida por Gohn (1997, pp. 251-252) considera que os movimentos sociais 

constituem expressões de poder da sociedade civil e sempre se desenvolvem em 

contextos de correlação social. Sobre associações como a Umlaw, situada em um bairro, 

portanto inserida dentro de um território, a autora explica que a atuação desse tipo de 

movimento tem como categoria fundamental a força social. Essa força está configurada 

numa demanda ou reivindicação concreta, ou numa ideia-chave que, “formulada por um 

ou alguns e, apropriada por um grupo, se torna um eixo norteador e estruturador da luta 

social de um grupo- qualquer que seja seu tamanho- que se põe em movimento” 

(GOHN, 2008, p.248). 

 

 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 

sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas 

sociais, articuladas em certos cenários da conjuntura 

socioeconômica e política de um país, criando um campo político 

de força social na sociedade civil. As ações se estruturam a partir 

de repertórios criados sobre temas e problemas em conflitos, 

litígios e disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. Esta 

identidade é amalgamada pela força do princípio da solidariedade e 

construída a partir da base referencial de valores culturais e 

políticos compartilhados pelo grupo, em espaços não-

institucionalizados. Os movimentos geram uma série de inovações 

nas esferas pública (estatal e não-estatal) e privada; participam 

direta ou indiretamente da luta política de um país, e contribuem 

para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e 

política. 

(GOHN, 1997, pp. 251-252) 
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Manuel Castells, citado por Gohn (2008, p. 250), preconizava nos anos 1970, que 

não bastam as carências para haver um movimento. Elas têm de se traduzir em 

demandas, que, por sua vez, poderão se transformar em reivindicações, por meio de 

uma ação coletiva. 

 Nos anos 80 e 90, como explica Vizer (2007, p. 30), houve o ressurgimento das 

democracias e paralelamente um maior ímpeto com a tendência de trabalhar com as 

comunidades locais em um plano de igualdade, para construir as bases plurais das 

formas institucionais.   

Para Vizer (2007, p.46), os movimentos sociais têm como característica 

fundamental: 

 

1.Desenvolver (práticas e dispositivos instrumentais de ação); 

2.Com o fim de transformar (as relações e as práticas de poder 

instituídas:p. ex, no governo, o sistema legal, as formas de 

propriedade etc.) 

3. Por meio da mobilização (ações de resistência instituintes); 

4. Apropriando-se conflitivamente ( de tempos e espaços públicos, 

cortes de rotas, tomada de edifícios e empresas fechadas etc.); 

5. Motivados para cultivar (vínculos, instituições de agrupamento e 

contenção) 

6. Motivados e inspirados criativamente (o enorme universo da 

cultura, a comunicação e as formas simbólicas) 

 

 

Segundo Nunes (1995), os movimentos populares visam à democratização 

integral da sociedade (desigualdades no trabalho entre homens e mulheres, entre etnias e 

direitos humanos). Além desses, há as lutas pela apropriação de bens e serviços no 

campo do consumo (movimentos urbanos de defesa do consumidor, lutas por moradia, 

contra a inflação, por acesso à educação, melhores condições de saúde, de transporte, 

etc.) e pela democratização da comunicação. 

Na análise de Peruzzo, (2004, p.44) as expressões movimentos sociais, 

movimentos coletivos, movimentos populares, movimentos sociais urbanos, 

movimentos sociais populares, entre outras, são usadas indistintamente, o que talvez 

reflita sua grande diversidade e heterogeneidade em nossa sociedade. Eles podem 

agrupar-se da seguinte forma: 

 

 



 26  

1 Ligados aos bens de consumo coletivo (associações de 

moradores, favelados etc, grupo de mulheres e comissões que 

normalmente se organizam a partir do local de moradia e 

reivindicam melhorias no transporte coletivo e na coleta de lixo, 

por exemplo, ou suprimento de carências nos campos da saúde, da 

educação, da segurança; 

2. Envolvidos na questão da luta pela terra (MST); 

3. Relacionados com as condições gerais de vida; 

4. Motivados por desigualdades culturais; 

5. Dedicados à questão trabalhista; 

6. Voltados à defesa dos direitos humanos; 

7. Vinculados a problemas específicos. 

(PERUZZO, 2004, p.44) 

 

 

Em via de mão dupla sobre esses movimentos sociais, temos dois aspectos a 

serem observados, ou melhor, dizendo, no pensamento de Vizer (2007), uma dupla 

dimensão argumental.  

 

Por um lado, em defesa e construção paulatina de um universo de 

discurso coletivo e “universalista”, assentado sobre valores como 

Direitos Humanos, Direitos Sociais, Cidadania, Gênero (e direito 

reprodutivo), meio ambiente, direito à identidade e à diferença, e 

um outro termo que expressa as idéias-força de uma variedade 

inumerável de agrupamentos do crescente e grandioso Setor Social 

(ou Terceiro Setor). 

A segunda linha de discurso argumental que constroem aparenta ir 

em sentido contrário: constrói-se sobre as condições específicas de 

cada agrupamento (“associação voluntária” em termos de Turner, 

1999), segundo seus interesses, necessidades e percepções 

particulares ou locais, já sejam de natureza econômica, política ou 

cultural. Os discursos e valores particulares buscam um 

reconhecimento dentro dos espaços públicos de ação e expressão 

(as ruas, as praças, às vezes os meios de comunicação) mediante 

uma prática de expressão e de ação social, que é evidentemente 

política, mas curiosamente, rara vez reconhecida como tal pelas 

próprias associações ou movimentos. 

(VIZER, 2007,p. ) 

 

 

 

É neste contexto que acreditamos que está inserida a Associação Umlaw, ao 

realizar produções audiovisuais do bairro Álvaro Weyne, embora também produzam 

conteúdos em contextos fora da localidade do bairro.  
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Na análise de Peruzzo (2004, p. 41), grande parte dos movimentos populares 

morreu, seja em razão de sua debilidade estrutural ou então porque já tinham cumprido 

o seu papel.  

 

Mas, não se deve esquecer que muitos se transformaram, dando 

origem a outros, além dos novos que foram aparecendo. Como falar 

da regressão dos movimentos de bairro, por exemplo, se 

despontaram no País milhares de associações de moradores? Seria 

em parte porque sua atuação, por ser mais localizada, não tem um 

espaço espetacular na televisão e no rádio? (PERUZZO, 2004,p.41) 

 

 

Os chamados novos movimentos sociais são diversos, mutantes; às vezes, e a 

partir de certas perspectivas, inconstantes. Muitos deles se organizam em torno de 

necessidades básicas: o direito de ter uma casa, ao alimento, à educação e também 

centenas de pessoas se reúnem em defesa da tartaruga marinha. Assim um ator ou pode 

ser uma pessoa ou um coletivo, mas a ênfase é sua ação transformadora. (MASSONI, 

2007, p.98) 

No plano das análises, os anos 90 enfatizarão duas categorias 

básicas: a cidadania coletiva e a exclusão social. A primeira, já 

presente na década anterior, apresentará como novidade pensar o 

exercício da cidadania em termos coletivos, de grupos e instituições 

que se legitimaram juridicamente a partir de 1988, e que tem que 

desenvolver um novo aprendizado, pois não se trata apenas de 

reivindicar, pressionar ou demandar. Trata-se agora de fazer, de 

propor, de ter uma participação qualificada, já que o lugar da 

participação está inscrito em leis, é uma realidade virtual. A 

segunda, relativa à exclusão, decorre das condições 

socioeconômicas que passam a ser imperativas, causadoras de 

restrições e situações que Durkheim certamente caracterizaria 

como anomia social: violência generalizada, desagregação da 

autoridade estatal, surgimento de estruturas de poder paralelas. As 

análises enfatizarão os efeitos destes sistemas de desagregação 

social sobre as estruturas organizativas da população. (GOHN, 

2008, p.288) 

 

 

 

Turner (1999) apud Vizer (2007, p.31) considera que há quatro classes de 

Associações Voluntárias. As de “caridade, as que são sustentadas pela igreja sob um 

esquema de patronato, uma segunda que corresponderia ao modelo do Estado de Bem-

Estar, reguladas pelos procedimentos e regras do próprio Estado, em terceiro o modelo 
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‘ativista’, sustentado em valores comunitários de cooperação solidária, consórcio e um 

discurso igualitário e progressista. Uma última classificação expressa a aparição de um 

moderno modelo de associações de “feira livre filantrópica”, sujeito aos valores da  

concorrência pela busca  de fundos (o “fundraising”, promovido em infinidades de 

cursos de capacitação e conferência). 
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CAPÍTULO II 

 

Mídia Comunitária e Popular 
  

 

2.1 Comunicação Popular 

 

Como protagonista: o povo. Em outro capítulo, será abordada a TV Umlaw, 

objeto de estudo desta monografia, mas para a discussão nesta parte da pesquisa, toma-

se a frase do vice- presidente da Associação Umlaw, Ivan Batista, justificando a 

presença da TV Umlaw: 

 

Tivemos essa iniciativa porque nós já participamos de outras 

Conferências e sentimos falta do ‘povão’. Então, essa transmissão 

ao vivo é para ampliar a participação das pessoas. A gente da 

periferia sofre com o ‘não-espaço’ na comunicação. Quando as 

TV’s vão para o nosso bairro é só para mostrar coisa ruim. A nossa 

TV é para mostrar o lado bom da nossa comunidade. (Ivan Batista, 

entrevista ao site do Bairro Ellery) 

 

O depoimento de Ivan Batista pode levar a um entendimento de que os grupos 

populares se propõem a revelar uma face geralmente estigmatizada pela mídia 

comercial, que se ocupa do macroespaço. Por outro lado, a falta do “povão”, como 

expressou Ivan Batista, enseja uma demanda que tem um histórico de disputa. Uma 

digressão ao cenário político da América Latina, nos 1960, 70 e 80, evidencia que havia 

a necessidade de se dispor de meios para contestar o establishment militar. O Estado era 

visto como um adversário. No caso brasileiro (1964-1985), os movimentos sociais e 

outras organizações progressistas ousaram criar meios alternativos para se comunicar.  

Um exemplo disso foi a Imprensa Alternativa. Essa expressão apareceu no 

contexto do surgimento de um tipo de imprensa contra a ideologia do governo. A 

imprensa alternativa, expressada através de tablóides, que criticavam e contestavam a 

realidade de então. 

 

São exemplos o PIF-PAF, lançado em 1964; Pasquim (1969); 

Posição (1969); Opinião (1972); Movimento (1975); Coojornal 

(1975); Versus (1974); De fato (1975); Extra (1984), entre outros. 

Eram dirigidos e elaborados por jornalistas de esquerda, alguns 

ligados à pequena burguesia, que, cansados do autoritarismo, 

aspiravam um novo projeto social e preocupavam-se em informar a 
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população sobre temas de interesse nacional numa abordagem 

crítica. (PERUZZO, 2006, p. 7) 

 

 

Além desses jornais, houve a atuação de movimentos populares, que também 

atuaram na linha alternativa, como Mulherio, produzido por mulheres; o Porantin, do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que abordava a questão do índio, o 

Jornallivro elaborado por entidades e grupos voltados aos trabalhos de educação de 

base. Em relação ao termo popular, a palavra não abrange uma única dimensão. 

Deixando um pouco de lado a abordagem do termo movimento popular, faz-se 

necessário uma reflexão acerca do termo ‘povo’. Quem é o povo?   

 

O termo ‘povo’ pode significar o conjunto dos cidadãos (o povo 

brasileiro); os nacionalistas que lutam contra um colonizador 

estrangeiro; os pobres ou empobrecidos, sempre lembrados como 

povão ou ‘povinho’; as classes subalternas situadas em oposição 

das classes dominantes na sociedade. (WANDERLEY, 1979, p. 

64) 

 

Mencionar uma comunicação popular evoca, na visão de Peruzzo (1998, p.118) 

três correntes de estudo: o popular-folclórico abarca o universo das expressões culturais 

tradicionais e genuínas do “povo”, presentes em manifestações folclóricas, festas, 

danças, ritos, crenças, costumes,objetos etc. Já o popular-massivo circunscreve-se ao 

universo da indústria cultural, pautando-se os estudos por três linhas, definidas pela 

maneira como cada uma vê o popular:a) apropriação e incorporação de imagens, da 

religiosidade e da cultura pelos meios de comunicação de massa. b) programas 

popularescos como Faustão, Cidade Alerta e Sílvio Santos. Por fim, a terceira corrente  

situa o popular no universo dos movimentos sociais, sendo duas correntes: a primeira 

surgiu nos anos oitenta, concebe a comunicação popular como libertadora, 

revolucionária, portadora de conteúdo críticos reivindicativos capazes de conduzir à 

transformação social.  

A segunda, surgida nos anos noventa, em função das reelaborações ocorridas no 

âmbito da sociedade civil, tem uma postura mais dialética e flexível e considera que a 

comunicação popular pode inferir modificações em nível de cultura e contribuir para a 

democratização dos meios comunicacionais e da sociedade. 

Observando o aspecto da comunicação, verifica-se que ao reunir maneiras 

possíveis, o termo ‘povo’ passa a contar com forma de expressão de luta por melhores 

condições de vida, ampliando a participação democrática. “É um instrumento político 
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das classes subalternas para externar sua concepção de mundo, seu anseio e 

compromisso na construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa” 

(PERUZZO, 2006, P. 4) 

Estabelecendo um diálogo com a opinião de Peruzzo, temos o ponto de vista de 

José Martinez Terreiro (1978) para o qual 

 

 

A Comunicação popular tem muitos níveis e graus, sendo que o 

mais completo é a comunicação popular transformadora de 

estruturas. A produção dos meios de comunicação pode ser com, 

para ou do povo.No seu entender, a Comunicação Popular faz 

parte da cultura popular e exerce várias funções: a destruição 

radical da ideologia dominante; a construção histórica da ideologia 

da classe dominada a partir de diversas táticas de comunicação 

popular: ser voz e devolver a fala ao povo;construção do povo 

como sujeito histórico, social e político. (TERREIRO, 1988, p.44) 

 

 

A partir das reflexões acima apresentadas, é preciso trazer uma discussão da 

análise teórica acerca dessas manifestações. O trabalho da pesquisa nesta área de 

comunicação volta-se para um entendimento de que a comunicação popular tem se 

revelado como uma prática de construção de autoimagem dos cenários e dos sujeitos de 

classes. 

 

Não se trata de idealizar a comunicação popular, nem desconhecer 

suas ambigüidades, mas vale ressaltar que as práticas de 

comunicação popular abordam frequentemente a memória, as 

festividades, as mobilizações e o  

Destaque dos sujeitos sociais desses cenários com enfoques 

positivos, contrapondo-se, de certa forma, à lógica da mídia 

comercial e apresentando uma outra imagem das comunidades 

populares e dos sujeitos que habitam e se mobilizam nesses 

contextos. (OLIVEIRA E FERREIRA, 2007, p.5) 

 

 

E é com base também no contexto que Festa (1986, p.30) defende-o como fator 

determinante da comunicação popular. Para a autora, “a comunicação popular refere-se 

ao modo de expressão das classes populares de acordo com sua capacidade de atuar 

sobre o contexto social na qual ela se reproduz”. 

Essa capacidade de atuação sobre o contexto em que se reproduz leva ao um 

entendimento de compartilhamento. Para Gimenez (1979, p.60), “a comunicação 
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popular implica a quebra da lógica da dominação e se dá não a partir de cima, mas a 

partir do povo, compartilhando dentro do possível seus próprios códigos”. 

Outra perspectiva, segundo Peruzzo (2004, p. 114), sugere que na investigação da 

comunicação popular haja a necessidade de a teoria abarcar os processos no contexto 

mais amplo que se realizam, ou seja, devem ir além  do estudo do meio comunicativo 

em si mesmo, de um jornal, por exemplo, pois a dinâmica social na qual este se insere é 

que vai lhe dar significados. Paiva (2007, p.48) sugere que, dentro da proposta 

comunitária, importam muito mais os objetivos e o comprometimento entre as partes, 

para se alcançar metas programadas, do que o uso de x ou y sistema de comunicação. 

. 

2.1  A comunicação comunitária e a comunidade 

 

Expressão usada como sinônimo de comunicação popular, comunicação 

participativa, comunicação alternativa, comunicação dialógica (horizontal) é  também a 

comunicação comunitária. 

Com o objeto de estudo da pesquisa é a produção audiovisual de uma associação 

de moradores, que a denominam TV Comunitária, a TV de Rua ou TV Livre (assunto a 

ser discutido no próximo capítulo), faz-se necessário uma revisão do que vem a ser 

comunicação comunitária. Além disso, é importante se fazer uma reflexão sobre o 

conceito de comunidade.  

Podemos admitir como premência, para início de reflexão, que a inserção de 

veículos comunitários se dá em ambiente em que já está estabelecida uma estruturada 

teia de grandes redes de informação, ou comumente chamadas, as mídias 

convencionais. Assim, entende-se que as outras fontes comunicacionais promovem uma 

mexida no fluxo informacional, “pretendo transformar em comunicação os dados 

dispersos no quotidiano” (PAIVA, 2007, p.135). 

Pensado, então, como meio que vem para transmitir mensagens para um 

determinado público, questiona-se o que vem a ser um veículo comunitário? Uma 

resposta possível para esta pergunta pode vir do fato de que “eleger a possibilidade 

comunitária quer dizer opor-se, ou pelo menos não aceitar incondicionalmente o ideal 

societário, no qual a globalização traz como lógica os princípios de hegemonia e 

exclusão” (PAIVA, 2007, p.123). Analisando o viés local, a autora avalia que “o  

veículo comunitário surge como resposta prática às necessidades que tem a região de 

conhecer seus próprios problemas” (ibid,p. 139). 
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Peruzzo (2008a, p.375) explica que a comunicação comunitária é “um canal de 

expressão de uma comunidade (independente de seu nível socieconômico e território), 

por meio do qual os próprios indivíduos possam manifestar seus interesses comuns e 

suas necessidades mais urgentes”. Nesse trabalho de conhecer seus problemas, há uma 

necessidade de estabelecer um compromisso com o local. No pensamento de Marcondes 

Filho (1986, p.61), a comunicação comunitária elenca, antes de qualquer premissa, o 

comprometimento político. 

 

(URIBE , 2004 , p. 129) define que 

 

 

As práticas de comunicação popular, comunitária e local, não 

surgem de maneira isolada senão integradas com uma realidade 

específica, demarcada pelo contexto social, político, econômico e 

cultural; o que as configura de uma maneira e não de outra. Daqui a 

importância de não perder de vista o caráter estrutural e histórico de 

um processo de comunicação, de estudar as condições de sua 

emergência, de reconhecer seu caráter complexo e 

multidimensional, e de superar a falsa autonomia de que às vezes 

dota-se à problemática da comunicação. (URIBE, 2004, p.129) 

 

 

Na investigação da comunicação comunitária, assim entendo uma forma de 

comunicação inserida no contexto de uma associação de moradores de bairro, por 

exemplo, e , verifica-se importante que o sentido de um meio comunitário pressupõe 

uma ligação orgânica e inserção comprometida com o entorno (PERUZZO, 2004, 

p.111). 

 

 

A mídia comunitária é frequentemente parte de um processo maior 

de atividades comunitárias que podem incluir organizações 

ambientais, medicina alternativa, autodefesa comunitária, grupos 

ligados ao trabalho e centenas de outros projetos ativistas”. Se os 

canais comunitários ser reflexo dos processos sociais 

mobilizatórios mais amplos assumirão significativos papel na 

democratização visando o desenvolvimento social. (Deedee 

Halleck ,2002, p. 386)  

 

 

 

Estabelecendo uma relação entre a mobilização e a uso técnico dos meios, 

podemos pensar em uma articulação no contexto dessas comunidades que visa 

estabelecer um conjunto de ações que sejam de resposta ao atomismo social 
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consequente do modelo neoliberal do Estado Mínimo. É o que Paiva (2004,p.146) 

chama de política gerativa, ou seja, ênfase em ações práticas do quotidiano e da 

localidade. 

É oportuno também considerar a associação entre comunidade e comunicação 

comunitária. O termo comunidade assume várias conotações: 

 

Na perspectiva psicológica, comporta relações sociais que vão 

desde a amizade à perspectiva à intimidade pessoal, à comunicação 

ou comunhão de idéias. Já numa consideração filosófica e política, 

trata-se de uma relação social radicalmente distinta, pela qual existe 

a possibilidade de participação nas decisões que o grupo deve 

tomar, vigindo o direito de ser consultado, de formular propostas, a 

tônica da cooperação.  

(PAIVA, 2007, p;69) 

 

Reunidas as forças dos participantes, estabelece-se uma potencial tarefa de 

transformação social para os membros da localidade. Weber (1968, p.129) explica que 

uma relação social é definida de comunidade “se, na disposição do agir social, apóia-se- 

em único aspecto, em alguma medida ou de maneira geral- sobre um sentimento comum 

de pertencimento (afetivo ou tradicional) dos indivíduos que a ela pertencem 

Na sociedade contemporânea, como podemos aplicar o conceito de comunidade? 

Uma resposta na visão de Paiva (2007, p.129) explica que “a estrutura comunitária 

atuaria com o propósito de pressão, como estratégia para participação efetiva nos 

dispositivos sociais e como possibilidade de descentralização do poder”. A recorrência à 

estrutura comunitária abrange os passos de reconhecimento da situação, a ativação do 

sentimento de agregação e a busca conjunta de soluções. 

Ferdinand Tönnies apresenta uma clara distinção entre comunidade e sociedade. 

“Basicamente, se na sociedade o que prevalece é a vontade individual, com seus 

membros fortemente individualizados, na comunidade, ainda de acordo com Tönnies, é 

a vontade comum e o interesse coletivo que predominam (PAIVA, 2007, p.70) Essa 

teorização teve como parâmetro as sociedades tribais, a família, a igreja. Esses aspectos 

foram revistos com o advento das tecnologias e o surgimento das comunidades virtuais. 

Tönnies oferece uma classificação a respeito de três gêneros de comunidades a) 

parentesco, b) vizinhança e c)amizade. A primeira diz respeito aos lanços de sangue e à 

vida em comum. Já a segunda explicita a vida comum entre pessoas próximas da qual 

nasce um sentimento comum de confiança, de favores etc. A de amizade surge com os 

laços criados nas condições de trabalho ou modo de pensar. 
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De acordo com Castells (1999, p.79), as condições globalizantes do mundo fazem 

com que “as pessoas resistam ao processo de individualização e atomização, tendendo a 

agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo do tempo, geram um sentimento 

de pertença e, em última análise, em muitos casos, uma identidade cultural e comunal”. 

É possível pensar a relação entre comunicação comunitária e identidade, a partir 

da organização dos movimentos urbanos.  Castells apresenta três tipos de identidades: a) 

legitimadora; b) identidade de resistência: representada pelas pessoas em condições 

desvalorizadas e que resistem à dominação; c) identidade de projeto: quando as pessoas 

se mobilizam, criando uma identidade capaz de buscar a transformação social. 

Tomando como base a Associação Umlaw, acreditamos que a mesma se aproxima 

do terceiro modelo de identidade, gerada a partir da mobilização voltada para a 

transformação social. 

A comunicação comunitária está relacionada a um conjunto de ações que visam 

construir uma autoimagem dessas comunidades. Diante destas observações e baseado 

nas visitas ao bairro Álvaro Weyne, queremos identificar como as práticas de 

comunicação protagonizam as demandas pelo exercício da cidadania nessa comunidade 

específica. 

Apesar de terem sido mencionadas com o termo sinônimas, a comunicação 

popular e a comunicação comunitária também guardam especificidades. No tópico 

seguinte, poderemos ver que a comunicação popular pode se transformar em 

comunitária. 

 

2.2 A construção de sentido no vídeo nos movimentos sociais 

  

Nesta parte da monografia será abordado o vídeo na comunicação popular. 

Iniciaremos esta seção com uma revisão bibliográfica de maneira a buscar alguns 

entendimentos do que constitui o termo vídeo. Para isso, tomaremos emprestado 

algumas reflexões sobre o jornalismo no suporte audiovisual, dito de outra forma, 

telejornalismo. 

Som e imagem. Duas formas de manifestação da comunicação que no 

telejornalismo expressam uma fonte que parece legitimar o que muitas vezes se sabe no 

rádio e na internet. 
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A televisão combina a utilização simultânea de dois sentidos do ser 

humano, a visão e a audição. Sem contar que uma notícia de 

grande impacto afeta as pessoas de forma emocional. Dependendo 

da força, uma imagem que aparece no ar por escassos 15 segundos 

permanece na mente do telespectador por muito tempo, às vezes 

para sempre (PATERNOSTRO, 1999, p.63) 

 

 

Para fins da presente pesquisa, faremos um deslocamento da reflexão para um 

contexto a qual dedica-se este trabalho. Assim, a referência é uma produção de vídeos a 

partir de mobilização de um grupo de pessoas, que não pertencem à mídia 

comercial.Para a discussão teórica aqui na pesquisa, toma-se emprestado um conceito 

que é utilizado em estudos de protagonismo de movimentos sociais em produções 

televisivas: dispositivo. 

 

O conceito dispositivo é utilizado em diversos campos. Ele aparece 

como dispositivo mecânico, dispositivo de linguagem, dispositivo 

de informática, dispositivo de segurança etc.(...) Alguns autores 

falam em dispositivos técnicos ou tecnológicos, outros se referem a 

dispositivos técnicos ou tecnológicos, outros se referem a 

dispositivos na sua dimensão sociológica ou linguística. Para 

todos, porém, o dispositivo é mediador de operações que 

contribuem para a midiatização dos acontecimentos pelos meios de 

comunicação social. (KLEIN, in FERREIRA & VIZER, 2007, p. 

149) 

 

 

Outra explicação é fornecida por Charadeau (1997, p. 99), para o qual o dispositivo é o  

 

quadro constituído de circunstâncias materiais, presidindo a 

realização de todo ato de comunicação e que, particulamente, para 

a comunicação midiática, esse quadro se compõe de um tipo de 

material, de um tipo de suporte e de um tipo de tecnologia que 

agem como marcas. 

 

O objeto de estudo desta monografia é a produção audiovisual da TV Umlaw, 

chamada de TV Comunitária do Álvaro Weyne. Lançamos então algumas perguntas: 

qual a importância do vídeo para uma Associação de Moradores? O que representa a 

possibilidade de estar difundindo conteúdos sobre uma localidade?     

Analisando o propósito desses grupos,de serem atores comunicativos, de também 

emitirem mensagem,  Bourdieu (1996, p.41)explica que “cada grupo possui 

determinadas competências lingüísticas , que entram em concorrência com as 
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competências dos demais”. Estar no ethos midiático é uma aspiração dos cidadãos, 

principalmente para a produção de demandas. Como isso contribui para a democracia? 

 

 

O cenário midiático é o local em que a democracia, ainda 

recipiente em alguns casos, pode firmar-se por tentativa e erro. 

Assim, observar quais instituições e agentes individuais 

conseguem ter suas questões publicizadas pode ser um indicativo 

da pluralidade desse cenário. (CORREIA, 2004, p.173)   

 

 

A pluralidade como exposta no pensamento citado acima também se faz presente 

quando se pensa nos acessos das minorias nos meios de comunicação tradicionais. Não 

é uma relação de igualdade de forças. 

 

Os públicos fortes teriam publicidade garantida na mídia. A 

recorrência a esses públicos acaba por restringir o sistema 

informativo a um punhado de fontes já conhecidas, ao mesmo 

tempo, em que reflete as relações econômicas, políticas e sociais 

contemporâneas, demonstrando como o campo midiático pode 

reproduzir as relações de poder existentes dentro e fora dele. Já os 

públicos fracos estariam em desvantagem não só de poder político, 

mas de poder comunicativo e, em decorrência, sem capacidade 

para atrair visibilidade para suas demandas. A articulação dos 

grupos em  movimentos sociais (MAIA, 2003, p.11) 

 

2.3 O vídeo popular e uma nova ordem de comunicação   

 

Nesta parte da pesquisa, procedemos ao estudo do conceito de TV Comunitária, 

especificado para o formato que configura a TV Umlaw: TV de Rua ou TV Livre. 

Fazendo um levantamento histórico, verifica-se que é na década de 1980 que aparecem 

as primeiras manifestações de comunicação comunitária. Elas apareceram no formato 

de TV de Rua, identificadas pela produção popular de vídeo educativo-cultural exibido 

e discutido em praça pública e em recintos fechados. 

Mas que fatores possibilitaram o surgimento dos vídeos populares? Santoro 

(1989, p. 59) explica que no início doa anos 1980, por toda a América Latina, e 

especialmente no Brasil, com o abrandamento das restrições políticas por parte do 

Estado, há uma intensificação das manifestações de comunicação ao nível das bases 

sociais por meio de jornais, folhetos , boletins, vídeo, alto-falantes. 
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Diversos setores da sociedade civil envolveram-se em discussões 

sobre uma Nova Ordem Mundial da Informação e da 

Comunicação, com o apoio da Igreja Católica, de Faculdades da 

Comunicação, de entidades acadêmicas e sindicatos. Foram 

realizados fóruns de debates, encontros, editadas uma grande 

quantidade de publicações, fundados centros de comunicação em 

várias regiões, e organizados movimentos nacionais com o 

objetivo de informar e lutar sistematicamente por um sistema de 

comunicação mais voltado aos interesses populares. (SANTORO, 

1989, p.62) 

 

A seguir elencam-se os resultados de iniciativas na década de 1980 do vídeo 

popular em todo o Brasil. Como essas experiências contribuíram para a consolidação de 

projetos que promovessem a visibildade de assuntos ligados às classes populares, fora 

das tevês tradicionais? Passemos ao exame delas: 

 

 

 

Projeto Audiovisual 

Ligado à Diocese de Teixeira de Freitas, BA, as produções tinham como meta criar um 

circuito de informação audiovisual inserido no meio rural e eram sobre temas como a 

questão da terra, massacre de comunidades indígenas, colônia de pescadores, 

comunidades eclesiais de base, entre outros. 

 

TV dos Trabalhadores 

Criada em 1986 pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 

Diadema com os propósitos de fazer a democratização da comunicação; usar o mundo 

operário e das organizações sociais, sempre ausentes dos meios audiovisuais, e partir 

dessa referência pensar a cultura e as diferenças sociais 

 

Centro de Documentação e Memória Popular 

Criado em Natal, RN, com a colaboração da diocese local e é formado por pessoas 

ligadas à Igreja Católica, com militância na área de direitos humanos, desde 1978. O 

projeto buscava exibir filmes e vídeos para a discussão sobre temas ligados aos direitos 

humanos. 
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TV Bixiga 

Experiência pioneira de TV de bairro em São Paulo, inaugurada em 1986. Instalação de 

seis monitores de vídeo que passaram a transmitir regularmente, nos fins de semana, 

cenas de ruas, seus habitantes, sua cultura, enfim um programa que registrasse os 

acontecimentos e a memória do bairro. 

 

TV dos Bancários 

Projeto de vídeo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, com a finalidade de produzir 

videojornais com freqüência regular, vídeos de formação sindical e documentação 

audiovisual nas lutas da categoria. 

 

Lilith Vídeo 

Produções sobre a condição feminina, em sua maioria por mulheres que intergram o 

Conselho Estadual da Condição Feminia-SP. 

 

Enúgbárijo Comunicações 

Grupo do Rio de Janeiro, produtor de vídeos em todo o Brasil, procurando registrar e 

transmitir acontecimentos ligados à minorias sociais. 

 

Cecip- Centro de Criação da Imagem Popular 

Associação independente, sem fins lucrativos, produção de vídeos, slides, quadrinhos, 

com a parceria da Diocese de Nova Iguaçu. Criada para produção de programas 

exibidos em locais fixos (paróquias, associações comunitárias etc), com o 

aproveitamento do equipamento de exibição do próprio grupo. 

 

Vídeo Memória 

Aparecido em 1986 para levantar a memória dos movimentos sociais no Paraná, 

fazendo uso da fotografia, de materiais impressos e do vídeo. Estabelecimento de 

contato com sindicatos e Movimento dos Sem-Terra. 

 

CEMI- Centro de Comunicação de São Miguel 

Inaugurado em 1983, no bairro do São Miguel Paulista, em São Paulo, com a 

preocupação de trabalhar com a comunicação nas camadas populares, sendo um dos 

grupos pioneiros a trabalhar com o vídeo no Brasil. 
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TV Janela 

 

Em Fortaleza, além da TV Umlaw, há projetos como o administrado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Social, uma organização sem fins lucrativos, surgida em 1998. Em 

2003, depois desenvolveram o pro jeto TV Janela, a partir da formação da turma de 

adolescentes do Bairro Ayrton Senna. A TV Janela se baseia dentro dos chamados 4 Ps: 

Pré-produção, Produção, Pós-Produção e Projeção. 

 

 

2.4  TV de Rua ou TV livre: um tipo de TV Comunitária 

 

         Para a abordagem deste tópico, iniciamos com uma pergunta: o que o campo 

comunicacional pode reconhecer como TV Comunitária? Nos tópicos anteriores 

encontramos explicações que demonstraram o interesse de diversos grupos por uma 

nova ordem de comunicação e de visibilidade pública. Peruzzo (2003) identifica quatro 

tipos de televisão comunitária no brasil: TVs “comunitárias” em UHF, televisão de 

baixa potência (VHF), Canal comunitário de TV a Cabo, TV de Rua ou TV livre. 

Procedemos a exame breve dos três primeiros conceitos e ao último que nos 

interessa de forma específca daremos uma maior atenção. Segundo Peruzzo (2003, p. 

13), as TVs comunitárias em UHF são de fato TVs Locais, oficialmente de caráter 

educativo. Constituem canais preferencialmente destinados a fundações vinculadas a 

universidades, fundações geridas por recursos da União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios.   

Já sobre a Televisão de baixa potência (VHF), a mesma autora define como sendo 

de sistema aberto, baixa potência, sem ser regulamentada em lei. Em relação aos canais 

comunitários de TV a cabo, Peruzzo (2003) explica que são canais de uso público, mas 

não propriamente de acesso público, já que estão organizados de modo a favorecer o 

acesso apenas de entidades de determinados segmentos da sociedade, sob normas 

reguladas segundo cada canal. 

De acordo com a Lei 8.977 de 6 de janeiro de 1995, regulamentada pelo Decreto-

Lei 2.206 de 14 de abril de 1997 e pela Portaria 256, de 18 de abril de 1997,as 

operadoras são obrigadas a disponibilizar seis canais básicos de utilização gratuita: três 

canais legislativos, um canal universitário, um educativo-cultural,um canal 

comunitário. 
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Na presente monografia, a atenção será dada a forma de TV Comunitária, que já 

foi acima citada, que é TV de Rua ou TV Livre. Para um imediato reconhecimento, 

como explica Peruzzo (2007, p. 20), “são experiências de comunicação oriundas dos 

movimentos populares e que têm por finalidade a mobilização social em torno das lutas 

por melhor qualidade de vida”. 

Aproveita-se a citação acima para trazermos novamente a ideia de identidade de 

projeto, citada por Castells, e o protagonismo, no contexto da monografia. Os 

realizadores da TV Umlaw, cujas produções audiovisuais avaliam-se na pesquisa, são 

atores sociais que buscam protagonizar uma construção de significado da realidade em 

que vivem.  

Canclini (1999, p. 46) diz que “ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que nasceram em um território, mas 

também com as práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento”. Os 

vídeos feito por entidades como a Associação Umlaw evocam um novo olhar sobre o 

que é a cidadania, passando de uma visão meramente passiva, em que ente público 

prover o cidadãos de necessidades básicas.  

 

Dessa forma, a comunidade é exibida para a própria comunidade, 

no espaço comunitário. Além de um novo espaço de recepção, 

estamos tratando de uma nova perspectiva, a dos comunicadores 

populares. Eles crêem retratar fielmente o potencial social e 

político das comunidades, diferentemente da visão “deturpada e 

classista” das mídias convencionais. (BRAGA, 2010, p.15) 

 

 

Peruzzo (2007, p.22), lista quatorze exemplos de TV Livre: 

 

Entre as experiências mais significativas de TV de Rua estão a da 

TV Viva (Recife-Olinda), TV Mocoronga (Santarém-PA), TV 

Liceu (Salvador-BA), TV Sala de Espero (Belo Horizonte-MG), 

TV dos Trabalhadores (São Bernardo do Campo-SP), TV 

Maxambomba ( Rio de Janeiro-RJ), Bem TV ( Niterói-RJ), TV 

Olho (Rio de Janeiro-RJ), TV Tagarela (Rio de Janeiro-RJ), TV 

Mangue (Recife-PE), TV Memória (Natal-RN), TV Égua-92) (Rio 

de Janeiro-RJ), TV Mandacaru (Teresina –PI) e TV Pinel (Rio de 

Janeiro-RJ) ( PERUZZO, 2007, p.22) 

 

De maneira geral, como podemos categorizar a TV de Rua ou TV Livre? Uma 

pista para entendermos é oferecida por Peruzzo, para a qual: 
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A exibição é intinerante, o momento de recepção é coletivo, há a 

participação popular em várias fases de processo de produção 

audiovisual; é ligada e dependente de entidade de interesse social, 

sendo autônomas quanto ao direcionamento a seguir; sua 

sutentabilidade é vinculada a financiamentos de projetos populares 

ou a parcerias institucionalizadas; há a inovação de linguagem em 

relação à televisão tradicional, com bastante uso de humor, música 

e expressões populares; não precisa de concessão/permissão de 

canal; objetiva democratizar/desmistificar a televisão e suas 

técnicas de produção; tem finalidades essencialmente educativas, 

culturais e desenvolvimento comunitário local; não tem fins 

comerciais; trabalha a partir e com as temáticas, preocupações, 

realidades e valores de cada lugar; incentiva a criatividade popular; 

contribui para o resgate das identidades culturais e da auto-

estima.(PERUZZO, 2003, p.) 

 

Apresentadas algumas características, outra questão que surge diz respeito ao que 

é transmitido para os públicos ligados aos projetos de vídeo popular e/ou movimentos 

populares? Santoro (1989, p. 107) estabelece três tipos: neutros, produção de 

mensagens para comunidade e produção de mensagens com a comunidade. 

Em relação ao primeiro tipo, é possível entendê-lo como a proposta dos grupos de 

serem a voz da comunidade com a qual atuam, um canal de comunicação onde qualquer 

um pode expressar um ponto de vista. Em relação a segunda, pertencem grupos que 

precisam chegar a certos públicos, dependendo deles para alugar, vender ou exibir os 

vídeos. Em relação ao terceiro, incluem-se nessa categoria grupos que realizam 

programas em conjunto com a comunidade, da sua concepção à realização, onde por 

vezes os participantes são atores, ou mesmo participam da equipe técnica e dos 

movimentos populares, exibindo vídeo à comunidade. 

 

 

2.5 TV Umlaw: A TV Comunitária do Álvaro Weyne  

 

O surgimento da TV UMLAW veio da vontade das pessoas ligadas à Associação 

Umlaw atuarem também como fontes de informação. O início foi em março de 2008. 

Lá estão os 207 vídeos inscritos pela associação Umlaw, cuja data de inscrição no 

Youtube é de 20/03/2008.  

 

 

Os membros da Associação União dos Moradores de Luta do 

Álvaro Weyne fizeram a primeira transmissão ao vivo da TV 
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UMLAW durante a Conferência Municipal de Comunicação em 

Fortaleza, que aconteceu no último final de semana, nos dias 16 e 

17 de outubro. [...] Tivemos essa iniciativa porque nós já 

participamos de outras Conferências e sentimos falta do ‘povão’. 

Então, essa transmissão ao vivo é para ampliar a participação das 

pessoas. A gente da periferia sofre com o ‘não-espaço’ na 

comunicação. Quando as TV’s vão para o nosso bairro é só para 

mostrar coisa ruim. A nossa TV é para mostrar o lado bom da 

nossa comunidade. (Cobertura da Confecom no site do bairro 

Ellery(em 20/10/2009, 17:10:00, com 146 leituras). 

 

Segundo Paiva (2003, p. 153), “um veículo comunitário, para receber esta 

designação, necessita de estar vinculado a uma comunidade determinada e assim 

reconhecida”. Evidentemente que por se situar em território como um bairro, o adjetivo 

comunitário não é incoerente. Mas como distinguir a mídia popular da comunitária?  

Historicamente atribui-se à mídia popular um caráter reivindicatório. Na 

monografia em questão, três dos oito vídeos catalogados apresentam demandas da 

comunidade. Segundo Santoro (1989, p. 60) o vídeo torna-se um componente de luta e, 

por suas características técnicas, adapta-se bem aos projetos de comunicação popular. É 

importante também ressaltar que nos vídeos da TV Umlaw também aparecem 

produções que visam mostrar o lado bom da comunidade. Acreditamos que a TV 

Umlaw está inserida nas duas linhas de produção: popular, quando as produções 

voltam-se para conquistas dos cidadãos e comunitária, ao mostrar as coisas boas do 

bairro, na visão da Associação Umlaw. 

Como explica Carlos Eduardo Zanatta (1996, p.1), a comunicação popular surge e 

desaparece junto às reivindicações específicas do grupo a que atende. O resultado disso 

é que vai essa comunicação popular vai se transformar em comunicação comunitária.  

Independente da natureza do termo, vemos que a intenção é de ampliar o leque de 

fontes de informação. “O fluxo informacional é considerado elemento decisório para o 

exercício real da cidadania, além de imprescindível instrumento democrático.” 

(PAIVA, 2003, p.138).  A comunidade tem influência direta nos assuntos a serem 

abordados pela TV UMLAW, o que reflete os elementos da comunicação comunitária 

que tem entre suas bases a participação de pessoas da comunidade.  

Com pouco mais de um ano e meio de atividade, a TV comunitária já tinha 

lançado 16 vídeos. A equipe conta com a colaboração de cinco pessoas, entre 

repórteres, editores, cinegrafistas e colaboradores: Ivan Batista, Flaviano Nunes, Nilson 

Carvalho, Micael Santos, Elenilson Gomes. No site do Bairro Ellery, há uma matéria 



 44  

divulgando a cobertura da UMLAW na Confecom Fortaleza: “TV comunitária ousa e 

veicula Conferência de Comunicação ao vivo”  

Na mídia produzida pelos grupos populares, evidentemente que os enunciados 

têm aspectos diferentes do que acompanhamos na mídia convencional. Também não é 

porque são da mídia comunitária/popular, que prescindam de zelo e de cuidado. 

Entendem-se as limitações, porém,espera-se que as mesmas possam ser superadas.  

 

 

O que está a acontecer nas mídias radiciais e de organização é 

trabalhar o fato noticioso sem tentar ocultar as impressões, 

sensações do produtor que observa o transcorrer das cenas e depois 

se transforma em texto para ser lido por outras pessoas. Assim, os 

receptores desses sítios entram em contato com os acontecimentos 

noticiados por meio de uma leitura apaixonada, envolvida, que 

mostra o que o produtor é parte do observado. (DIAS, 2007, p.229) 

 

Com as facilidades do avanço tecnológico, os movimentos populares têm a 

oportunidade de armazenar suas produções com poder de consumo global e a um custo 

barato. Os vídeos da TV Umlaw estão no site de compartilhamento de vídeo youtube. 

Em breve histórico, o Youtube surgiu em 2005, com intuito de facilitar a vida de 

quem postava vídeos na Web. Segundo estatísticas atuais do site mostram que o 

YouTube recebe a cada minuto 35 horas de conteúdo,  50,4 mil horas de uploads por 

dia, o que equivale a 176 mil filmes de duas horas de duração por semana.  

Além dos vídeos da TV Umlaw, no Youtube é possível contabilizar 200 vídeos 

relacionado ao nome Álvaro Weyne. Se digitarmos os termos bairro Álvaro Weyne, 

aparecem 75 vídeos. 

Já as coberturas das Conferências de Comunicação realizadas em 2009 podem ser 

consideradas as maiores realizações da TV UMLAW. Foram nove vídeos na 

Conferência de Comunicação do Ceará e 25 vídeos na Conferencia Nacional de 

Comunicação, realizada em Brasília. No canal da UMLAW no Youtube, há apenas dois 

comentários: um deles é do Secretário de Comunicação do PC do B, no Ceará, Inácio 

Carvalho: 

 

Essa TV UMLAW tá botando é pra moer mesmo. Convivi com o 

Nilson e o Ismael lá na CONFECOM e os caras não pararam um 

segundo, trabalhando firme pra garantir a transmissão e a cobertura 

do evento. Já vi um pouco do resultado e até mandei o link das 

entrevistas que Renata e Julieta concederam. Bola pra frente 

moçada. Os grandões que se cuidem porque a comunicação 
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popular tá com a bola toda. Um forte abraço e muito mais sucesso 

em 2010. 

 

A TV Umlaw é financiada com patrocínio da prefeitura de Fortaleza e através de 

editais de incentivo como o Ponto de Mídia Livre, do Ministério da Cultura. Com a 

premiação em dinheiro, os realizadores puderam melhorar a qualidade do material. Em 

uma das visitas à sede da Associação, em janeiro de 2011, constatamos que foram 

adquiridos novos matérias como rádio-escuta, câmeras, microfones, móveis para o 

estúdio de tv. 

Na entrevista para esta pesquisa, Ivanildo diz que a repercussão com o sucesso da 

transmissão ao vivo durante a Conferência Municipal de Comunicação em Fortaleza foi 

positiva. “Com esta experiência adquirida, conseguirmos estender este trabalho. Já 

estamos programando a transmissão, também ao vivo, da Conferência de Cultura.” 

(Ivanildo Batista, entrevista, abril de 2010). Sobre a produção dos vídeos, o presidente 

da UMLAW diz que 

 

A gente vai lá, faz uma matéria jornalística, ao nosso modo, que 

ninguém aqui é profissional. Esse vídeo vai pra internet. Se você 

analisar as matérias que são veiculadas, existe interesse de levar as 

pessoas a refletir. Num é só rechear de matérias. (Ivanildo Batista, 

entrevista, abril de 2010).  

 

O relato de Ivanildo reflete a consciência de que o trabalho que coordena tem 

limitações, mas, por outro lado, vem sendo feito com empenho e seriedade.  

 

O Fascínio da imagem atinge seu ápice quando nós somos a 

própria imagem. Talvez por isso o Youtube seja um irresistível 

local dessa enorme ágora virtual que, independente dos seus 

problemas e formatos, permite a cada um ser a própria mídia, 

celebridades do nosso cotidiano, (BURGESS, 2009. p.9). 

 

Os vídeos da TV Umlaw serão analisados no capítulo III, mas desde já vemos 

dois formatos: um que se assemelha com as matérias telejornalísticas e um outro , que 

são as transmissões. Para Peruzzo (2004, p.12), esses jornalistas cidadãos ajudam a 

desmitificar a mídia, “pois a mesma costuma ser vista como algo inacessível – como 

coisa só de especialista, ‘de gente estudada’”. 

 

O sujeito contemporâneo tornou-se espectador e produtor de suas 

próprias mensagens. Surgiram diferentes espaços e temporalidades 
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a partir do uso da tecnologia do audiovisual nas novas produções 

de subjetividade, que emergem do uso dos novos meios no espaço 

doméstico, nas culturas juvenis, no cotidiano das escolas, nas 

associações comunitárias. (PIRES, 2009, p. 286) 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

OS VÍDEOS E O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DOS 

MORADORES 

 
 

3.1Aspectos metodológicos 

 

 

 

Para responder às perguntas da presente pesquisa, temos como ponto de partida o 

acesso ao campo midiático. Constatamos que na sociedade midiatizada, a visibilidade é 

um dos bens mais caros. A determinação da acessibilidade dos agentes sociais à mídia 

pode resultar em instituições e agentes individuais que conseguem o direito à palavra na 

tevê, por outro lado, castigar outros com o silêncio. 

Nessa discussão, isso também acontece nas mídias alternativas? Será que elas 

servem para representar um ponto de vista único? Ou permitem a pluralidade de 

opiniões e de vozes das minorias? 

Porque é tão importante esse equilíbrio no campo midiático? A qualidade de vida 

pública depende da qualidade de diálogo na mídia. Assim podemos pensar que a 

presença e não a simples menção de outros agentes/instituições transformam as 

condições em que esses grupos se encontram no espaço público. 

Na presente monografia, são 8 vídeos em análise e nos quais buscamos um 

diálogo com os capítulos anteriores, de maneira a estabelecermos conexões com os 

conceitos apresentados e assim percebemos em que medida os vídeos se aproximam ou 

se distanciam. 

Para a coleta de dados, foram selecionados 8 vídeos que são usados para 

verificarmos em que medida se dá a participação dos moradores do Álvaro Weyne. Não 

está aqui toda a comunidade do Álvaro Weyne. Dessa forma, obviamente não teremos 
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uma resposta sobre a opinião de todo o bairro. Assim, a preocupação é observar como 

os membros da TV Umlaw e também as pessoas do bairro aparecem nos vídeos, 

partindo  da ideia de que a TV Umlaw se propõe a mostrar uma imagem diferenciada, 

em relação a que comumente é mostrada nas grandes emissoras de televisão. 

De maneira geral, os vídeos aqui analisados mostram dcomo os eventos mostrados 

afetam de alguma forma as pessoas que moram no Álvaro Weyne, seja situação de luta 

por melhorias, ou mostrar eventos culturais, religiosos. São cenas que mostram vários 

níveis de participação das pessoas do bairro. 

Podemos agrupar os vídeos nas categorias de cultura, em que elencamos Reino 

Encantado da Leitura e Urubu Encantado. No grupo de cidadania, temos “Transtorno na 

Rua César Correia”, “Defesa Civil no Álvaro Weyne”, “Trânsito no Santo Antônio do 

Floresta”. Na categoria de religiosos, temos “Despedida do Padre Antonio”, “Acolhida 

ao Padre Pedro”, “Missa e Terço dos Homens”. 

 

 

3.2Análise dos vídeos TV Umlaw 

 

Um olhar sobre as construções dos dispositivos discursivos nas produções 

audiovisuais da TV Umlaw. Partimos então do entendimento de que na mídia 

comunitária, no caso em questão, os vídeos podem ser a oportunidade para que as 

pessoas que fazem parte da TV Umlaw possam usar esse meio para utilizá-los 

plenamente, para difundir os temas de interesse da comunidade. Antes de passarmos 

para o exame dos vídeos, trazemos algumas reflexões sobre a metodologia a ser 

aplicada em questão, a análise dos dispositivos discursivos. “Nos dispositivos 

midiáticos estão em destaque as próprias instituições midiáticas que organizam a ação 

comunicacional, em detrimento das instituições não midiáticas e dos agentes 

individuais” (KLEIN, 2007, p.150) 

Por instituições midiáticas, logo se pensa que sejam as emissoras de televisão, 

para apenas citarmos a forma tevê, mas também os meios comunitários ou outros que 

historicamente não eram do ‘campo das mídias’, considerando o contexto massivo. 

Segundo FERREIRA (2007, p.142) 

 

Sendo assim, há dispositivos midiáticos assinados por instituições 

não midiáticas. Exemplo: uma vez que determinados dispositivos 

são assinados pelas ONGs investigadas, consideramos que estas, na 

análise do processo de circulação, estão integradas ao campo das 

mídias. 
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A opção para análise dos vídeos através do olhar sobre as produções audiovisuais 

da TV Umlaw utilizando o conceito de dispositivo vem no objetivo de analisar uma 

amostragem de vídeos, produzidos pelos integrantes da TV Umlaw. Evidentemente, 

reconhecemos que seria necessário um olhar em toda a produção para uma conclusão 

abrangente. Os vídeos que são apresentados foram tirados do site de armazenamento de 

vídeos Youtube, onde está todo o acervo da TV Umlaw. Sabe-se que estes vídeos podem 

ter uma repercussão na opinião pública. Evidentemente não em mesma escala do que na mídia 

massiva.  

Ao longo das visitas à sede da TV Umlaw e a partir das conversas com os 

membros da Associação Umlaw, pudemos compreender que a iniciativa para produzir 

vídeos sobre o bairro Álvaro Weyne e também de eventos fora do bairro teve como 

motivação fazer frente à mídia comercial e mostrar o lado bom da comunidade do 

Álvaro Weyne. Já foi mencionado isso nos outros capítulos, mas é importante lembrar 

que o surgimento da TV Umlaw foi motivada pela intenção de mostrar outras visões do 

bairro que nem sempre aparecem na mídia convencional.  

Portanto, pelo fato de nem sempre aparecerem da forma como desejariam, os 

meios alternativos potencialmente vão ser o caminho para que os temas de interesse da 

comunidade possam aparecer plenamente.  

O que poderia ser o lado bom da comunidade? Seria mostrar outras imagens do 

Álvaro Weyne diferente daquelas estigmatizadas pelas emissoras de TV? Seriam as 

pessoas da TV Umlaw(Associação) ou as pessoas do bairro? Pessoas conscientes e 

cansadas da visão estereotipada das grandes emissoras. Pelo que pudemos constatar, os 

integrantes cansaram da visão apenas dada pela mídia e passaram também a produzir 

conteúdo sobre a localidade que vivem.  

Desde já ficam algumas perguntas: em que medida esse bairro é mostrado? Como 

as pessoas dos bairros são retratadas? Há uma pluralidade de vozes nos vídeos? Onde 

está o diferencial dessa mídia local? Existe a participação coletiva? 

Um problema que serve de análise é a questão da participação desses grupos em 

reportagens de TV. A participação deles está limitada a depoimentos ou simplesmente 

quando são filmados e servem como imagens de apoio. Vamos proceder a uma análise 

de como se manifesta o dispositivo, quando os que ‘assinam’ os vídeos são os mesmos 

que sofrem com o não-espaço na mídia, como disse o Ivan Batista.  
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Não é pretensão aqui dizer se está certa ou errada a forma como os vídeos estão 

formatados. Evidentemente, quem vê os vídeos é capaz de identificar diferenças em 

relação aos materiais das grandes emissoras de TV. Através dos vídeos poderemos 

identificar algumas categorias em que se inserem as produções, principalmente aquelas 

no contexto de emancipação social voltada para os direitos do cidadão. Constatamos 

dois formatos de tevê nos vídeos aqui na pesquisa: um que se assemelha a reportagens e 

outro que é a transmissão de eventos. 

Toda essa reflexão tem como meta tirar algumas constatações a partir de uma 

pequena amostragem de vídeos e tentar compreender como um determinado movimento 

social trabalha a produção de bens que lhe são pertinentes. O campo midiático é o local 

onde está a aspiração de instituição e dos cidadãos que habitam o ethos midiático. O 

audiovisual , ou melhor, a televisão representa um cenário em que se questiona de que 

forma ela pode se constituir como um cenário democrático. 

É importante dizer também que TV Umlaw não representa a realidade completa 

do bairro. Obviamente, sabemos que os vídeos são recortes da realidade e que não há 

total imparcialidade. Então aqui, nesta parte da pesquisa, temos como referência que, 

em grande parte, o trabalho de midiatização está relacionado à maneira que entidades 

governamentais e outros agentes individuais frenquentam o campo midiático.  

 “Para que a comunidade possa se ver”. A frase é de Ivan Batista e é um resumo da 

produção de vídeos da TV Umlaw, que, na página do Youtube, reúne 210 vídeos. Nem 

toda a produção é de vídeos sobre o bairro. Mas em relação ao Álvaro Weyne, temos 

vídeos sobre programas do governo federal nas escolas do bairro, eventos culturais, 

religiosos. 

Na pesquisa,0 são analisados oito vídeos: Defesa Civil da Lagoa do Urubu, 

Projeto Reino Encantado da Leitura, Transtorno na Rua César Correia, Urubu 

Encantado, Despedida do Padre Antonio, Acolhida do Padre Pedro, Missa do Terço dos 

Homens, Trânsito no Santo Antonio do Floresta. 

O primeiro vídeo, com o título Remoção das Famílias da Lagoa do Urubu, tem 

duração de 9 minutos. A intenção do vídeo é publicizar uma demanda cidadã, que é o 

direito à moradia digna àqueles que são reconhecidamente pobres na forma da lei e não 

tem recursos para comprá-la.  

 
Neste período de chuva intensa, diversas famílias moram em áreas de 

risco, em margens de rios, córregos, morros e outras situações. São 

dezenas de favelas que surgem em cada ano, causado pelo difícil acesso 
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do chefe de família em adquirir um terreno em local seguro ou a 

burocracia dos órgãos em beneficiar a compra da casa própria, como 

desemprego, baixo salário etc. Daí o numero exagerado de barracos de 

madeira papelão e outro tipo de material. No inverno, o desespero de 

quem já não tem quase nada. Luta para preservar o presente maior: a 

vida.Nesta sexta-feira, 21 de janeiro, a Defesa Civil de Fortaleza visitou 

as áreas de risco da cidade para fazer o monitoramento e removeu 

algumas famílias que corriam perigo de desastre causado pelas águas da 

chuva que banham os bairros da capital. Em uma dessas visitas, a Lagoa 

do Urubu, no bairro Álvaro Weyne, comunidade Floresta, quatro famílias 

tiveram seus barracos demolidos para que não corresem o risco de 

acidente. Os barracos ficavam perto da lagoa e já haviam sido inundados. 

As famílias foram removidas para casa alugada pela prefeitura de 

Fortaleza no programa aluguel social.  A TV Umlaw foi conferir de perto 

a ação. 

   

          O assunto a que se refere o vídeo trata de um fato que está na  história da gênese 

da Associação Umlaw.  Como foi posto no primeiro capítulo, a partir de um incentivo 

da prefeita Maria Luiza Fontenele, alguns grupos procuram terrenos para 

ocuparem.Além disso, pelo o que já foi citado no primeiro capítulo a moradia digna é 

um direito de todo cidadão. Aquelas famílias iriam ficar abrigadas em residências 

pertencentes ao programa aluguel social, portanto, passariam a viver em condições 

salubres, longe da margem da lagoa e afastadas de serem vítimas de enchentes e de 

consequentes doenças que poderiam contrair, em contato com água suja. 

O texto acima é o único enunciado em todo vídeo. Percebe-se que além da 

explicação do evento em si, há uma intenção de apresentar as causas da existência de 

moradias à beira de rios, córregos, canais. Como sugere GASKELL (2004, p. 248), 

“como atores sociais, nós estamos continuamente nos orientando pelo contexto 

interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso para nos 

ajustarmos a esse contexto”. 

De acordo com CORONEL (2006), quando as instituições e agentes não são 

envolvidos na questão, configura-se a mudez midiática. Trata-se da situação em que a 

explanação do assunto fica concentrada na locução da TV Umlaw. Assim não há 

argumentação de outras fontes, sem confronto de opiniões. 

O segundo vídeo, intitulado Reino encantado da leitura, pode ser apresentado 

como o registro do evento cultural relativo ao Projeto Reino Encantado da Leitura. O 

projeto foi criado com o objetivo de constituir um grupo de leitores com crianças e 

adolescentes do bairro Álvaro Weyne, utilizando uma mini-biblioteca móvel construída 

especificamente para este fim, contando histórias, leitura de contos e declamação de 
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poesias, dramatização de textos, entre outras atividades. O Projeto é patrocinado pela 

Secretaria de Cultura de Fortaleza. 

Do vídeo desta transmissão, podemos ver uma intenção de colocar à disposição 

dos moradores do Álvaro Weyne e de quem está online e acessa o Youtube, ver a 

cobertura de um acontecimento que dificilmente estaria sendo divulgado na mídia 

convencional, principalmente, através de uma transmissão integral. Neste vídeo, não há 

entrevistas com membros da escola ou com estudantes. Também não há comentário de 

repórter algum da TV Umlaw sobre o evento. Verificou-se a ausência de uma  

explicação mais contundente sobre o contexto do evento. Obviamente reconhece-se a 

importância do fato em si, pois se trata de um projeto cultural em um bairro de periferia. 

No terceiro vídeo coletado cujo o título é Transtorno na Rua César Correia, a 

filmagem é sobre a obra de saneamento da Cagece que estava paralisada, incomodando 

os moradores das ruas em torno da obra.  

 
A equipe da TV Umlaw atendendo a uma reclamação da comunidade foi 

até uma obra que segundo os moradores há quinze dias está parada, 

causando muitos transtornos aos moradores. A obra é da cagece e com a 

paralisação prejudica todo o movimento de várias ruas do bairro Álvaro 

Weyne da rua Graça Aranha, Cesar Correia, 22 de agosto e 17 de Junho. 

O comércio local ficou prejudicado e o temor da comunidade é que a 

situação fique pior com a chegada do inverno, nossa produção entrou em 

contato com a Cagece e a informação é que, nos próximos dias, a obra 

seja retomada e a população fique tranqüila. 

 

Em relação ao terceiro vídeo, a relação entre os cidadãos e a Associação para a 

resolução dos problemas do bairro. Temos um processo comunicativo que foi usado, 

para solucionar um problema dentro de um determinado local. É a ocasião em que a 

coletividade atua, para preservar o ambiente ideal para todos do bairro. Manuel Castells, 

citado por Gohn (2008, p. 250), preconizava nos anos 1970, que não bastam as 

carências para haver um movimento. Elas têm de se traduzir em demandas, que, por sua 

vez, poderão se transformar em reivindicações, por meio de uma ação coletiva. 

Também é possível ver que a empresa citada não está no vídeo. Ela é apenas 

mencionada. Os moradores, embora o repórter mencione que a TV Umlaw está 

atendendo a uma demanda da comunidade, nenhum morador da rua aparece para falar. 

É apenas a voz da TV Umlaw. Assim como o primeiro vídeo em análise, temos mais 

um caso de mudez midiática. Novamente, a problemática ficou resumida na fala do 

repórter da TV Umlaw. Mas depois do vídeo, a obra realmente foi retomada, concluída.  
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O quarto vídeo é a filmagem do Bloco carnavalesco Urubu Encantado. O bloco 

objetiva resgatar os antigos carnavais do bairro. O vídeo tem duração de 26 minutos e 

mostra as imagens do bloco Urubu Encantado pelas ruas do Bairro Álvaro Weyne em 

2011. Há um carro e atrás dele uma locomotiva com crianças fantasiadas. Alguns 

integrantes da Umlaw cantam marchinhas de carnaval. Não há um off com uma pessoa 

narrando o desfile. No vídeo observa-se a bateria composta por jovens. A câmera 

alterna registro dos membros da bateria e de pessoas que acompanham a apresentação. 

Neste vídeo, percebe-se um discurso de convite às pessoas da comunidade a 

interagirem com o bloco. Ivan convida as pessoas a participarem do desfile do bloco 

para que o Urubu Encantado fique entre os dez mais votados blocos de fortaleza. 

“Vamos cair na folia com o bloco pré-carnaval do Álvaro Weyne, o bloco Urubu 

Encantado.” Assim como a transmissão do Reino Encantado da Leitura, aqui também 

foi um evento que está ligado a história do bairro. Outro incentivo a pessoas do bairro é 

a instituição de prêmios para as crianças que estavam com disfarces carnavalescos. 

Neste vídeo, a fala é apenas dos integrantes da Associação Umlaw. 

O quinto vídeo é uma homenagem. Despedida do Padre Antônio mostra cada 

representante das  seis áreas pastorais  que deixam mensagens para o Padre Antonio, o 

novo pároco que chegou no início de 2010. Neste vídeo, vemos uma maior participação 

das pessoas do bairro.  

Semelhante ao quinto vídeo, Acolhida do Padre Pedro representa uma produção na 

qual se vê também uma pluralidade de vozes. Não tem uma voz em off  narrando o que 

acontece. É dado a um representante de cada comunidade a oportunidade de saudar a 

chegada do novo vigário. O jardineiro da igreja matriz também fala. Cada área pastoral 

saúda o padre com algum rito. Nesta amostragem, a religiosidade parece ser a 

manifestação que melhor expõe o bairro em termos de representatividade. A saudação 

ao padre simboliza a renovação em termos de comunidade cristã. Surge então um novo 

condutor,a quem a comunidade confia a responsabilidade de manter a comunidade 

unida. 

 

Mesmo uma pequena igreja instalada em qualquer confim de mundo tem 

na figura do padre o guiador do rebanho, o direcionador dos caminhos, o 

que deve zelar pela manutenção dos desígnios celestiais e principalmente 

pela comunidade dos cristãos locais (PAIVA, 2003, p. 84). 
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Desses dois vídeos verifica-se uma vivência comunitária se não efetivamente, mas 

ao menos na aparência. Os discursos ao padre traduzem um compartilhamento, algo 

comum, que dentro de contexto cristão reporta ao signo do corpo místico de Cristo 

(PAIVA, 2003, p.83). Não há identificação das pessoas de cada área pastoral. Um grupo 

de pessoas são mostradas de cada área pastoral.  

O sétimo é Missa do terço dos homens. Neste vídeo, a filmagem é da missa e da 

procissão após a cerimônia religiosa. O vídeo se resume a mostrar a realização da missa 

e da procissão. Trata-se de mais uma produção que teve como meta transmitir um 

evento considerado importante para o cotidiano do bairro. Não há mensagens, 

comentários, entrevistas. 

Sobre a relação entre Umlaw e Igreja Católica, é importante lembrar que a Umlaw 

surge após o MST, um movimento social que teve em sua gênese a influência da Igreja 

Católica, especificamente da Teologia da Libertação. 

 O oitavo vídeo, Trânsito no Santo Antonio do Floresta, é uma filmagem em que o 

repórter Francisco Carvalho entrevista moradores que moram na rua Expedito Xavier. 

Eles cobram à regional VI a construção de uma lombada para a rua. A via estava 

asfaltada, mas os moradores cobram a implantação de uma lombada, pois os carros 

passam em alta velocidade. Apelo ao Secretário da Regional I, Fábio Braga, que 

segundo o próprio repórter vem acolhendo as demandas da comunidade. No entanto, 

embora o secretário seja mencionado, ele não foi entrevistado. A participação de 

pessoas dos vídeos limita-se aos moradores da rua. 

 

 
Estamos aqui na comunidade Santo Antonio do Floresta. É um conjunto 

residencial, aonde foi solicitado pela comunidade em associação com a 

TV Umlaw, União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne mais o 

Conselho Comunitário São José do Reino o asfaltamento desta rua, que 

se chama Expedito Xavier. Só que esqueceram o seguinte detalhe: ao 

asfaltarem a rua não colocaram nenhuma sinalização. Aqui existe criança, 

adulto e idoso, que já passaram por várias cenas perigosas: acidente de 

carro, moto, até pequenos veículos como motocicleta. Não há sinalização, 

não há quebra-mola. Foi bom o asfalto, mas o que precisa melhorar? 

(repórter Francisco Carvalho) 

Foi bom sim não resta dúvida, os jovens que ficam fora aqui tudo, num 

tem respeito. Colocam o carro por cima mesmo. As crianças aqui, os 

carros passam e num respeitam de jeito nenhum e a gente precisa muito 

dessa lombada aqui. (Jordania Maria da Silva) 

Quer dizer que por não haver sinalização, mesmo sabendo que é uma rua 

asfaltada e que tem criança ninguém respeita? (repórter Francisco 

Carvalho) 
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De jeito nenhum, não tem respeito, nem pelas crianças, nem pelos jovens, 

a gente num pode ficar na calçada. Esses dias a kombi ia pegando um 

minizim, passaram a pista mas esqueceram  o mais importante , que  foi a 

lombada.(Jordania Maria da Silva) 

Então gente vocês podem observar a rua. Ela é larga. Acabou de passar 

uma moto em alta velocidade. Nem olha para o lado direito e nem para o 

lado esquerdo. Entao é o apelo da nossa comunidade à regional I, através 

do doutor Fábio Braga, que sempre vem acolhendo as demandas da 

comunidade para que seja feita a colocação e sinalização das lombadas. 

As crianças não têm local de lazer. Rua não é lugar de lazer, lugar de 

lazer é pólo, quadra, campo de esporte. Enquanto não for asfaltado 

corretamente com lombada e sinalização teremos sempre risco de perder 

uma criança um adulto. 

 

 

Neste vídeo, é possível observar que a falta de lombada é debatida com as pessoas 

que moram na rua e o consenso de que a lombada é importante para a redução dos 

riscos de atropelamento. Neste vídeo, percebe-se também um discurso de contentamento 

pela conquista, que foi a pavimentação, mas também de reivindicação pela implantação 

de uma lombada e de construção de áreas de lazer. No vídeo, reconhece-se o trabalho 

que vem sendo feito pelo secretário. Presume-se que a relação entre cidadãos e governo 

está ao menos harmoniosa, pois demandas já foram atendidas. 

Dentro do que foi apresentado sobre a participação, este vídeo apresenta uma 

prática de expressão e de ação social, que não saiu apenas do cidadão repórter da TV 

Umlaw, mas das pessoas que moram na rua e conhecem de perto a realidade. 

Depois de analisados os vídeos, percebemos que variam de filmagens de eventos, 

que são chamados de transmissão e vídeos que mostram fatos que foram demanda dos 

moradores do Álvaro Weyne. Pelo menos nesses vídeos mostrados, verificou-se que 

uma maior participação da comunidade, com direito de voz, nos vídeos da igreja e no 

vídeo sobre a falta de lombada. Nos demais, a voz foi apenas dos membros da Umlaw.  

Com exceção dos vídeos religiosos, sendo com uma pessoa ou um coletivo, foi possível 

observar a ênfase na ação transformadora seja dos assuntos da reportagem, ou então dos 

eventos que foram “transmitidos”. 

Nos vídeos de caráter denuncista, apenas os membros da Umlaw falam. Entidades 

de governo e da população são citados, mas não participam dos vídeos. Nos vídeos 

culturais, a intencionalidade foi de mostrar o lado bom da comunidade do Álvaro 

Weyene. Podemos ver que se trata de observar que importância tem esses eventos para 

as pessoas do bairro. É comum ver em maior frequência  bairros como Álvaro Weyne 

através de programas policiais. 
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Os vídeos existem então como uma alternativa de retratação da imagem do bairro 

de outra forma, a partir do ponto de vista das pessoas que lá habitam. Trata-se de uma 

construção de imagem diferente daquela comumente transmitida pela mídia 

convencional. 

Verifica-se que o advento das mídias sociais potencializou a atuação dos 

movimentos sociais populares a atuarem buscando uma nova forma de participação 

efetiva na esfera pública. São formas de atuação que alterem um comportamento 

passivo diante da TV e que passam a atuar de maneira a contribuir para um trabalho de 

conscientização sobre as coisas do bairro, procurando mostrar outras matizes que 

corriqueiramente a grande mídia retrata. 

É preciso não limitar o olhar aos aspectos técnicos, mas também enxergar o 

movimento a partir do aspecto político. Afinal, o que está em jogo é a participação da 

sociedade nas questões públicas. As mídias sociais são a ponta do iceberg nessa relação 

entre cidadão e esfera pública. 

A transmissão de eventos do bairro é um sinal de que também se busca criar uma 

identidade para as pessoas do bairro em que moram com as coisas que são próximas à 

sua realidade. Trata-se de um olhar para a realidade local que leve a uma autoestima e  

que prevaleça em relação a imagem que as TVs geralmente passam.  

Obviamente não se deve achar que tudo é perfeito nos movimentos populares. Há 

muitas controvérsias, disputas políticas, ideológicas, que, às vezes, internamente, 

atrapalham a realização das atividades.  Nestas ocasiões, deve prevalecer o sentido 

comunitário, para que não caia em algo personalístico, longe dos anseios da 

comunidade.  

Ao longo das visitas no bairro, percebeu-se que a Associação Umlaw está 

diretamente ligada à atuação de Ivan Batista.  Ele atualmente é o vice- presidente e atua 

como líder religioso e comunitário. Acaba sendo a referência para os moradores do 

bairro. Obviamente que outras pessoas da Umlaw contribuem, mas Ivan é quem dá o 

direcionamento, sendo considerado o cérebro da Umlaw em vários assuntos.   

         A presente pesquisa teve como objetivo conhecer o modo como o bairro é 

retratado nos vídeos da TV Umlaw. Buscou-se aqui apreciar os vídeos e tentar extrair 

deles aspectos pertinentes à lógica de produção da Associação Umlaw, a qual se propõe 

a oferecer uma imagem diferente do que a que é geralmente mostrada.  É possível ver  

vídeos cujos formatos lembram aspectos da TV Convencional.  Viu-se que a ideia de 

transmissão é de filmar o evento em sua plenitude. 
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          De todos os vídeos, deu para perceber que o sentindo comunitário, pelo menos no 

que diz respeito a maior participação de pessoas do bairro, foi visto nos vídeos 

relacionados a aspectos religiosos. Neles verificou-se a pluralidade de vozes. De 

maneira geral, a proposta da TV Umlaw representa um estimulo à solidariedade, à 

comunhão da fé cristã, ao desenvolvimento cultural e social do bairro, aos direitos do 

cidadão.  

         Um olhar na conjuntura dos vídeos, percebemos que a mídia comunitária está 

inserida dentro de um contexto comunicacional que não está a serviço apenas da 

pressão, da cobrança e da reinvidicação. Ela também está pronta para transmitir, para 

dedicar todo o tempo a um evento em sua integridade. O local é o campo de ação para o 

progresso e para a reelaboração da imagem do cotidiano, a partir do ponto de vista das 

pessoas que habitam determinado bairro.  

        Os bastidores dessas produções revelariam muito mais do que vai para o vídeo. 

Observamos que a produção é um produto final de toda uma articulação que segue 

conforme as possibilidades de cada um que colabora com a Associação União dos 

Moradores de Luta do Álvaro Weyne.  Seguem eles, aos poucos, com um equipamento 

aqui e outro ali, prosseguindo no propósito de fazer da comunicação um ato de postura 

de cidadãos políticos, capazes de compartilhar demandas e dialogarem diretamente com 

os representantes do povo. 

         A produção da TV Umlaw, ao se propor como meio de divulgação do bairro, 

atuaria. como sugere Michel de Certeau. em astúcias minúsculas da disciplina, 

maquinarias menores, mas sem falha, procedimentos que ele classifica como teimosos, 

resistentes e austuciosos, quebrando o determinismo de imagens que frequentemente se 

divulga na mídia convencional. 

         Embora a Associação Umlaw não seja originária do Bairro Álvaro Weyne, as 

pessoas que a compõem assumiram o movimento e o revestiram de caráter político que, 

ao longo de vinte e sete anos, vem desenvolvendo diversos projetos na área cultural. 

Muito mais do que gerir uma produção, é importante observar o poder em torno dela 

compartilhado pelas pessoas do bairro, que são as mais interessadas em mudar um 

esteriótipo e mudar a imagem do bairro para as próprias pessoas na região.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        

Até chegarmos à analise dos vídeos da TV Umlaw foi necessário consideramos a 

história do bairro, levando em consideração o histórico de atuação das lideranças ao 

longo da evolução da região. Outra tarefa que foi considerada importante para o 

entendimento da dinâmica do bairro foi a visita ao bairro e à casa de moradores. 

É importante dizer que a Umlaw nasceu de iniciativas de pessoas que ocuaparam 

o terreno pertencente ao Instituto Nacional de Seguro Social. Foi um movimento que 

nasceu do encontro de pessoas que vieram de outras regiões da cidade para o Álvaro 

Weyne. 

As pesquisas que fizemos mostraram que, ao longo dos anos, foram 

desenvolvidos vários projetos culturais, visando a oferecer oportunidades na área de 

educação, cultura, lazer. 

Através das conversas percebemos que as lutas se renovam. A proposta da TV 

Umlaw é mostrar o lado bom da comunidade. Isto significa que há um trabalho de 

(re)elaboração da imagem do bairro. São pessoas que estão insatisfeitas com a forma 

que o local onde moram é mostrado na mídia convencional. 

Outra coisa a destacar dentro do Projeto da Umlaw é a ocupação nas redes sociais, 

difundindo conteúdo. Evidentemente, que nenhum meio por si só garante o sucesso de 

um processo. Dessa forma, percebemos que embora seja Associação, vimos que 

algumas têm tomado à frente de maneira frequente, para obter os anseios dos associados 

e por que não dizer do bairro. 

A literatura acadêmica costuma  postular que a mídia comunitária deve ser plural 

e permitir que várias vozes possam estar presentes e efetivamente participando. Uma 

situação diferente da mídia convencional. Nela, os estudos de dispositivos técnicos 

discursivos dos quais tiramos a metodologia nesta pesquisa mostram que nem sempre 

essa participação é possível.  

Nesta pesquisa percebemos que as discussões, nos anos 1980, sobre uma Nova 

Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, com o apoio da Igreja Católica, de 

Faculdades da Comunicação, de entidades acadêmicas e sindicatos. Foram realizados 

fóruns de debates, encontros, editados uma grande quantidade de publicações, fundados 

centros de comunicação em várias regiões, e organizados movimentos nacionais. 

A participação na política, dentro do contexto dos movimentos sociais, levou a um 

entendimento de que a mídia comunitária é uma das formas dos cidadãos elevarem o 
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poder de criticidade diante dos problemas que lhe sejam pertinentes. Em Fortaleza, 

vemos debates no poder legislativo municipal em que estão em jogo interesses 

ambientais em áreas de preservação e que nem sempre são debatidos de forma 

aprofundada pelos grandes meios de comunicação. 

Voltando o olhar para as áreas de periferia. Na nossa cidade, temos os programas 

policiais que, muito além de informar, espetacularizam dramas, mortes, sofrimentos, 

usando até recursos cinematográficos. Temos uma construção social das pessoas da 

periferia. Muito mais do que os veículos utilizados, é importante pensarmos como esses 

movimentos sociais podem ampliar seu leque de participação, atuando de maneira a  ter 

um diáologo mais próximo do poder público, sem ter que recorrer à mídia convencional. 

Esses meios alternativos podem assim cumprir bem o papel de ajustados ao tempo 

que os produtores julgam necessário. 

Para reverter essa lógica do mercado, não se trata de uma visão demonizada, ou 

seja, a mídia comunitária poder ser a alternativa para mostrar uma outra realidade e 

assim mudar uma construção social, que se perpetua ao longo dos anos nas emissoras 

das grandes redes. Quando temos produções com desfiles, eventos culturais, educativos, 

temos uma outra produção que mostra um outro lado. È a contrapartida de um sistema 

de produção consolidado a partir da popularização da televisão em nosso país. Assim, a 

TV Umlaw crê que está representando a comunidade e mostrando uma imagem que se 

contrapõe à da mídia convencional. 

Obviamente sabe-se que há controvérsia dentro das próprias organizações 

comunitárias sobre a produção. Por outro lado, precisamos observá-las como 

alternativas para fortalecemos nosso poder de cidadania, elevando a capacidade de 

diálogo direto entre cidadão e governo. 

O contexto do discurso coletivo e “universalista”, como o que é proposto pela 

Associação Umlaw, tem como valores os direitos humanos, direitos sociais, cidadania. 

Por fim, os vídeos aqui analisados são apenas uma pequena representação da proposta 

da TV Umlaw mostrar outra imagem do bairro. Como já foi dito, essa representação é 

parcial e às vezes reproduz formato que já existe na mídia convencional. Por outro lado, 

é importante destacar que, se repetem formatos, ao menos possibilitam com que os 

cidadãos possam participar mais e manifestarem o que pensam. 
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