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RESUMO 

Na presente pesquisa, buscou-se entender se e como o direito à comunicação foi exercido 

produção da 4ª temporada do programa Conexões Periféricas.  Neste processo, foram aspectos 

considerados: as reuniões de pauta, os encontros de gravação e as interações nos grupos do 

WhatsApp. Para fundamentar as reflexões apresentadas, partimos da ideia central do direito à 

comunicação, tomando como referência autores como Barros (2014), Gomes (2007), 

Guareschi (2013), Lima (2011), Matellart (2009), e Peruzzo (2007), em diálogo com as 

questões da juventude, como apresenta Abramo (1997), Barbalho (2013, 2007), Dayrell 

(2005), Pais (1990) e Sposito (2000). Orientaram também a investigação documentos 

normativos, como o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852), que norteia as políticas públicas 

aplicadas pela Rede CUCA, em especial. A proposta metodológica da pesquisa é a etnografia, 

utilizando a observação participante, na perspectiva de Angrosino (2012), Clifford (2008), 

Geertz (2008, 2009), Guber (2001), Magnani (1984), Oliveira (2006), Peruzzo (2012), 

Ramalho (2013) e Silva (2009). A ida a campo ocorreu de setembro de 2018 a abril de 2019, e 

implicou a presença ativa em todo processo formativo, ajudando a construir os roteiros, 

acompanhando as gravações e auxiliando em todo o planejamento do programa. Observou-se 

que o direito à comunicação foi, em diversos momentos, negligenciado na formação e 

produção do programa, através do cerceamento da autonomia dos jovens, as inúmeras 

censuras e falta de transparência no repasse das informações. Esses fatores foram cruciais no 

desenrolar de todo o processo, atrasando, inclusive, o ritmo de produção do “Conexões” e 

atuando de modo a desmotivar os jovens ao longo do projeto. 

 

Palavras-chave: Direito à comunicação. Juventude. CUCA. 



 

ABSTRACT 

 

In this research, we sought to understand whether and how the right to communication was 

exercised in the 4th season of the program Conexões Periféricas. In this process, aspects were 

considered: agenda meetings, recording meetings and interactions in Whatsapp groups. To 

support the presented reflections, we start from the central idea of the communication rights, 

taking as reference authors like Barros (2014), Gomes (2007), Guareschi (2013), Lima (2011), 

Matellart (2009), and Peruzzo (2007) in dialogue with youth issues, as presented by Abramo 

(1997), Barbalho (2013, 2007), Dayrell (2005), Pais (1990) and Sposito (2000). Normative 

documents, such as the Estatuto da Juventude (Lei 12.852), also guided the investigation, 

which guides public policies applied by Rede Cuca, in particular. The research 

methodological proposal is ethnography, using participant observation, in the perspective of 

Angrosino (2012), Clifford (2008), Geertz (2008, 2009), Guber (2001), Magnani (1984), 

Oliveira (2006), Peruzzo (2012), Ramalho (2013) and Silva (2009). The field trip took place 

from September 2018 to April 2019, and implied an active presence in the entire training 

process, helping to build the scripts, accompanying the recordings and assisting in the entire 

program planning. It was observed that the right to communication was, at various times, 

neglected in the formation and production of the program, by restricting the autonomy of the 

participants, the numerous censures and lack of transparency in the transfer of information. 

These factors were crucial in the development of the entire process, including slowing down 

the production pace of Conexões and acting to discourage the participants throughout the 

project. 

 

Keywords: Communication rights. Youth. Cuca. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse no estudo da Juventude e do direito à comunicação surgiu, principalmente, 

na participação em eventos acadêmicos, nas atividades de iniciação à docência e no 

Laboratório de Pesquisa da relação infância, Juventude e Mídia (LabGRIM). Ao ser monitor 

de iniciação à docência na disciplina de Educomunicação, em 2017, tive o meu primeiro 

contato com o Centro Urbano de Arte, Cultura, Ciência e Esporte (CUCA), em uma visita ao 

Centro do Jangurussu. No mesmo período, participei da equipe de comunicação do VII 

Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira - JUBRA, que ocorreu na cidade de 

Fortaleza. A equipe de comunicação do evento era composta, em boa parte, por jovens 

comunicadores do CUCA, o que me aproximou desse grupo, despertando fascínio sobre os 

projetos de comunicação desenvolvidos no local. 

Por meio de uma parceria entre o LabGRIM e o CUCA, pude realizar algumas 

oficinas nas sedes desses Centros Culturais, estreitando a minha relação com alguns desses 

grupos juvenis. Assim, utilizei a experiência das oficinas para construir o objeto da 

monografia para conclusão do curso de Publicidade e Propaganda, analisando as 

competências midiáticas na produção audiovisual dos jovens.  

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), optei por 

me debruçar sobre a questão do direito à comunicação nessas experiências de produção de 

comunicação juvenil, identificando ser esse o eixo norteador da minha pesquisa. Partindo das 

constantes vivências no CUCA, nos eventos, palestras e reuniões que acompanhei, pude 

verificar que esse direito tem (ou deveria ter) um lugar central na elaboração das políticas 

públicas nesses espaços, o que me fez buscar entender melhor como esse direito era exercido 

em suas práticas cotidianas.  

A realização de estudos e pesquisas que tenham como foco o direito à comunicação é 

uma decisão política que se pauta no entendimento do seu caráter fundamental na sociedade 

mediatizada que estamos inseridos, principalmente considerando que o debate em torno dele 

ainda é muito recente e realizado de forma restrita. É preciso ter claro que, “ao mesmo tempo 

em que se ampliam os atores envolvidos nessa luta e o entendimento de sua centralidade para 

a luta pelos direitos humanos, faltam elementos de referência sobre seu atual estágio de 

desenvolvimento e apropriação pela população” (INTERVOZES, 2009, p. 15). 

Entender a comunicação como um direito humano acessível a todas as pessoas é uma 

das vertentes para se garantir o acesso à cidadania. De acordo com Guareschi (2013), no 

Brasil, o domínio da mídia por grandes conglomerados empresariais e suas famílias se deve, 



 

15 

principalmente, às relações que historicamente foram construídas entre o poder público e 

esses grupos.  

Apesar de a internet ser entendida, atualmente, como uma promessa de 

democratização do acesso ao conhecimento e à liberdade de expressão, já é possível verificar 

a emergência e consolidação de grandes corporações com significativo poder de mercado, 

como é o caso do Google, Facebook, Microsoft e Apple. Esse fenômeno recente “enseja entre 

pesquisadores, ativistas e mesmo governos o debate sobre como pensar a noção de 

concentração e os instrumentos de garantia de diversidade e concorrência nestes mercados.” 

(INTERVOZES, 2019) 

As juventudes, principalmente grupos que moram em regiões periféricas, veem nessa 

dominação uma barreira para a efetiva participação nos processos de construção social dos 

lugares que habitam, enquanto tentam se colocar de forma ativa nesses contextos. A maior 

participação dos jovens na elaboração dos produtos audiovisuais midiáticos é uma das 

medidas para que as discussões a favor do reconhecimento desses indivíduos como sujeitos de 

direitos ganhem alcance. Para Barbalho (2013, p. 30), a apropriação dos meios de 

comunicação “torna-se a tarefa primordial da luta das minorias no que ela tem de mais 

radical: poder falar e ser escutada”. 

Na cidade de Fortaleza, Ceará, despontam algumas iniciativas que têm como objetivo 

incentivar a participação dessas juventudes, proporcionando um ambiente de discussão sobre 

o fazer midiático. Como exemplo, podemos citar o caso do Centro Cultural Bom Jardim, 

vinculado ao Instituto Dragão do Mar, que oferece formações culturais e em comunicação 

para jovens moradores do bairro Grande Bom Jardim; e o Cine Ser Ver Luz, organizado por 

membros da própria comunidade, além de docentes e estudantes da Universidade Federal do 

Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, que têm como objetivo organizar mostras 

audiovisuais e minicursos para os moradores do bairro Serviluz. 

Nesse contexto, o CUCA se destaca como opção cultural e formativa a jovens de 

regiões periféricas da cidade. Atualmente, existem três Centros, localizados nos bairros Barra 

do Ceará, Mondubim e Jangurussu, geridos pelo Instituto CUCA e mantidos pela Prefeitura 

de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. Os 

CUCAs atendem jovens de 15 a 29 anos, oferecendo cursos técnicos, atividades na área da 

comunicação, prática de esportes e formações técnicas tais como cursos de informática, inglês 

e Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS. Além disso, há um grande incentivo a práticas 

culturais, como fotografia, dança, teatro e canto, por meio de cursos, eventos e festivais 
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culturais organizados de forma recorrente.1 

Segundo os membros gestores do CUCA, as políticas públicas aplicadas pelo 

equipamento são norteadas, atualmente, pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852)2, sendo 

isso comentado diversas vezes durante as ações promovidas pelo Centro. O Estatuto da 

Juventude possui uma seção inteira destinada a discutir o direito à comunicação, intitulada 

“Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão”, que será melhor abordado no 

capítulo 1 deste trabalho. 

O CUCA possui várias iniciativas que potencializam o primeiro contato entre o jovem 

e a produção de conteúdo audiovisual para rádio e televisão. Essas iniciativas se encontram 

aglomeradas dentro de um projeto maior, chamado de “Programa Jovens Comunicadores”, no 

qual os jovens participantes são chamados com a mesma designação de “jovens 

comunicadores”. Uma dessas iniciativas é o “Conexões Periféricas”, que tem como proposta 

a produção de um programa televisivo semanal com 26 minutos de duração, veiculado pela 

TV Ceará. 

O projeto de produção dos programas está em sua quarta temporada. Nas três 

primeiras temporadas, as atividades aconteceram nos três CUCAs simultaneamente. Em sua 

quarta temporada, houve uma mudança nessa dinâmica e o projeto se desenvolveu em etapas, 

uma por vez em cada CUCA. Para a presente pesquisa, consideramos somente a primeira 

etapa do projeto, ocorrida entre setembro de 2018 e abril de 2019, no CUCA Mondubim. Essa 

escolha se deu, principalmente, por questões contingenciais do tempo da pesquisa de 

mestrado. O edital do Conexões foi lançado com atraso de alguns meses, impossibilitando 

esperar o início de outras etapas acontecerem para entrar em campo. Além disso, o CUCA 

Mondubim está localizado perto de uma estação de metrô, o que facilita seu acesso. 

Assim, considerando o exposto, definimos como questão central da pesquisa: Se e 

como o direito à comunicação foi exercido na produção do programa Conexões Periféricas? 

Nesses termos, buscamos compreender se ele assumiu um lugar primordial ou secundário e 

porque. 

Desse modo, este estudo tem como objetivo geral identificar como o direito à 

comunicação foi exercido na produção do “Conexões Periféricas”. Os objetivos específicos 

que conduzem essa pesquisa são: a) Identificar qual(is) a (as) visão(ões) de gestores e jovens 

comunicadores do CUCA sobre o direito à comunicação e como isso é apresentado aos jovens 

e por eles problematizados; b) Analisar  possíveis tensionamentos gerados no exercício do 

 
1
 Informações obtidas em: <https://juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-CUCA>. Acesso em 09 jan. 2019. 

2 Disponível em <http://bit.ly/2VT2m91>. Acesso em 10 mai. 2019 
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direito à comunicação na produção do programa “Conexões Periféricas” (4ª temporada); c) 

Verificar quais processos contribuem para a efetivação ou não do direito à comunicação nas 

vivências cotidianas dos projetos de comunicação do CUCA. Para dar conta desses objetivos, 

esta dissertação está organizada tal como exposto a seguir. 

 No primeiro capítulo, traremos as informações principais sobre o campo. Serão 

apresentadas as questões institucionais do CUCA, do programa Jovens Comunicadores e do 

“Conexões Periféricas”, tendo por base um levantamento feito com materiais do CUCA e 

conversas com a equipe do espaço. Buscaremos contextualizar as políticas públicas 

construídas pelo CUCA, tentando observar o local do direito à comunicação na construção do 

planejamento do Centro. 

 No segundo capítulo, traremos um breve relato das primeiras inserções em campo, o 

desenrolar desses primeiros momentos, além de traçar um breve perfil dos jovens 

comunicadores participantes do projeto e comentar como a relação entre pesquisador e 

sujeitos da pesquisa se construiu. Buscaremos, também, observar, já nesses primeiros 

momentos em campo, se o direito à comunicação foi inserido em alguma instância nos 

debates iniciais do “Conexões”.  

 No terceiro capítulo, trataremos como as questões institucionais envolvendo o Centro 

e sua equipe de funcionários começaram a se mostrar no processo de produção, narrando e 

problematizando os momentos de formação dos jovens, a construção dos roteiros e as 

gravações, além da jornada para a construção dos quatro programas que foram feitos pela 

equipe. Assim, analisaremos as expectativas e desafios na rotina de produção, tentando 

contrapor o que foi idealizado pelos gestores do CUCA com o que os jovens vivenciaram 

nesse processo. 

 No último capítulo, abordaremos, mais especificamente, os processos que 

possibilitaram a autoafirmação dos jovens na condição de “Sobreviventes do ‘Conexões’”, 

tendo como base as culturas juvenis. Nesta análise, nosso foco recairá sobre as motivações 

para que parte dos jovens continuasse no projeto até o fim da pesquisa de campo, as relações 

que construíram entre si e comigo, além de suas formas de resistir às censuras da equipe do 

CUCA e ao cerceamento da autonomia dos jovens, entendendo como isso se relaciona ao 

exercício do direito à comunicação no grupo. 

 Nas considerações finais, evidenciamos as descobertas principais desta pesquisa, 

relacionadas às indagações apresentadas, tendo por base as reflexões teóricas e a investigação 

empírica desenvolvida ao longo do estudo.  
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  2 O CUCA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 

 Para tratar de políticas públicas voltadas para a juventude, consideramos importante 

que alguns pontos sejam observados com atenção. Por muito tempo, essas políticas foram 

entendidas apenas como voltadas para jovens pobres, com o objetivo de evitar os possíveis 

“riscos” que essa fase poderia proporcionar, como a criminalidade e a evasão escolar, e 

transferindo para o Estado a responsabilidade sobre seus futuros. 

Nesses termos, elas possuem uma visão unidirecional, em que gestores, pessoas 

adultas, definem onde e como são aplicadas as políticas para a juventude, sem estabelecer um 

diálogo com os sujeitos que serão afetados. A objetificação dos jovens, ao serem entendidos 

na perspectiva de seres passivos dessas políticas públicas, é, muitas vezes, usada como 

estratégia pelo poder público para apresentar uma possível “salvação” aos problemas 

considerados por alguns como intrínsecos a essa fase da vida.  

Peralva (2007, p. 18) postula que a juventude é silenciada por esses grupos mais 

antigos que estão no poder, em uma noção construída de que “O velho se impõe sobre o novo, 

o passado informa o futuro e essa definição cultural da ordem moderna define também as 

relações entre adultos e jovens, definindo o lugar no mundo de cada idade da vida.”. Enquanto 

aos jovens não é assegurado o espaço de fala por gerações passadas, as políticas públicas 

elaboradas para a juventude se tornam uma via de mão única. 

Quando se fala de jovens moradores de bairros periféricos, essa realidade é ainda mais 

dura. Muitas vezes, inseridos em contextos de segregação e oportunidades limitadas, sujeitos 

a uma série de preconceitos por sua cor, sua forma de se vestir, de falar ou de se portar, esses 

jovens são considerados pelo poder público como incapazes de apresentar soluções e 

alternativas transformadoras para os locais onde se encontram.  

Assim, é importante estabelecer uma ponte entre os jovens que são afetados pelas 

políticas públicas e os gestores dessas políticas. Quando que se entende o jovem na condição 

de cidadão, um sujeito de direitos, gradualmente é superada essa ideia de “resgatar” uma 

juventude perdida. Barbalho (2013, p. 75) ressalta essa ideia ao afirmar que “compreender os 

jovens como potências minoritárias é entender que o seu devir apresenta-se como uma linha 

de fuga em uma sociedade modelada pelos valores daquilo que se estabelece como ‘adulto”, 

‘maduro’.” 

Com a percepção desses indivíduos sob a ótica de construtores de seu entorno, é 

possível se estabelecer um diálogo com esses grupos em benefício tanto deles quanto das 

comunidades em que vivem. 
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Essa realidade vem gradualmente sendo modificada com as políticas públicas 

implementadas nos últimos anos, trazendo as questões da juventude para o centro do debate. 

Em 2005, foi implementada uma Política Nacional da Juventude, com a criação da Secretaria 

Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), como espaços de 

diálogo em torno das políticas públicas para este grupo. Além disso, podemos citar diversos 

exemplos de ações nacionais para a assistência juvenil, defesa e efetivação dos direitos dessas 

juventudes, como a criação do Estatuto da Juventude, a implementação da Política de Cotas, o 

Participatório - Observatório Participativo da Juventude, programas como o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), e o próprio 

Centro Urbano de Arte, Cultura, Ciência e Esporte (CUCA), na cidade de Fortaleza, central 

neste trabalho e que será melhor abordado nas páginas seguintes. 

Ao longo deste capítulo, nos debruçaremos sobre as políticas públicas para a 

juventude, as questões institucionais do CUCA e a sua relação com a cidade de Fortaleza, no 

levantamento de documentos, outros trabalhos que trazem o CUCA e conversas informais 

com a sua equipe, funcionários, coordenadores e diretores. Também traremos uma descrição 

do programa “Conexões Periféricas”, foco desta pesquisa, tratando de suas características 

inserido dentro do contexto das políticas públicas aplicadas pelo CUCA. 

 

2.1 A CIDADE E O CUCA: UM OLHAR AINDA DISTANTE 

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, possui aproximadamente 2,6 

milhões de habitantes. Segundo o censo de 2010 (IBGE), cerca de 715 mil habitantes da 

cidade eram jovens (pessoas entre 15 e 29 anos). Boa parte desse grupo populacional é 

moradora de bairros periféricos da cidade, sendo os bairros Mondubim e Barra do Ceará, 

segundo o IBGE, os que concentram a maior quantidade de jovens na cidade. 

Grande parte dos shoppings, restaurantes e cinemas da cidade não está localizada nas 

regiões periféricas, e sim nas mais centrais e abastadas. O acesso a esses locais centrais por 

jovens de periferia se inviabiliza, tanto por questões de locomoção, pois poucas são as linhas 

de ônibus que fazem essa ligação centro-periferia, quanto por questões financeiras. Assim, 

podemos perceber como essa grande parcela da população é privada das mais diversas 

vivências culturais e sociais. 

Os jovens moradores de bairros de classe média, geralmente, também não frequentam 

territórios periféricos sem as devidas autorizações de lideranças locais, por medo e questões 

de segurança. A violência que vitimiza os jovens acaba se tornando mais presente nos bairros 
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periféricos, longe de investimentos públicos que visem garantir melhores condições de vida a 

seus habitantes. Segundo pesquisa recente3, o Ceará teve maior aumento do Brasil em mortes 

violentas de jovens na última década, um crescimento de 144,1%, e a maior parte dessas 

mortes ocorreu na capital, com 2.585 casos. Mais da metade dos homicídios contra jovens se 

concentra em 20 bairros periféricos da cidade, como aponta o relatório de 2016 do Comitê 

Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA)4.  

A cidade de Fortaleza, então, se apresenta de forma diferente para as mais diversas 

juventudes moradoras dos espaços urbanos. 

 

Uma cidade não é a mesma para todos os seus habitantes, mas significada 

diversamente pela qualidade das relações que potencializam ou não um sujeito em 

devir, abarcando as dimensões ética, política e estética. Não podemos, portanto, 

pensar as juventudes e as imagens que jovens formam acerca de si mesmos sem 

considerar os contextos urbanos nos quais estão inseridos e que compõem um 

horizonte de possibilidades e condições de viver e significar-se como sujeitos. 

(LEVITAN, FURTADO E ZANELLA, 2009, p. 286) 

 

Assim, a enorme quantidade de oportunidades de uma cidade tão ampla entra em 

contraste com a segregação a que esses jovens da periferia são submetidos por morarem em 

regiões afastadas dos principais fluxos culturais e artísticos, pois “a mesma cidade que se abre 

para alguns jovens como terreno fértil e convidativo, implica, para muitos outros, a vivência 

cotidiana de dolorosas e, por vezes, intransponíveis situações de tensionamento e exclusão” 

(BORELLI; ROCHA, 2008, p. 38).  

Nesse contexto, o CUCA se insere como um centro cultural municipal destinado ao 

atendimento das juventudes de Fortaleza, sobretudo, nas áreas de esporte, formação e lazer. 

Atualmente existem três unidades mantidas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude e geridos pelo Instituto CUCA. Os 

Centros atendem a cerca de 100 mil jovens por ano e estão localizados em três bairros da 

periferia da cidade: Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Retirado de <http://bit.ly/2LwbhJA> Acesso em 8 mai. 2019. 
4 Disponível em <http://bit.ly/2V9oM12>. Acesso em 8 mai. 2019. 
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Figura 1 – Localização dos CUCAs na cidade de Fortaleza 

 

. 

Fonte: Rede CUCA 

 

O projeto que deu origem aos CUCAs foi elaborado durante a gestão da prefeita 

Luizianne Lins (2005 a 2012 - PT), tendo a política sido continuada durante a gestão seguinte, 

do prefeito Roberto Cláudio (2013 a 2020 – PDT). O CUCA é resultado de uma série de ações 

que vinham sendo tomadas no âmbito federal e municipal desde a década de 90. 

Durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB / 1995-2002), as políticas 

voltadas especificamente para a juventude começaram a ganhar força, com a idealização dos 

Centros da Juventude. O projeto consistia na instalação de centros em vários municípios da 

federação, voltados para o atendimento dos jovens moradores de regiões periféricas, 

entendidos como indivíduos em “risco social”.  

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT / 2003-2011), em 2002, as 

políticas públicas que se voltam para a juventude começam a buscar não mais entender o 

jovem apenas na condição de “problema social” e o passam a perceber como um “sujeito de 

direitos”. Em 2004 foi lançado em Brasília o documento “Políticas Públicas de/para/com as 

Juventudes” (UNESCO), com o objetivo de construir uma política nacional de juventude que 

pudesse dar conta da pluralidade de perfis jovens nacionais, inserindo-os na elaboração e 

implementação dessas políticas. A escolha do termo “de/para/com” reflete a vontade que a 

política não seja feita apenas para a juventude, mas que seja feita também com a ajuda e os 

direcionamentos dados por esse grupo, de modo que: 
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• de –  uma  geração  diversificada  segundo  sua  inscrição  racial, gênero  e  

classe  social,  que  deve  ser  considerada  na  formatação de  políticas; 

• para  –  os  jovens  considerando  o  papel  do  Estado  de  garantir  o lugar e 

bem-estar social na alocação de recursos; 

• com  –  considerando  a  importância  de  articulações  entre instituições, o 

lugar dos adultos, dos jovens, a interação simétrica desses atores, e o investimento 

nos jovens para a sua formação exercício  do  fazer  política. (UNESCO, 2004, p. 

20) 

 

Já em 2005, foram criados pela Lei 11.129 a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 

vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, o Conselho Nacional de Juventude 

(Conjuve) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem).  

O Conselho é composto por 20 membros do governo e 40 membros da sociedade civil, 

encontra-se ativo e atuante até o momento e tem como objetivo “formular e propor diretrizes 

voltadas para as políticas públicas de juventude, desenvolver estudos e pesquisas sobre a 

realidade socioeconômica dos jovens e promover o intercâmbio entre as organizações juvenis 

nacionais e internacionais”5. A Secretaria lançou, em 2006, um documento intitulado “Guia de 

Políticas Públicas de Juventude”, outro importante marco para o entendimento e avanço de 

ações voltadas para o público jovem nacionalmente.  

Já o Projovem foi criado como um  

 

programa emergencial e experimental, destinado a executar ações integradas que 

propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, elevação do grau de escolaridade visando a 

conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a 

inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas 

de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local. (BRASIL, 

2005)6. 

 

Assim, o programa começou a ser implementado através de uma parceria com as 

prefeituras municipais das capitais, buscando promover a qualificação profissional e garantir a 

concessão de bolsas para jovens entre 15 e 24 anos, para que eles pudessem terminar o ensino 

médio e entrar no mercado de trabalho.  

Nos últimos anos, como aponta o artigo de Silva e Macedo (2016), esses projetos se 

fortaleceram e instauraram novos espaços de participação juvenil nas políticas públicas, 

principalmente o Conjuve. Entretanto, os autores trazem que 

 

se por um lado, o campo dos direitos juvenis fortaleceu-se e avançou de forma 

inédita na última década, com a construção de uma política nacional de juventude, 

por outro, a efetividade desses espaços é alvo de muitas críticas dos movimentos 

 
5 Disponível em <https://juventude.gov.br/conjuve/o-que-e>. Acesso em 14 abr. 2020. 
6 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.html>. Acesso em 14 

abr. 2020. 
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juvenis, pois permanecem, muitas vezes, no campo do discurso e se mostram pouco 

eficazes. (p. 25) 

 

Frente a isso, um dos principais desafios encontrados na formulação participativa 

dessas políticas para a juventude é que elas sejam pautadas em conceitos de construção de 

programas para a juventude e não com a juventude. Mesmo com a participação de 

movimentos e de uma parcela da população, muitas das ações ainda se fecham apenas no 

campo da idealização. Sem um planejamento e um plano de atuação efetivo que os incorpore 

como parceiros na construção desse diagnóstico, as questões de direitos da juventude, que são 

urgentes, começam a ser deslocadas para segundo plano. 

Entrando no debate das políticas públicas para a juventude construídas na cidade de 

Fortaleza, em 2007, foi criado o Conselho Municipal da Juventude, diretamente vinculado ao 

Gabinete da Prefeita, como um “órgão colegiado, de caráter permanente, deliberativo, 

consultivo e fiscalizador, de representação da população jovem e de assessoramento da 

Prefeitura Municipal nas questões relativas às políticas públicas voltadas para os jovens na 

cidade de Fortaleza”. (FORTALEZA, [2007]). O Conselho era composto por 10 membros do 

Poder Público municipal e 20 componentes da sociedade civil.  

Durante esse período, o Projovem, já mencionado aqui, também foi implementado 

pela Prefeitura de Fortaleza na cidade, atendendo mais de 110 escolas da rede municipal e 

oferecendo uma bolsa de R$100,00 para os alunos participantes.  

Ainda em 2007, foi então criada a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 

Juventude, pela Lei Complementar nº 0047. A coordenadoria tinha status de Secretaria e foi 

criada para ser “responsável por coordenar e desenvolver políticas públicas voltadas para a 

juventude, especificamente entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos como forma de garantir 

direitos e construir a cidadania.” (FORTALEZA, [2007]). Por ter status de Secretaria, a 

Coordenadoria podia, assim, estabelecer articulações com as demais Secretarias e orçamento 

próprio, o que facilitou a implementação das ações no âmbito municipal.  

Através da Coordenadoria, foi lançado o Programa Integrado de Políticas Públicas de 

Juventude (PIPPJ). O Programa buscava estabelecer metas e objetivos dos demais programas 

voltados para a juventude, de modo a   

 

efetivar um sistema integrado de políticas públicas de juventude capaz de atender às 

demandas do segmento. De acordo com o referido Programa, tais demandas 

deveriam ser elaboradas e fiscalizadas pela juventude, com a participação direta da 

juventude para: a) promover as potencialidades juvenis no campo cultural, artístico, 

esportivo, científico e tecnológico, fomentando opções econômicas e sociais; e b) 

constituir equipamentos e qualificar recursos humanos que possibilitem ao Poder 

Público o desenvolvimento ágil das ações voltadas ao público jovem. (ALVES, 

2011, pag. 58) 
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Foi nesse ambiente de emergência e estruturação das políticas públicas na cidade de 

Fortaleza que os CUCAs foram idealizados e construídos. O primeiro CUCA foi inaugurado 

em 2009, recebendo o nome de CUCA Che Guevara, localizado na Barra do Ceará. O evento 

contou com a presença do então prefeito Luiz Inácio Lula da Silva, e foi amplamente 

divulgado na mídia local. A inauguração do CUCA foi um marco na expansão dessa política 

pública voltado para os jovens da periferia da cidade. A então prefeita Luizianne Lins, em 

entrevista para a dissertação de Alves (2011), comentou que 

 

Numa definição inicial, em um documento, eu falo que o CUCA era uma “atração 

fatal” para juventude, fatal no sentido que era irresistível, o jovem que não gostasse 

da música, ele gostava do cinema, se não gostasse do cinema ele podia pensar no 

teatro, se não gostasse do teatro podia gostar do laboratório de televisão, se não 

gostasse do laboratório de televisão, gostava de esporte, se não gostasse de esporte, 

tinha o laboratório de informática, eu sempre dizia durante as minhas falas. 

(LUIZIANNE LINS em entrevista para ALVES, 2011, p. 70) 

 

Na inauguração, segundo relatos de pessoas que vivenciaram esse momento, a 

estrutura e os equipamentos do CUCA surpreendiam pela qualidade. Boa parte desses 

equipamentos se encontrava, anteriormente, inacessível a esses jovens. Durante a etapa em 

que estive em campo, pude perceber, e relato diversas vezes no diário de campo, como o 

estúdio de fotografia do CUCA era mais estruturado do que o estúdio de muitas das 

faculdades e centros de formação particulares da cidade. Sobre isso, Luizianne em Alves 

(2011) comenta que  

 

Se eu posso ter uma piscina bacana, legal, igual do clube do Náutico, se eu posso ter 

um cinema igual aquele que tem lá do Iguatemi e eu posso ter uma sala de dança 

melhor que o José de Alencar, eu posso tudo, portanto o mundo me pertence, então é 

processo de educação e claro com uma forte tendência a uma formação cultural, 

saíram muitas pessoas que hoje estão no mercado da cultura, dentro da cultura, nesse 

processo chamado de economia criativa, então eu acho que também não era só de 

proporcionar determinadas coisas, era de fazer com que esses próprios jovens 

vivenciassem um espaço diferenciado mesmo, que eles pudessem se sentir 

valorizados, sentir que aquilo ali era para eles. (LUIZIANNE LINS em entrevista 

para ALVES, 2011, p. 78) 

 

Já o segundo CUCA, localizado no bairro Mondubim, foi entregue em 2012, nos 

últimos dias da gestão da prefeita do PT, sendo denominado CUCA Chico Anysio. Entretanto, 

o centro só entrou efetivamente em atividade em 2014, em paralelo à inauguração do terceiro, 

localizado no bairro Jangurussu, que seria nomeado como CUCA Luiz Gonzaga.  

Sobre a escolha dos nomes, a ex-prefeita comenta na entrevista que a escolha foi feita 

intencionalmente para ser polêmica. Segundo ela,  
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(...) o CUCA fala por todas as coisas, inclusive os nomes, o primeiro foi a polêmica 

do CUCA Che Guevara, os outros iam ser mais polêmicos ainda, aí foi que em 

determinado momento eu recuei por que estava saindo do governo, mas a ideia era 

que fossem tão polêmicos como o nome do Che Guevara, mas que fosse expressões 

que representassem os sonhos, as utopias, as ideias revolucionarias de pensadores, 

de intelectuais, de militantes que falaram para a juventude, até a polêmica do nome e 

das pessoas querendo saber quem era o Che Guevara, isso fazia parte da linguagem 

do CUCA, tudo isso, ou seja a cara da juventude, queria que fosse a cara da 

juventude em todos os sentidos. (LUIZIANNE LINS em entrevista para ALVES, 

2011, p. 78) 

 

 Com o passar dos anos e a mudança de gestão da prefeitura, a comunicação 

institucional passou a se referir aos Centros apenas de acordo com os bairros onde estão 

inseridos, ou seja, CUCA Mondubim, CUCA Barra e CUCA Jangurussu. Em alguns 

documentos institucionais de 2013 encontrados na plataforma Issuu7, ainda estava presente a 

denominação “CUCA Che Guevara”. Já em 2014, o documento do portfólio institucional da 

Rede CUCA só faz menção ao “CUCA Barra”. 

Acreditamos que essa mudança de denominação tenha ocorrido, por um lado, para 

facilitar a identificação dos Centros pelas comunidades locais, mas também devido a troca de 

gestão municipal, pois os nomes dos personagens históricos (alguns polêmicos, como a 

própria ex-prefeita aponta) foram escolhidos pela antiga gestão do PT. Atualmente, nenhuma 

comunicação institucional utiliza os nomes de personagens históricos atribuídos ao CUCA. 

A inauguração do CUCA Jangurussu e Mondubim e o início de suas atividades deram 

origem à Rede CUCA, formada pelos três centros. A rede visa impulsionar “possibilidades e 

alternativas de fruição cultural por meio da realização de eventos estratégicos, festivais, 

mostras, exposições e programação permanente de shows, espetáculos e cinema.”8. Em 

notícias divulgadas na inauguração da Rede CUCA, ela foi definida como “uma rede de 

proteção social e oportunidades para a juventude”9. Em falas presenciadas por nós durante 

eventos públicos, os coordenadores e diretores diversas vezes comentaram que a Rede 

também surgiu como uma tentativa de estabelecer na cidade uma conexão entre esses três 

bairros, ligando as periferias da cidade. Essa interrelação entre os bairros tem como objetivo 

facilitar o fluxo das juventudes por esses territórios. 

No dia a dia dos centros culturais, são oferecidas várias atividades, como incentivo à 

prática de esporte, cursos técnicos de frequência mensal, formações profissionais em diversas 

áreas, práticas culturais e atividades na área de comunicação. Além disso, periodicamente 

 
7 Retirado de < https://issuu.com/institutoCUCA>. Acesso em 6 mai. 2019. 
8 Retirado de <https://juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-CUCA>. Acesso em 21 abr. 2019. 
9 Retirado de <https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/roberto-claudio-inaugura-CUCA-mondubim>. Acesso 

em 07 de abril de 2020. 
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acontecem uma série de eventos artísticos e culturais, como shows, batalhas de rap e eventos 

de cultura geek, que potencializam a integração da juventude desses territórios. Eles possuem, 

ainda, centros de saúde, com uma equipe de enfermeiros e médicos que orientam os jovens, 

distribuem camisinhas, realizam testes preventivos, acompanhando o público que o frequenta. 

 

Figura 2 – Cartaz de divulgação de eventos culturais no CUCA 

 

Fonte: Rede CUCA 

 

Figura 3 – Cartaz de divulgação de palestra com temática geek 

 

Fonte: Rede CUCA 
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Os CUCAs também contam com uma pequena praça, pista de skate e vários locais 

onde a socialização entre as juventudes dos territórios em que estão inseridos se faz possível. 

Os coordenadores, em diversos momentos, comentaram que o espaço do CUCA pode ser 

considerado um local “neutro”, em que a disputa entre as facções que, atualmente, cresce na 

periferia da cidade, acaba não tendo tanto efeito nos fluxos juvenis. Apesar disso, nas idas a 

campo, verificamos uma crescente insegurança nesses trânsitos juvenis nos territórios onde os 

CUCAs se inserem. A dissertação de Alves (2011) já apontava esse problema de fluxo e 

insegurança dentro das regiões onde os CUCAs estão inseridos. Em uma das entrevistas, foi 

afirmado que 

 

(...) a gente está num local onde tem divisão de gangues, grupo do morro não pode 

passar para cá porque o grupo do outro lado não pode ver e vice versa, a gente está 

no meio onde os grupos confrontam e eles tem receio de vir para cá com medo de 

alguma represália. (ENTREVISTADO Nº 05 em ALVES, 2011, p. 90). 

 

Segundo o artigo de Barros et al. (2018), “Pacificação nas periferias: discursos sobre 

as violências e o cotidiano de juventudes em Fortaleza”10, essa realidade de proibição de 

trânsito em determinados bairros é algo comum no contexto atual da cidade de Fortaleza. O 

artigo apresenta, entre outros casos, o relato de um jovem que precisou sair da escola porque a 

única disponível estava em um território “inimigo”. Assim, “essas limitações de trânsito 

implicam em um menor acesso às políticas públicas e uma restrição das possiblidades de 

vivência da cidade, corroborando para segregação social dessas juventudes.” (BARROS et al., 

2018, p. 121). 

Os bairros onde os CUCAs estão inseridos apresentam alguns dos menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de Fortaleza11, sendo este um dos principais 

fatores para a construção do CUCA nesses locais. A Barra do Ceará, o Mondubim e o 

Jangurussu apresentam, respectivamente, IDH de 0,215; 0,232 e 0,172. Esses índices, muito 

baixos se comparado aos bairros mais ricos da cidade, como Meireles e Aldeota, com 0,953 e 

0,866 respectivamente, mostram como essas áreas e seu entorno são impactadas pela 

desigualdade na cidade, sendo os jovens uma das parcelas mais afetada por essa falta de 

oportunidades. 

Entre o final de 2018 e o começo de 2019, o então prefeito Roberto Cláudio assinou a 

ordem de serviço para o início das obras de outros dois CUCAs, localizados nos bairros José 

 
10 O artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violências e 

Produção de Subjetividades (VIESES), da Universidade Federal do Ceará.   
11 Disponível em <https://goo.gl/1weXy4>. Acesso em 30 jan. 2019. 
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Walter e Pici, também na periferia da cidade. Os CUCAs, orçados em cerca de R$ 34 milhões, 

preveem – seguindo a mesma lógica dos CUCAs que já existem - a construção de piscinas 

semiolímpicas, cineclube, teatro, biblioteca, salas de aula, entre outros espaços12, com 

previsão de que as obras comecem em 2019 e aconteçam por cerca de 18 meses.  

Comentando sobre a estrutura administrativa do CUCA, ela é dividida em diretorias, 

direcionadas por contratos de gestão renovados anualmente. A cada fim de contrato de gestão, 

toda a estrutura é revista e diversas alterações são feitas, levando em consideração o 

funcionamento dos Centros, a melhor distribuição de funcionários e as necessidades 

apontadas pelas juventudes que frequentam os espaços. 

Até 2015, a estrutura do CUCA continha a Presidência, Superintendência 

Administrativo-Financeiro, Diretoria de Educação, Diretoria de Difusão e Programação e 

Diretoria de Direitos Humanos. No começo de 2016, após uma reformulação, a estrutura 

sofreu uma pequena alteração, mantendo-se a Presidência e a Diretoria de Promoção de 

Direitos Humanos, transformando a Superintendência Administrativo-Financeira em Diretoria 

Financeira e sendo criada Diretoria de Educação, Esporte e Cultura. As ações de comunicação 

desenvolvidas pela Rede CUCA durante esse período estavam a cargo da Diretoria de 

Educação, Esporte e Cultura. 

Em meados de 2016 foi então criada a Diretoria de Comunicação, que tomou a frente 

na estruturação dos projetos de comunicação da Rede CUCA e de sua comunicação 

institucional. Já em 2018, após uma nova reformulação da estrutura interna do CUCA, a 

Diretoria de Comunicação foi extinta, sendo incorporada pela nova diretoria de Promoção de 

Direitos Humanos e Cultura. Também foi criada a Diretoria de Formação, Esporte e Trabalho, 

atendendo a uma demanda do CUCA de estabelecer um diálogo maior entre suas formações e 

o mercado de trabalho, além de serem mantidas a Presidência e a Diretoria Administrativa e 

Financeira. 

Essa constante mudança na estrutura administrativa do Centro vem se dando, 

principalmente, por adaptações na forma de conduzir a política pública do CUCA. O Centro 

busca considerar as demandas da juventude que frequentam o local, além de estabelecer um 

maior diálogo com as empresas de comunicação da cidade, através da profissionalização dos 

jovens para trabalharem nos seus setores de audiovisual ou como produtores culturais. 

Assim, apesar de manter ainda um caráter bastante forte de formação cultural para 

jovens periféricos, o CUCA vem, nos últimos anos e em suas ultimas ações, assumindo uma 

 
12 Retirado de <http://bit.ly/2IMvDLs>. Acesso em 21. abr. 2019. 
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postura muito mais de formação profissionalizante, direcionando seus alunos e frequentadores 

para o mercado de trabalho. Esse movimento ficou claro durante as visitas guiadas que fiz no 

Centro e durante os meses que passei em campo, pois diversas vezes foram apresentados 

setores novos do Centro justamente direcionados a tratar disso, como é o caso de um núcleo 

de profissionalização criado no ano de 2017. 

Questionamo-nos, dessa forma, de que modo essa formação mais profissional (voltada 

para o mercado de trabalho) e formação cultural podem dialogar nos projetos do Centro, e em 

que medida essa relação pode trazer benefícios e desafios para os jovens participantes das 

vivências ofertadas pelo CUCA. 

Essas constantes alterações e mudanças de diretoria acabam, inevitavelmente, afetando 

o funcionamento do CUCA e gerando insegurança na equipe a respeito das ações promovidas. 

Após o fim da Diretoria de Comunicação, por exemplo, uma das dúvidas que pairava no ar 

era sobre se haveria descontinuidade nos projetos de comunicação. Na dissertação de 

Henrique (2017, p. 48), que também trata do “Conexões Periféricas”, é comentado sobre 

como essas mudanças de diretorias, a troca de gestores e, consequentemente, alterações nas 

formas de se aplicar as políticas públicas no Centro tiveram um relativo impacto no dia a dia 

do CUCA. Ela citou como ponto importante entender como 

 

[...] organização das programações oferecidas pela Rede aos jovens mudou ao longo 

do período de pesquisa (com alterações nas Diretorias, desdobramentos de funções e 

atribuições, concentração de atividades sob a gestão de diferentes equipes). Antes de 

algumas mudanças e, intensificadas após as novas dinâmicas, reclamações sobre a 

ausência de formações mais longas, a falta de cursos com foco em cultura ou, em 

outros casos e com outra perspectiva do equipamento, cursos de cunho 

profissionalizante foram acolhidas em conversas informais ou vistas em 

manifestações como cartazes colados em flanelógrafos dos CUCAs. Percepções 

diferentes sobre o papel do equipamento, muitas vezes citando uma ideia de 

proposta inicial do CUCA – projeto iniciado em 2009, o entendimento das demandas 

das juventudes, a participação dos jovens nos processos de construção das práticas, 

das ofertas e das efetivações da Rede também fizeram parte desse processo de escuta 

e de tentativa de percepção das dinâmicas ali existentes. 

 

Essa juventude que frequenta o CUCA é, no geral, bastante ativa e militante, 

circulando por seus espaços diariamente, estabelecendo conexões e participando de vários 

projetos. Assim, como já mencionado, os CUCAs atendem jovens de 15 a 29 anos. Entretanto, 

em uma audiência pública ocorrida em 21 de dezembro de 2018 com o então prefeito Roberto 

Claudio, ele destacou a importância de se ampliar essa idade de atendimento, para que mais 

pessoas pudessem ter acesso ao CUCA, não se limitando a uma faixa etária fixa. 

O prefeito comentou que essa demanda para aumentar a faixa de atendimento dos 

CUCAs surgiu, principalmente, por iniciativa da própria juventude que frequenta seus espaços 
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e das comunidades do entorno. Entretanto, até o momento, a faixa etária de atendimento do 

Centro se manteve inalterada.  

Refletindo sobre essa fala e pensando em outros momentos que estive no CUCA, 

lembro de diversas situações em que os gestores comentaram sobre como a comunidade e os 

próprios jovens dos locais onde os CUCAs estão inseridos cobram a modificação dessa faixa 

etária de forma incisiva. Também consegui observar, nas idas a campo, vários adolescentes 

com menos de 15 anos, e adultos com mais de 29 anos, buscando participar de cursos e 

atividades nos Centros. Eles não são vetados de eventos abertos, mas geralmente não podem 

participar das formações e de práticas esportivas. 

Mensalmente, a Rede CUCA oferece cerca de cinco mil vagas em cursos e prática de 

esporte totalmente gratuitos. Dentre os cursos ofertados, alguns são voltados para a área da 

cultura, como curso de dança, fotografia, oficinas de teatro, produção audiovisual, além de 

cursos profissionalizantes, como manutenção de computadores e inglês básico. Além disso, 

são lançados editais periodicamente na área de comunicação, com o objetivo de oferecer 

formações mais focadas na produção audiovisual, como o Programa Jovens Comunicadores, 

que será abordado posteriormente nesta dissertação. 

 

Figura 4 – Sala de dança do CUCA13 

 

Fonte: Rede CUCA 

 

Já as atividades esportivas englobam diversas práticas, como basquete, natação, 

hidroginástica, tênis de mesa, futsal feminino, entre outros, somando 27 modalidades. A 

 
13 Retirado de < http://bit.ly/2V4TacX>. Acesso em 06 mai. 2019. 
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prática esportiva tem muito destaque dentro das atividades do CUCA. Vários dos jovens 

participantes tornaram-se atletas profissionais, ganhando prêmios nacionais e internacionais. 

A instituição investe muito na preparação desses jovens que procuram se profissionalizar no 

esporte, inclusive cobrindo viagens para participação em eventos e disponibilizando 

profissionais exclusivos para acompanhamento dos atletas.  

 

Figura 5 - Atletas da Rede CUCA são medalhistas no 

campeonato cearense de natação14 

  

Fonte: Rede CUCA 

 

Interessante perceber, também, como esses cursos e essas atividades variam de um 

CUCA para o outro. Geralmente há uma alternância de cursos entre os CUCAs, muito pela 

logística de professores e funcionários, mas também pelas demandas específicas de cada 

local. Por exemplo, no CUCA Mondubim são mais comuns eventos de cultura geek e cursos 

de dança, com ênfase no Pop Coreano, o k-pop, pois muitos grupos de jovens da periferia 

começaram a ir espontaneamente ensaiar em seus corredores. Já no CUCA Barra, as 

atividades são mais voltadas para a prática de esportes, já que existe uma demanda muito 

grande por esse tipo de atividade no bairro.  

 

 

 

 

 

 
14 Retirado de <http://bit.ly/2vENNXF>. Acesso em 6 mai. 2019. 
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Figura 6 - Cursos Outubro de 2019 (1) 

 

Fonte: Rede CUCA 

 

Figura 7 - Cursos Outubro de 2019 (2) 

 

Fonte: Rede CUCA 
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As matrículas nesses cursos são feitas nos primeiros dias de cada mês, a ser divulgado 

na página do Facebook do CUCA. Nos momentos que estive em campo no CUCA 

Mondubim, quando minha ida coincidia com o dia da matrícula, era muito interessante chegar 

no espaço do CUCA e ver muitos jovens e pais concentrados, conversando e esperando o seu 

momento da matrícula. No dia a dia, esses jovens ficavam dispersos pelo espaço do 

equipamento, cada um em sua atividade e em seu grupo, mas naquele momento eles estavam 

todos ali sentados, reunidos no mesmo espaço, conversando e trocando ideias.  

Importante ressaltar que, em seus cursos e projetos, o CUCA se empenha bastante na 

defesa dos direitos humanos, principalmente daqueles que dizem respeito às juventudes. 

Foram diversos os momentos nos quais essa defesa ficou clara no decorrer do campo. No 

próximo ponto, detalharemos um pouco mais como o direito à comunicação toma forma nas 

atividades do CUCA. 

 

2.2. O CUCA E DIREITO À COMUNICAÇÃO 

Avançando na reflexão sobre os direitos humanos, estes não se instituem por um curso 

natural, são historicamente situados e resultados de reivindicações e lutas, representando os 

anseios da época em que foram criados e exercidos, pois, como fica evidente no contexto 

atual brasileiro, a luta é constante. Para Bobbio (1992, p. 51-52), “os direitos do homem são 

direitos históricos, que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 

emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem”. Da 

mesma forma aborda Lesbaupin (1984, p. 68), ao afirmar que “a história do reconhecimento 

dos direitos sociais não é a história do desenvolvimento de uma idéia, mas um processo de 

lutas e confrontos.”. 

Assim, inicialmente se dividiam os direitos humanos em três “gerações”. A primeira 

geração de direitos diz respeito aos direitos civis, que incluíam o direito à dignidade, à 

liberdade pessoal, à liberdade de pensamento e reunião, dentre outros. A segunda geração 

engloba direitos políticos, como o direito de associação a partidos, de votar e ser votado. A 

terceira geração diz respeito aos direitos sociais, ou seja, o direito à saúde, ao trabalho, à 

educação e à segurança. Hoje em dia já se fala de uma quarta geração de direitos, que toma 

forma na necessidade de aumentar a participação dos indivíduos nos processos de construção 

dos espaços sociais em que estão inseridos (GUARESCHI, 2013), dentre eles está o direito à 

comunicação. 
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Peruzzo (2007, p. 32) ressalta que “ao mesmo tempo em que afloram direitos de quarta 

geração, em muitos lugares ainda se luta pelos direitos civis, políticos ou sociais, tanto no 

sentido individual como coletivo”. Portanto, é preciso salientar que, na prática, essas 

“gerações” de direitos se entrelaçam entre si, e que elas variam de acordo com os mais 

diversos contextos. Assim, na atualidade, sobressai a discussão sobre dimensões de direitos, e 

não mais gerações destes, de modo que se considera com maior atenção o modo como se 

entrelaçam entre si, de forma interdependente. 

Dentre os direitos humanos, o direito humano à comunicação tem sido foco de recente 

debate, devido crescente destaque da mídia na sociedade contemporânea. Fazendo um breve 

histórico desse direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, comenta no 

Artigo 19º que  

 

todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, 

sem consideração de fronteiras, informações e ideias por quaisquer meios de 

expressão15.  

 

De uma forma parecida a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, fala 

sobre o direito à liberdade de pensamento e expressão, estabelecendo que 

 

toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Este direito 

inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.16 

 

Entretanto, apenas o direito à liberdade de expressão e opinião não dão conta de 

responder amplamente os desafios da sociedade midiatizada contemporânea. A ideia de 

liberdade de expressão diz respeito à forma individual de exercer essa expressão, sem se 

considerar práticas coletivas ou a importância estatal nesse processo. Já o direito à 

comunicação “afirma justamente o papel do Estado para eliminar as restrições econômicas e 

sociais impostas a diversos grupos para se comunicar por meio de veículos massivos.” 

(INTERVOZES, 2015, p. 10) 

Comunicar, dessa forma, vai muito além de receber conteúdos de forma passiva, 

implica apresentar-se ativamente nos mais diversos contextos, como afirma Gomes (2012, p. 

29) ao comentar sobre o pensamento de Freire (1969),  

 

Comunicar não é um processo em que um sujeito reificado recebe indolente e 

 
15

 Retirado de <https://goo.gl/vwMyvj>. Acesso em 09 jan. 2019. 
16

 Retirado de <https://goo.gl/3pUc3f>. Acesso em 09 jan. 2019. 
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passivamente os conteúdos que outro sujeito, que é ativo, superior, detentor de 

verdade e do conhecimento, lhe dá ou lhe impõe. Comunicação é interação cultural, 

é diálogo, enquanto a extensão é monólogo, invasão cultural. O discurso 

extensionista é opressor, enquanto o da comunicação dialógica é libertador. 

Indo além, Mattelart (2009, p. 43) entende que o direito à comunicação não inclui 

apenas a comunicação no âmbito público, mas “a produção e o compartilhamento de 

conhecimentos; os direitos civis, como a privacidade; os direitos culturais, como a diversidade 

lingüística.”. Para ele, é importante que se promova a diversidade de conteúdos midiáticos, 

fugindo ao padrão das grandes empresas tradicionais da mídia e suas estratégias de dominação, 

pois “não pode haver diversidade sem a diversidade de atores, fontes da criação e conteúdos de 

conhecimento, assim como de expressões culturais e midiáticas”. (Ibidem, p. 43) 

Para Peruzzo (2007), ao se relacionar o direito à comunicação como acesso ao próprio 

poder de comunicar, é possível verificar que 

 

As liberdades de informação e de expressão postas em questão na atualidade não 

dizem respeito apenas ao acesso da pessoa à informação como receptor, ao acesso à 

informação de qualidade irrefutável, nem apenas no direito de expressar-se por 

“quaisquer meios” – o que soa vago, mas de assegurar o direito de acesso do cidadão 

e de suas organizações coletivas aos meios de comunicação social na condição de 

emissores produtores e difusores – de conteúdos. Trata-se, pois, de democratizar o 

poder de comunicar. (PERUZZO, 2007, p. 11-12) 

 

Assim, em 1980, foi aprovada a publicação do relatório da UNESCO intitulado “Um 

Mundo e Muitas Vozes – Comunicação e Informação na Nossa Época”, também conhecido 

como Relatório McBride, sendo traduzido e publicado no Brasil em 1983. O relatório 

apresentou diretrizes para o estabelecimento e defesa do direito à comunicação em escala 

internacional, sendo, até hoje, um dos principais documentos de referência nessa questão. 

O relatório afirma, dentre outros pontos, que 
 

Hoje em dia se considera que a comunicação é um aspecto dos direitos humanos. 

Mas esse direito é cada vez mais concebido como o direito de comunicar, passando-

se por cima do direito de receber comunicação ou de ser informado. Acredita-se que 

a comunicação seja um processo bidirecional, cujos participantes – indivíduos ou 

coletivos – mantêm um diálogo democrático e equilibrado. Esta idéia de diálogo, 

contraposta a de monólogo, é a própria base de muitas das idéias atuais que levam 

ao reconhecimento de novos direitos humanos. (UNESCO, 1983, p. 287 apud 

GOMES, 2007, p. 112). 

Além disso, o texto alertava, já naquela época, que milhões de pessoas ao redor do 

mundo são privadas do seu direito de livre expressão e produção de conteúdo, em razão da 

dificuldade de acesso aos instrumentos de produção dessa comunicação. Dessa forma, se 

torna  

 

[...] indispensável juntar todos os meios possíveis – educativos, culturais e sociais - 
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combinados com as diversas técnicas de comunicação e os meios de comunicação 

social, para eliminar esta tarefa que embota as perspectivas de todos os Países do 

mundo. (UNESCO, 1983, p. 83 apud GOMES, 2007, p. p. 110-111)  

 

No contexto brasileiro, podemos citar a Constituição Brasileira de 1988. Ao tratar 

sobre esse direito no Cap. I, Artigo 5º, inciso IX, ela traz que “é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença”17. A mesma lógica da liberdade de expressão apresentada anteriormente é levantada 

nesse ponto, que diz respeito à compreensão desse direito apenas no âmbito individual. 

Assim, para Sartoretto (2014), a importância de se debater sobre o direito à 

comunicação está no entendimento dos meios de comunicação na condição de 

proporcionadores de visibilidade, pois a comunicação que eles promovem pode ser acessada 

por uma boa parcela da população, assumindo um caráter público. Além disso, a autora 

ressalta a relação entre direito à comunicação e participação democrática, pois “entende-se 

que, através de diversas formas de ação comunicativa, seria possível participar em processos 

democráticos em várias escalas.” (Ibidem, p. 119). 

Gomes (2007), em sua dissertação18, afirma que o conceito de comunicação como direito 

humano precisa estabelecer um diálogo maior entre teoria e prática, entre o campo epistemológico 

da comunicação e os direitos humanos. Para a autora, é muito claro que o conceito do direito 

humano à comunicação ainda está em construção, e está sendo elaborado predominantemente sob 

argumentos políticos, necessitando de maior atenção no campo acadêmico: 

 

Os estudos que existem sobre as teorias da Comunicação citam os debates internacionais 

sobre o direito à comunicação como um momento de militância, e articulação política, não 

como uma tentativa de estabelecer novos marcos epistemológicos para o campo das 

ciências da informação e comunicação. É necessário que esse novo conhecimento seja 

inserido nos cursos de Comunicação Social como uma disciplina; ou que entre na ementa 

das disciplinas de ética e legislação ou de políticas de comunicação. É importante construir 

espaços de debates nos congressos, seminários e encontros acadêmicos, e mesmo 

intensificar a exploração da temática nos eixos já existentes da economia política, da 

comunicação comunitária, políticas de comunicação; mas não apenas de forma transversal. 

(p. 157) 

 

Para Mattelart (2009, p. 34), a luta pelo direito à comunicação ainda está longe de 

chegar ao fim, pois “novas formas de cidadania precisam ser imaginadas e conquistadas em 

função das necessidades dos nossos tempos, com o objetivo de materializar uma participação 

ativa dos cidadãos na vida social.”  

No âmbito da militância política, algumas instituições nacionais, como o Observatório 

 
17

 Retirado de <https://goo.gl/SvDkVi>. Acesso em 09 jan. 2019. 
18 Trabalho intitulado “A Comunicação Como Direito Humano: Um Conceito em Construção”, defendido em 

2007 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, orientado pelo 

Prof. Dr. José Edgard Rebouças. 
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da Imprensa, a ANDI – Comunicação e Direitos e o Intervozes – Coletivo Brasil de 

Comunicação Social, vêm lutando nos últimos anos para a efetivação do direito à 

comunicação no país. Em 2009, o Intervozes19 lançou o documento “Contribuições para a 

construção de indicadores do direito à comunicação”, que apresenta diretrizes para a 

compreensão e medição desse direito. 

O texto do Intervozes desenvolve 7 dimensões de indicadores do direito à 

comunicação, que são o “Perfil do sistema”, “Meios de comunicação e poder político”, 

“Diversidade de conteúdo”, “Acesso aos meios de comunicação”, “Participação social, 

monitoramento e gestão democrática”, “Financiamento da comunicação” e “Percepção da 

representação e do direito à comunicação”, cada um deles com uma série de subtópicos que 

melhor definem suas diretrizes. Nessa dissertação, entretanto, apesar de refletirmos sobre 

aspectos da economia política da comunicação do modo como apontam vários documentos do 

Intervozes e alguns autores, nosso foco estará na perspectiva da experiência com o direito à 

comunicação vivida pelos jovens do CUCA. 

Mais recentemente no Brasil, o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852), central na 

definição e garantia dos direitos da juventude, foi também o primeiro documento nacional que 

cita de forma explícita a proteção do direito à comunicação. Apesar da inauguração dos 

CUCAs ser anterior ao Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852), foi falado diversas vezes pelos 

gestores durante os momentos de reuniões abertas e eventos de inauguração que o CUCA 

atualmente o segue, como documento normativo, na elaboração e aplicação das suas ações. O 

Estatuto, sancionado em 2013 pela então presidenta Dilma Rousseff (PT), surge como um dos 

principais pontos de mudança no reconhecimento dos direitos da juventude, entendendo-os na 

condição de sujeitos de direitos. 

O Estatuto reconhece, ao todo, 11 direitos, que são: Direito à Diversidade e à 

Igualdade,  Direito ao Desporto e ao Lazer, Direito à Comunicação e à Liberdade de 

Expressão, Direito à Cultura, Direito ao Território e à Mobilidade, Direito à Segurança 

Pública e ao Acesso à Justiça, Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à 

Representação Juvenil, Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda, Direito à Saúde, 

Direito à Educação e Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente, tornando mais claras as 

frentes de atuação na defesa dos direitos dessa juventude. 

 

O Estatuto da Juventude é o único documento oficial do Brasil que traz 

 
19 O coletivo Intervozes é composto por ativistas e profissionais de comunicação, arquitetura, direito, artes, entre 

outros, atuando em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. 



 

38 

especificamente diretrizes para se propor o direito à comunicação. Falando mais 

especificamente dele, no Art. 26 da Seção VII, intitulada “Do Direito à Comunicação e à 

Liberdade de Expressão”, o texto trata que “O jovem tem direito à comunicação e à livre 

expressão, à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao acesso às tecnologias de 

informação e comunicação.” (BRASIL, 2013). Já o Art. 17 trata mais diretamente das ações 

que o poder público deve executar para garantir esse direito, expondo que 

 

Art. 27.  A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à comunicação e 

à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas: 

 I - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas 

emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa; 

 II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias 

de informação e comunicação; 

 III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a 

acessibilidade para os jovens com deficiência; 

 IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a 

promoção do direito do jovem à comunicação; e 

 V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e 

adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. (BRASIL, 2013) 

 

A garantia do direito à comunicação entre esses indivíduos, principalmente os 

moradores dos bairros atendidos pelo CUCA, é também um dos meios pelos quais eles podem 

se apropriar dos meios de comunicação para contarem suas próprias histórias, em oposição ao 

contexto opressor e de desigualdade de oportunidades em que estão inseridos.  

O crescimento do debate em torno do direito à comunicação no Brasil é essencial para 

se promover a democratização das mídias, sendo ela também uma das vertentes para que se 

alcance a efetivação da comunicação enquanto direito. Para Vilela (2018, p. 45), ao falar de 

regulação da mídia, “estamos nos referindo a um conjunto de normas, regulamentos e 

princípios que podem estar inscritos em leis, decretos, portarias, políticas públicas ou práticas 

diversas que servem para organizar o funcionamento de um sistema de comunicação”.  

A democratização da comunicação diz respeito diretamente a estabelecer condições 

para que haja uma descentralização dessas mídias das mãos dos grandes empresários e seus 

monopólios, a partir de uma redistribuição popular dessas mídias. A ampliação do poder de 

comunicar pelas classes populares é também um dos vetores de acesso à cidadania, podendo 

funcionar como um dos caminhos de exercício dessa cidadania em sua dimensão cultural, 

econômica e política. Nessa linha, Lima (2011, p. 227) afirma que “uma das condições para o 

avanço da cidadania entre nós é a implantação de políticas públicas de comunicação que 

garantam a consolidação do direito à comunicação para todos os brasileiros”. 

A concentração atual dos meios de comunicação nas mãos de poucos, como já 

anteriormente falado, favorece uma menor pluralidade de conteúdos circulando nas mídias 
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tradicionais de massa. Essa monopolização tende a causar uma “crise de representação”, 

como afirmam Martín-Barbero e Rey (2004), ao transformar o espaço político em espaço 

publicitário, ou seja, vendendo como mercadoria um ambiente que deveria ser considerado 

um campo de embate de lutas simbólicas. Assim, crescem as “reivindicações que os 

movimentos étnicos, raciais, regionais e de gênero fazem pelo direito ao reconhecimento de 

sua diferença e, por conseguinte, à sua memória, isto é, à construção de suas narrações e de 

suas imagens”. (Ibidem, p. 32-33) 

Para Guareschi (2013, p. 23), esses direitos humanos que estão em pauta atualmente, 

como o direito à comunicação, “se materializam no desejo e necessidade das pessoas de 

dizerem sua palavra e expressarem a sua opinião, manifestarem livremente seu pensamento”, 

tratando da necessidade de se participar cada vez mais não apenas dos espaços políticos, mas 

também da criação de novos espaços sociais que respeitem os princípios de liberdade e 

autonomia. Assim, o avanço da democratização da comunicação é um preceito base para que 

a democracia e a cidadania avancem em todas as outras instâncias da sociedade. 

Para o autor, a participação pode ser entendida em três esferas: a esfera do 

planejamento das ações, a esfera da execução das ações e a esfera da análise dos resultados 

advindo das ações. É muito comum que práticas que dizem incentivar a participação tratem 

apenas da esfera da execução ou dos resultados, excluindo os indivíduos do planejamento 

dessas ações. Entretanto, “a verdadeira participação – e isso tem tudo a ver com a política e 

com a comunicação – se dá na dimensão do planejamento”. (Ibidem, p. 88)  

O direito à comunicação, dessa forma, dialoga com outros setores da sociedade, pois 

 

Não se pode pensar em novas políticas de comunicação sem vinculá-las a outros 

setores, como cultura, ciência, economia e o mais contundente, sem também cogitar 

um câmbio nas próprias estruturas do poder. O que está em debate é a relação entre a 

infra-estrutura (modelo econômico, avanços tecnológicos e relações de produção) e 

a superestrutura (poder político, cultura, ideologia) do processo da comunicação em 

um tempo e espaço em transformação. (GOMES, 2007, p. 109) 

 

Interessante perceber como, em diversas reuniões e apresentações dos projetos do 

CUCA, o Estatuto da Juventude e o direito à comunicação sempre são apresentados aos que 

participam dos projetos de comunicação do CUCA como centrais e norteadores destes. Nesse 

contexto, a importância dos gestores do CUCA assumirem essa postura, de se construir uma 

política pública com base em um direito ainda tão inicial, se dá principalmente na percepção de 

que “o direito à comunicação pode ser tido como garantido das condições para o pleno exercício 

da liberdade de expressão em uma sociedade complexa e midiatizada, na qual o poder e o 

controle dos recursos são distribuídos de forma muito díspar”. (INTERVOZES, 2009, p. 25) 
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Retomando o relatório MacBride (UNESCO, 1983) em busca de pistas para se melhor 

compreender esse conceito ainda apresentado de forma tão abstrata e foco de tantos debates, ele 

categoriza o direito à comunicação da seguinte forma: 

 

Os elementos que integram esse direito fundamental do homem são os seguintes, 

sem que sejam de modo algum limitativos:  

a) o direito de reunião, de discussão, de participação e outros direitos de associação;  

b) o direito de fazer perguntas, de ser informado, de informar e os outros direitos de 

informação;  

c) o direito à cultura, o direito de escolher, o direito à proteção da vida privada e 

outros direitos relativos ao desenvolvimento do indivíduo. (UNESCO, 1983 apud. 

BARROS, OLIVEIRA, 2016, p. 305-306) 

 

Assim, neste trabalho, ao analisarmos o campo buscando respostas sobre a efetivação 

desse direito, utilizaremos este trecho do relatório como referência, em diálogo com outros 

autores como Guareschi (2013) e relatórios de instituições políticas como o Intervozes, 

apresentados ao longo dessa seção, que atualizam as diretrizes para se pensar nossa questão 

central. Buscando melhor entender cada um desses pontos, buscamos resgatar essas contribuições 

por meio de um formato de perguntas que irão ajudar na compreensão da questão principal da 

pesquisa. Buscaremos, então, verificar: 

a) Aos jovens, foram ofertadas formações técnicas e culturais que os ajudassem a 

compreender e refletir criticamente sobre o processo de produção que estavam vivenciando? 

Foram apresentados a eles formatos variados de produção audiovisual? Eles tiveram acesso à 

estrutura física e equipamentos que facilitassem a produção audiovisual? Houve transparência no 

compartilhamento de informações com os jovens sobre o processo de produção do “Conexões”?  

b) Os jovens comunicadores puderam participar da escolha sobre os caminhos que o 

projeto tomou e de sua avaliação? Ocorreram diálogos e discussões abertas onde se buscou ouvir 

a posição deles sobre as decisões tomadas? Houve incentivo para que os jovens desenvolvessem 

sua autonomia no processo de produção midiática dentro do CUCA? Em que medida havia 

interferência dos técnicos na produção e como os materiais pensados e produzidos pelos jovens 

eram recebidos pelos funcionários do Centro?  

c) Eles puderam decidir qual alcance o programa teria e por onde ele seria veiculado? Os 

jovens puderam decidir sobre os formatos e temáticas que seriam privilegiados nos programas? 

Eles foram incentivados a pensar alternativas de veiculação que tivessem como o foco um melhor 

diálogo com a audiência do programa? 

Dessa forma, analisaremos, o direito à comunicação tomando como base essas três 

dimensões: o acesso à comunicação, a produção da comunicação, e o compartilhamento da 

comunicação.  

Sabemos, entretanto, que esses aspectos sobre os quais optamos dedicar maior atenção não 
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esgotam a complexa discussão sobre o direito à comunicação. Este foi o caminho que escolhemos 

para problematizar as vivências realizadas em campo da forma mais ampla possível, sem deixar 

de definir um foco de pesquisa que nos permitisse estabelecer parâmetros mínimos para o 

desenvolvimento dessa investigação. 

Na próxima sessão, iremos tratar mais especificamente desses projetos de 

comunicação do CUCA, reunidos em torno de um programa maior, denominado Programa 

Jovens Comunicadores. 

 

2.3 O PROGRAMA JOVENS COMUNICADORES E O “CONEXÕES PERIFÉRICAS” 

O Programa Jovens Comunicadores funciona como uma espécie de guarda-chuva das 

iniciativas de comunicação do CUCA. O programa visa a formação de jovens comunicadores 

para o exercício da produção audiovisual, com ênfase na comunicação comunitária. 

Atualmente, ele é composto por três projetos: “Conexões Periféricas”, Repórter CUCA e 

Monitoria de Jovens Comunicadores, que compõem uma rede de produção audiovisual dentro 

da Rede CUCA. Para Barbalho (2007, p. 1), a importância de se ter jovens como criadores e 

propositores de conteúdo, e não apenas como receptores ou consumidores, "significa sua 

participação nas políticas culturais que se estabelecem, muitas vezes de forma conflituosa, nos 

diversos espaços públicos". 

Quando essa juventude frequentadora do CUCA se reúne, através desses projetos de 

comunicação, para se pensar e produzir audiovisual, eles também estão se colocando na 

condição de sujeitos ativos na construção de outras narrativas sobre a periferia da cidade. De 

acordo com Sposito (2000, p. 83), “o momento da produção [...] recria as possibilidades de 

entrada no circuito das trocas culturais para além da figura do espectador passivo que 

condiciona o modo dominante de mobilização dos recursos culturais da sociedade atual, no 

interior estrito.” 

O programa Jovens Comunicadores surgiu em um alinhamento com os movimentos 

nacionais de Juventude que já existiam na época, como é o caso da Rede Nacional de 

Adolescentes e Jovens Comunicadores e Comunicadoras (RENAJOC). Criado em 2008 e 

atualmente integrante do Conjuve, o RENAJOC é uma rede que tem como objetivo participar 

de ações buscando unir “adolescentes e jovens do Brasil para chamar a atenção para o Direito 

Humano à Comunicação, fazendo coberturas colaborativas de eventos relevantes para os 

adolescentes e jovens e integrando debates nacionais sobre adolescência, juventude e 
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comunicação.”20 

Assim, nos primeiros anos do CUCA, alguns cursos de comunicação foram ofertados 

pontualmente, no que seria um início de estruturação da área de comunicação dos Centros. 

Entretanto, só entre 2015 e 2016 o Programa Jovens Comunicadores foi criado. Neste cenário, 

ele surge da necessidade de formalizar um campo de atuação para os jovens participantes dos 

projetos de comunicação do CUCA, considerando que antes cada projeto atuava de forma 

independente.  

Buscamos, entretanto, o acesso a documentos do CUCA que nos ajudassem a melhor 

embasar e contextualizar essa criação, tanto do programa Jovens Comunicadores quanto do 

“Conexões Periféricas” em si, foco desta pesquisa. Contudo, apesar das diversas tentativas, 

nenhum material nos foi enviado, e nem há nenhum domínio online onde ele esteja 

disponibilizado. 

Assim, no ano de 2018, o programa abriu um pacote de editais, selecionando cerca de 

65 jovens para esses três projetos21. Cada uma dessas ações do programa possui um objetivo 

diferente dentro do CUCA, com características e modelos de formação próprios, mas em 

constante diálogo. 

Muitos jovens selecionados para esses projetos também são participantes de outros 

cursos e ações do CUCA, o que torna a relação entre essas iniciativas algo muito orgânico. 

Uma das principais características do CUCA é, inclusive, essa interrelação entre os projetos, 

onde se tem muitos jovens participando de vários ao mesmo tempo. Isso pode ser entendido 

também como uma estratégia para manter esse indivíduo atendido dentro do CUCA, 

auxiliando nas atividades e vivenciando um processo de formação continuada. Muitos desses 

antigos participantes, que se destacaram durante a sua passagem por esses projetos, acabam 

retornando ao CUCA como funcionários, o que também funciona como um incentivo para que 

outros trilhem o mesmo caminho. 

Tratando mais especificamente de cada uma das ações de comunicação iniciadas em 

2018, o Repórter CUCA tem como objetivo a elaboração de matérias jornalísticas e produtos 

audiovisuais principalmente para as mídias sociais da Rede CUCA e para a Juv.TV22, tendo 

como foco as ações desenvolvidas pelo equipamento municipal. Ele teve uma carga horária de 

110h/a, e as atividades aconteceram entre setembro e dezembro de 2018. Segundo o edital 

 
20 Disponível em <http://renajoc.org.br/sobre-a-renajoc/>. Acesso em 14 abr. 2020. 
21 Disponível em <https://goo.gl/wt3h4c>. Acesso em 30 jan. 2019. 
22 Juv.TV, inaugurada em fevereiro de 2019, é uma Web TV, que busca “difundir conteúdos produzidos pelos 

jovens da cidade de Fortaleza, atuando como um laboratório de produção e formação em audiovisual, voltado à 

criação de novas narrativas sobre a juventude e a Capital”. Retirado de <http://bit.ly/2vhcZ6q> Acesso em 21 

abr. 2019. 
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divulgado no site do CUCA23, na vivência do projeto, os jovens também podem desenvolver 

conteúdos sobre as políticas públicas de juventude, estimulando, dessa forma, “a elaboração 

de novas narrativas sobre a cidade, a constituição de coletivos e a criação de espaços de 

participação democrática nos meios de comunicação popular e pública” no uso crítico das 

mídias. O projeto é voluntário, os jovens não recebem nenhuma ajuda de custo para 

frequentarem as reuniões. São realizadas cerca de duas reuniões semanais, onde são feitas as 

discussões de pauta, formações de caráter técnico, gravações e vivências externas, além de 

encontros com comunicadores locais, estabelecendo uma relação com o mercado profissional. 

Já a Monitoria de Jovens Comunicadores visa selecionar jovens que já passaram pelos 

projetos de comunicação do CUCA para participarem de laboratórios criativos e de produção 

de conteúdo para a Juv.TV e Web Rádio do equipamento, além de ajudarem no 

acompanhamento de outros processos de comunicação do Centro e participarem de formações 

com foco na qualificação profissional e formação de jovens lideranças. Foram selecionados 

15 jovens, com o pré-requisito de que deveriam ser alunos ativos ou egressos da Rede CUCA 

especificamente dos cursos de comunicação, audiovisual, fotografia ou cinema. Como missão 

do projeto, o edital traz alguns pontos importantes, como ampliar a participação dos jovens 

nas ações do CUCA, contribuir para a melhora dos outros projetos do equipamento, 

desenvolver competências críticas e avanço de estudos no campo da comunicação nas 

formações promovidas, além de articular esses projetos com o “mundo do trabalho”. 

Diferente dos outros projetos, segundo o edital específico da Monitoria24, os jovens 

participantes são remunerados com uma ajuda de curso de R$ 300,00 reais, durante os dez 

meses de duração. 

O “Conexões Periféricas”, foco deste trabalho, é resultado de uma parceria entre o Instituto 

CUCA e a TV Ceará (TVC), e busca formar um grupo de jovens para produzirem material 

audiovisual, na elaboração de episódios de uma série exibida em um canal de televisão local.  

A TV Ceará25 é uma emissora pública mantida pela Fundação de Teleducação do 

Ceará – FUNTELC. Em sua inauguração, em março de 1974, a TVC possuía o nome de TV 

Educativa, nascendo com o propósito de levar a “teleducação”, ou seja, o ensino à distância 

pela televisão, ao estado do Ceará. Atualmente, a emissora possui cobertura em todo o estado, 

com 24 horas de programação via satélite, sendo afiliada a TV Cultura e a EBC – Empresa 

Brasil de Comunicação. Ela possui baixos índices de audiência, por ser uma emissora pública 

 
23 Retirado de <http://bit.ly/2Ix0pbR>. Acesso em 21 abr. 2019. 
24 Retirado de <http://bit.ly/2GDpChJ>. Acesso em 21 abr. 2019. 
25

 Retirado de <https://goo.gl/McPP99> Acesso em 9 jan. 2019. 
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sem tanto investimento quanto as grandes televisões locais, o que limita o alcance dos 

materiais produzidos, mas não diminuindo a sua importância localmente. 

Segundo o edital do “Conexões”26, ele “consiste no aperfeiçoamento em contexto de 

trabalho nas áreas de tecnologias audiovisuais e mídias, por meio do ingresso em formação 

continuada ligada às tecnologias de comunicação”. Na vivência dos processos e rotinas de 

produção voltadas para o audiovisual, com foco na produção de TV, os jovens participantes 

vivenciam diversas etapas da elaboração de um programa televisivo, desde seu planejamento, 

até a sua gravação e finalização.  

A seleção do “Conexões” geralmente ocorre uma ou duas semanas antes do projeto ter 

início. No edital, consta que, para participar do projeto, os jovens precisam ter idade mínima 

entre 18 e 29 anos e conhecimentos básicos em Fotografia, Audiovisual, Comunicação Social, 

Comunicação Popular ou área equivalente. A seleção é feita em duas etapas. Na primeira, é 

realizada uma análise curricular, onde são avaliadas “as experiências e formações que o jovem 

destaque em sua ficha de inscrição, conferindo especial atenção àquelas que dialoguem com o 

objeto deste edital.”27. A segunda etapa é composta por um teste prático e entrevista, quando 

os jovens serão analisados conforme a sua “disponibilidade, interesse, habilidades e 

perspectivas de atuação no projeto”28. Os candidatos devem comprovar todas as atividades 

apresentadas na ficha de inscrição e, em caso de empate, o edital traz que  

 

4.2.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios: 

• Ter participado de atividades promovidas pelas equipes de Comunicação 

Popular da Rede CUCA; 

• Ter participado de atividades na área de comunicação na cidade de Fortaleza; 

• Ser aluno na área de comunicação ou equivalente na universidade ou escola 

técnica. 

 

Como observado, há uma certa expectativa de perfil para os jovens que irão participar 

do projeto. O edital deixa claro que os que já estudam ou trabalham com comunicação, seja 

no próprio CUCA, universidades ou centros formativos, terão prioridade sobre os jovens que 

não tem nenhuma experiência com a comunicação. Sabendo disso, pensamos que isso pode 

ser um indicativo de uma política pouco inclusiva, já que não possui como prioridade jovens 

mais vulneráveis, que mais deveriam estar inseridos nesse tipo de iniciativa. 

O plano de aula do “Conexões”, cedido pelos professores responsáveis, confirma este 

 
26 Retirado de <http://bit.ly/2IKnNCc>. Acesso em 21 abr. 2019. 
27 Retirado de <https://drive.google.com/file/d/1OzOP4xqXzceTXqj9vDkARJ61eipdvEK1/view> Acesso em 13 

abr. 2020 
28 Retirado de <https://drive.google.com/file/d/1OzOP4xqXzceTXqj9vDkARJ61eipdvEK1/view Acesso em 13 

abr. 2020 
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perfil esperado dos jovens que entram no projeto. Segundo o documento, espera-se que os 

candidatos possuam noções básicas de programas de edição de vídeo, experiências 

audiovisuais anteriores, interesse na área de comunicação e em trabalhar em grupo. O plano 

ainda traz que o projeto tem uma carga horária de 96h, deve se alternar entre momentos 

formativos e momentos de produção técnica e tem como objetivo formar os alunos para a sua 

participação na escrita de pautas, produção de matérias, produção e finalização de materiais 

audiovisuais. 

Assim, durante o campo, como iremos trazer com mais detalhes posteriormente, 

percebemos que a maioria dos jovens já havia tido contato com a produção de comunicação, 

mesmo de forma muito inicial, e que poucos relataram não ter essas vivências. Além disso, 

identificamos também que os professores à frente do projeto buscavam estabelecer um 

sistema em que os alunos que não tinham tanta experiência trabalhassem em conjunto com os 

que já tinham experiências anteriores em comunicação, de modo que eles se ajudassem 

mutuamente no desenvolvimento das ações.  

Nas vivências proporcionadas pelo projeto, os jovens aprendem não só a construir 

mensagens, mas a perceber os processos que circulam a produção de conteúdo midiático na 

sociedade atual e, dessa forma, entender como esses mecanismos impactam na forma que a 

realidade é construída. Para Setton (2015, p. 17), compreender a cultura midiática “pode ser 

uma pista para compreender a sociedade em que vivemos, seus conflitos, lutas internas, jogos 

de interesses, medos e fantasias”. Na mesma linha apontam Martino e Menezes (2012, p. 14), 

ao afirmarem que formações com estas características proporcionam 

 

[...] a formação de um repertório que permita a decodificação, apreensão, 

reconstrução e uso não apenas de mensagens direcionadas, oriundas desta ou 

daquela mídia, mas de todo um modus operandi do espaço social no qual as 

mediações simbólicas acontecem na e a partir da comunicação, pensada como 

processo articulado ao conjunto das práticas relacionais. 

 

 

As formações do “Conexões”, muitas vezes, dialogam com momentos formativos dos 

outros projetos de comunicação, como o Repórter CUCA, a Monitoria e os demais cursos 

mensais voltados para a comunicação. Uma parte dos jovens que participam do Conexões 

também participa do Repórter CUCA, por exemplo, e alguns minicursos e coberturas de 

eventos são feitos pensando nos dois projetos. Como o espaço do CUCA é limitado para os 

projetos de comunicação, com boa parte das ações acontecendo na sala de rádio ou no estúdio 

de fotografia, não é raro que os jovens dos três projetos entrem em contato nas práticas 
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cotidianas, estabelecendo um ambiente de troca de vivências. 

O próprio nome projeto “Conexões” traz essa ideia de estabelecer pontes, seja entre os 

jovens da periferia e os moradores dos demais bairros da cidade, entre as periferias da cidade 

(separadas geograficamente) ou até mesmo entre os jovens que frequentam o ambiente do 

CUCA. Segundo o dicionário Michaelis, Conexão significa “Ato ou efeito de conectar, de 

ligar ou de unir; ligação, união. Remete àquilo que conecta, liga ou une.”. Remete, assim, à 

ideia de um projeto que propicia a construção de pontes entre locais antes isolados. 

Segundo o edital, a formação do “Conexões” é dividida em três ciclos, o Ciclo de 

Estímulos, o Ciclo de Produção e o Ciclo de Vivências. O Ciclo de Estímulos diz respeito aos 

primeiros momentos do projeto, onde os encontros possuem um caráter teórico-reflexivo, 

trazendo questões sobre os meios comunicação no Brasil, o processo de produção das 

informações, bem como a sua difusão, as vivências de comunicação popular e a relação entre 

sociedade, cultura e comunicação. Nesse primeiro momento, geralmente são feitos exercícios 

simulados de produção audiovisual com os jovens, tentando relacionar as questões teóricas 

estudadas com as atividades técnicas. 

O Ciclo de Produção já traz as questões técnicas para o centro do debate, dizendo 

respeito aos momentos de formação tanto no uso dos equipamentos de audiovisual, quanto à 

elaboração e produção do programa. Nesse ciclo, são discutidas as pautas, elaborados os 

roteiros, organizadas as gravações e feita a finalização de todo o material produzido. Esse 

momento é mais longo, sendo um dos que despende mais recursos tanto do CUCA quanto dos 

jovens. 

O terceiro e último ciclo, o de Vivências, ocorre após o fim da produção e edição dos 

programas. Ele acontece na sede da TV Ceará, onde os jovens passam uma semana, durante 

um turno, frequentando e acompanhando as atividades da emissora, sendo a produção de um 

telejornal ou de um programa de entretenimento. Nesse ciclo, já no fim do projeto, os jovens 

podem verificar de forma mais próxima como se produz audiovisual em uma emissora 

grande, entendendo seus processos internos. 

Na etapa que acompanhamos, apenas os dois primeiros ciclos foram realizados. Havia 

uma promessa de que o terceiro ciclo, o de Vivências, fosse realizado posteriormente com os 

jovens, e eles possuíam uma grande expectativa para participar dessa vivência, mas 

infelizmente ela não foi concretizada.  

Ao longo de três temporadas, que ocorreram nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram 

produzidos em torno de 60 programas, sendo cerca de 20 por temporada, apesar de os 

funcionários do Centro não saberem informar com exatidão esses números. Os episódios 
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foram exibidos semanalmente pela emissora pública, com uma média de 26 minutos, 

divididos em três blocos.  

Cada programa é norteado por um tema central bem delimitado, e a sua estrutura é 

dividida em quadros, que têm como objetivo apresentar o tema escolhido sob diversos 

ângulos. Durante o campo, percebi que grande parte dos programas aborda a relação das 

juventudes com a cidade de Fortaleza e seus fluxos dentro dela, principalmente os territórios 

periféricos, tentando mostrar as possibilidades dessas interações.  

Cada episódio se inicia com alguma citação que faça referência ao tema que vai ser 

abordado e, em seguida, geralmente há uma breve apresentação sobre esse tema, feita pelos 

jovens do projeto. Após, entram os quadros temáticos. Cada quadro possui um estilo e uma 

linguagem diferente, com uma vinheta lúdica e uma proposta de conteúdo a ser adaptada ao 

tema central.  

A maioria das definições de linguagem dos programas e seus formatos ocorreu durante 

as temporadas anteriores do “Conexões”. Assim, pouco foi modificado dessa estrutura durante 

a quarta temporada, apesar da insistência dos jovens participantes em tentarem fazer essa 

mudança acontecer. Apenas um quadro foi criado na quarta temporada, que se chama “Fala, 

Povo”, em que os jovens do “Conexões” vão às ruas perguntar às pessoas a opinião delas 

sobre o tema abordado no programa. Além dele, o programa possui mais 6 quadros, que são o 

“Comé que tu se vira”, “Já é!”, “Papo Selfie”, “Ocupe a Cidade”, “Vitrine” e “Narrativas 

Anônimas”. Eles variam de acordo com as temáticas que são abordadas, não sendo 

obrigatório que todos apareçam em todos os programas.  

 

Tabela 1 – Quadros do “Conexões Periféricas” 

Quadro Objetivo Criação 

Fala, Povo Apresenta pequenas entrevistas com 

pessoas na rua sobre o assunto abordado 

no programa. 

Criado na 4ª temporada 

Comé que tu se vira Mostra exemplos de empreendedorismo 

jovem em Fortaleza, trazendo casos da 

periferia da cidade. 

Existe desde a 1ª temporada 

Já é! Promove debate entre os próprios jovens 

do projeto, apresentando suas visões 

sobre o tema do programa. 

Existe desde a 1ª temporada 

Papo Selfie Traz a opinião de um pesquisador ou 

técnico sobre o tema abordado no 

programa. Geralmente gravado no 

celular em tom mais informal. 

Existe desde a 1ª temporada 

Vitrine Mostra ações de destaque realizadas 

pelos jovens que frequentam o próprio 

CUCA. A ideia é que seja uma “vitrine” 

para os jovens dos centros. 

Existe desde a 1ª temporada 
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Ocupe a Cidade Apresenta os fluxos e as relações 

construídas pelas juventudes dentro da 

cidade de Fortaleza. 

Existe desde a 1ª temporada 

Narrativas Anônimas Apresenta histórias da perspectiva de 

moradores locais da periferia da cidade. 

Existe desde a 1ª temporada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A primeira e a segunda temporada não estão disponíveis na internet, apenas nos 

arquivos internos do próprio CUCA. A terceira está disponível parcialmente no Youtube, mas 

pelo canal da TV Ceará e de forma bastante fragmentada, sendo os episódios divididos em um 

vídeo por bloco. Já a quarta temporada está, atualmente, disponível no canal da TV Ceará no 

Youtube29, de forma completa, dividida também em blocos de 10 minutos cada.  

Como anteriormente tratado, a quarta temporada do “Conexões” não ocorreu nos três 

CUCAs simultaneamente. Segundo a equipe do CUCA, a mudança se deu, principalmente, 

para melhorar a logística de planejamento, produção e gravação dos programas, concentrando 

os recursos em um Centro por vez. Nas idas em campo e em conversas informais com os 

coordenadores do CUCA, percebi que essa mudança ocorreu muito mais pelo crescimento da 

quantidade de projetos de comunicação do CUCA, com implicações na quantidade de 

funcionários e técnicos disponíveis para acompanhar o projeto de perto. Além disso, também 

aumentou a disputa pelos espaços e equipamentos de produção audiovisual, como as câmeras, 

os carros para gravações externas e os estúdios de fotografia. Esses fatores serão melhor 

detalhados nos próximos capítulos. 

A produção da quarta temporada somente foi finalizada em dezembro de 2019. Após o 

fim da primeira etapa, em abril, um novo edital foi aberto para que o restante dos episódios 

fosse produzido. Nesse novo edital, foram selecionados mais 30 jovens, sendo dez para cada 

Cuca, com a previsão de que esses novos participantes selecionados tenham direito a uma 

ajuda de custo de R$ 300,00 reais durante os meses de produção. 

No próximo capítulo, apresentarei de forma mais sistematizada a entrada em campo na 

primeira etapa do “Conexões Periféricas”, mais especificamente durante o primeiro Ciclo de 

formação, o Ciclo de Estímulos. Serão tratadas as questões iniciais do campo, como a relação 

com o CUCA, a descrição e reflexão sobre o momento inicial do Programa Jovens 

Comunicadores, uma aula inaugural em que foi debatido o direito à comunicação, além de 

tratar da construção da relação com os jovens participantes, apresentando um pouco dos perfis 

desses jovens. 

 

 
29 Disponível em < https://bit.ly/conexoestvceara>. Acesso em 17 abr. 2020 
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3 O CAMPO  

 

3.1 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Pelo percurso apresentado até aqui, acreditamos ter deixado claro que esta pesquisa 

assume uma abordagem qualitativa, ao buscar compreender e interpretar realidades sociais 

para além de seus números (BAUER, GASKELL E ALLUM, 2002). Nessa perspectiva, 

abraça a etnografia como método: “uma maneira de estudar pessoas em grupos organizados, 

duradouros, que podem ser chamados de comunidade ou sociedades” (ANGROSINO, 2012, 

p. 16), compreendendo seu modo de vida e suas características como parte de sua cultura. 

A etnografia busca, acima de tudo, entender o indivíduo em seu contexto de 

convivência, e não em um ambiente controlado de laboratório, nem tampouco desvinculado 

de suas relações histórico-sociais. Assim, para Geertz (2008), a etnografia ajuda a entender as 

nuances da vida social em suas diversas camadas e as subjetividades dos indivíduos, como 

também parte de suas relações. Para o autor, um pesquisador em campo realizando uma 

pesquisa etnográfica enfrenta  

 

uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas 

ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e 

inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois 

apresentar. (Ibidem, p. 7) 

 

Afinal, como nos lembra a sociologia, não é possível desvencilhar o indivíduo de seu 

contexto cultural, social e histórico. Não se pode observar o indivíduo isolado, mas sim em 

harmonia com o ambiente em que está inserido, pois somente o conhecimento situado 

consegue compreender os indivíduos e como eles se significam (RAMALHO, 2013). Mesmo 

ciente que uma pesquisa etnográfica não consegue dar conta da totalidade dos processos 

sociais, o entendimento da relação dos sujeitos com seu contexto e com os outros indivíduos é 

essencial para que esse campo seja entendido da forma mais ampla possível. 

É preciso estar aberto para essas possibilidades e ciente de que “nenhum etnógrafo vai 

ao campo senão movido por incertezas, dúvidas e perguntas. Há algo no campo que ele não 

sabe e não conhece. Seu movimento até ali é um movimento que busca saciar tal ignorância e 

desconhecimento.” (SILVA, 2009, p. 117) 

Nesse momento inicial, algumas leituras de obras que tinham como base a etnografia 

me ajudaram a compreender como essa entrada poderia se desenrolar, como “Festa no 

pedaço: cultura popular e lazer na cidade” de Magnani (1984), “A máquina e a revolta: as 
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organizações populares e o significado da pobreza”, de Alba Zaluar (1985) e “Cidade de 

muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo” de Teresa Caldeira (2000). 

 Assim, pude perceber a necessidade de apurar o meu olhar para entender os processos 

que permeiam o ambiente onde minha pesquisa se inseria de forma mais ampla. Na 

compreensão da constante relação entre dimensões do ver, ouvir e escrever, como define 

Oliveira (2006), é possível que a interpretação construída em campo se dê de forma mais rica, 

tendo em mente que todos os momentos de vivências, junto com o grupo pesquisado, podem 

trazer pistas e apontamentos sobre os possíveis caminhos a serem percorridos. 

Entendendo que aquele ambiente pesquisado é alterado com a minha presença como 

pesquisador, e que é impossível me considerar apenas um observador neutro, a técnica 

adotada durante essa entrada em campo foi a observação participante. Segundo Peruzzo 

(2012, p. 131), a observação participante “(...) Consiste na inserção do pesquisador no 

ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação investigada”. 

Para Guber (2001), “observar” e “participar” fornecem perspectivas diferentes de uma 

mesma realidade. A presença direta do investigador em campo, em contato com os atores 

sociais, oferece ao pesquisador uma proximidade com as relações sociais daquele grupo. 

Observar e participar, dessa forma, são partes de um mesmo processo de conhecimento social, 

pois “a observação participante permite lembrar, a todo momento, que se participa para 

observar e se observa para participar”30 (Ibidem, p. 61, tradução nossa). 

Para Angrosino (2012, p. 33), em uma observação participante, os membros da 

comunidade precisam aceitar o pesquisador também como integrante do seu grupo, “como um 

vizinho, um amigo que também é, casualmente, um pesquisador”. Já Clifford (2008, p. 32) 

aponta que  

 

a observação participante serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o 

“interior” e o “exterior” dos acontecimentos: de um lado, captando o sentido de 

ocorrências e gestos específicos, pela empatia; de outro, dá um passo atrás, para 

situar esses significados em contextos mais amplos 

 

Assim, estive junto dos jovens comunicadores do “Conexões Periféricas” tentando 

participar de forma efetiva dos processos, me envolvendo na produção, construindo os 

roteiros, gravando e acompanhando as gravações, e pensando os rumos dos programas junto 

com eles, além de buscar estabelecer vínculos afetivos durante esses quase oito meses de 

formação, iniciado em setembro de 2018. Optamos, então, por nos inserirmos nos espaços 

presenciais e on-line dos jovens comunicadores, no caso, as reuniões do “Conexões 

 
30 “la observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se 

observa para participar.” 
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Periféricas” e os grupos de WhatsApp (o institucional e o dos jovens).   

Entretanto, é preciso entender que só estar junto com os jovens em campo não 

necessariamente se configuraria como observação participante. Esta abordagem vai muito 

além de uma aproximação rápida, pois demanda desvendar os modos de compreensão dos 

jovens considerando a complexidade de seu contexto, uma proposição, portanto, que requer 

tempo e construção de uma relação de confiança. Precisei ficar atento, principalmente, para 

reconhecer o meu lugar junto deles, não querendo mostrar algo que não sou para me inserir 

naquele espaço, mas buscando ser aceito justamente por minhas individualidades. Para 

Marques (2016, p. 279-280), 

 

Por mais que o pesquisador interaja com a comunidade, inserindo-se nela, ainda 

assim será “alguém de fora” e, em alguma medida, despertará sempre alguma 

curiosidade e até mesmo desconfiança. Presumir que dispõe controle total da 

situação constitui um equívoco por parte do pesquisador. 

 

Desse modo, a busca por ser aceito torna-se um processo continuado e negociado com 

o grupo. Além disso, é importante problematizar as nuances do campo, de modo a aprender 

como as dinâmicas culturais se constroem naquele espaço, mantendo uma relação que é 

simultaneamente de adaptação ao grupo e de estranhamento. De acordo com Mónico, Castro e 

Parreira (2017, p. 728),  

 

é preciso ter em atenção que quanto mais se sabe de uma situação, mais difícil é 

estudá-la; quanto menos familiarizados estivermos com as situações, mais 

facilmente conseguimos percecionar as regras culturais que se encontram em jogo. 

Na participação ativa procura-se fazer o que as outras pessoas fazem (começa com 

observação e, depois de conhecer o que os outros fazem, tenta aprender o mesmo 

comportamento), não somente para se ser aceite, mas principalmente para aprender 

mais sobre as regras culturais do seu comportamento. 

 

Apesar de estar inserido naquele grupo por mediação do CUCA, meu grau de 

participação no projeto, assim, ainda deveria ser negociado com seus integrantes. Caso os 

jovens e professores não tivessem interesse na minha participação ativa, eu teria 

necessariamente que assumir uma postura mais de observação e menos de ação naquele 

ambiente.  

Considerava, antes de entrar em campo, que um grau maior de participação no projeto 

seria bastante interessante na minha pesquisa, visto que viveria com muito mais intensidade o 

que é ser um jovem comunicador, apesar de não ter passado pelo processo seletivo. 

Entretanto, eu deveria necessariamente primeiro verificar como os meus interlocutores 

abraçariam esta ideia, pois “O grau de participação pode ou deve mesmo ser “negociado”, de 

modo a adotar-se o que proporcione dados mais significativos tendo em conta a natureza da 
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questão de estudo, as características dos participantes e o contexto em que ocorre.” 

(CORREIA, 2009, p. 33). Felizmente, desde o início do projeto, fui bastante aceito pelo 

grupo, e sempre me senti acolhido e parte integrante do grupo.  

Tratando sobre minha participação no ambiente digital, para acompanhar os grupos do 

WhatsApp, em que os jovens também estabeleceram contatos sociais, partimos da 

compreensão de que “Os mundos, on-line e off-line, não são necessariamente realidades 

separadas – mundo real versus mundo virtual – mas podem ser considerados um continuum da 

mesma realidade” (NOVELI, 2010, p. 109). Assim, as discussões que aconteceram nas 

reuniões presenciais com frequência são continuadas no ambiente virtual, e vice-versa, o que 

deixa claro a importância de também estar presente, observando e participando, nessa esfera 

de convivência deles.  

No Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, 

pelo menos duas pesquisas de mestrado se propuseram a analisar essa relação entre o online e 

o presencial em grupos juvenis, na cidade de Fortaleza. Uma delas é a de Ana Cesaltina 

Marques (2010)31, que trata da relação entre os jovens que frequentavam a Praça Portugal, no 

bairro Aldeota, e os sentidos construídos nos encontros presenciais e nos fóruns da rede social 

Orkut. A outra é a da Amanda Oliveira (2016)32, acompanhando um grupo de jovens no 

WhatsApp que organizavam encontros periódicos em uma praça no bairro Sapiranga. A 

leitura desses dois trabalhos me ajudou a entender melhor como essa relação online-presencial 

poderia ser construída.  

Assim, para observar como esses contatos e as discussões ocorrem no ambiente on-

line, apoiamo-nos na abordagem da etnografia virtual, que, como a etnografia clássica, busca 

estudar grupos ou culturas, porém situadas nos ambientes on-line, nas redes sociais, fóruns, 

grupos de conversa e demais espaços de socialização. Para Hine (2000), a Etnografia Virtual 

pode ser definida como uma forma de se estudar as trocas simbólicas e as práticas culturais e 

de comunicação na internet. A observação participante nesse ambiente virtual proporciona o 

estudo dessas práticas, considerando esse espaço na perspectiva das construções de sentido 

que o perpassam. 

Como já mencionado anteriormente, minha inserção no campo ocorreu durante outros 

momentos, anteriores à presente pesquisa, nas visitas de disciplinas e oficinas que realizei no 

CUCA. Estive presente no CUCA de forma mais efetiva para realizar a minha pesquisa de 

 
31 “A Praça Portugal como lugar: negociações de sentidos em encontros presenciais e mediados pelo 

computador”, orientado pela Profa. Dra. Inês Sílvia Vitorino Sampaio. 
32 “A Família “Os Poderosos e As Poderosas”: percursos juvenis entre o WhatsApp e a Praça.”, orientado pelo 

Prof. Dr. Alexandre Almeida Barbalho. 
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monografia e, após começar o de mestrado, aguardei o lançamento do edital do “Conexões 

Periféricas” para me reinserir nesse ambiente.  

Permaneci em campo durante a primeira etapa da quarta temporada do programa, 

intitulada “Juventude em Movimento”. As atividades do Programa se realizaram no CUCA 

Mondubim, de setembro de 2018 até abril de 2019. Acompanhei a turma de jovens até o final 

da temporada, estando junto com eles durante as formações e as gravações e estabelecendo 

vínculos com o grupo através da observação participante. Busquei entender, principalmente, 

de que modo se deu esse processo de formação e produção dos programas, verificando qual o 

lugar do direito à comunicação nesses espaços. 

As reuniões de planejamento e produção do programa aconteciam às terças e quintas, 

das 9h às 12h. Pude estar presente em 37 encontros, principalmente durante a fase de 

planejamento. Entretanto, alguns momentos de produção eram realizados em locais exteriores 

ao CUCA, em horários também diferentes desses inicialmente estabelecidos, o que dificultou 

ou, eventualmente, impossibilitou a minha presença.  

 

Foram selecionados 15 jovens para participarem do projeto, entretanto, é preciso 

considerar que nem todos os jovens continuaram até o final.  Houveram várias desistências e, 

por fim, ficaram 8 jovens até o último dia do projeto, que se autodenominavam de 

“Sobreviventes”.  

Segundo informações do Coordenador de Comunicação Comunitária, em uma breve 

conversa ocorrida no dia 22 de março de 2019, cada projeto do CUCA precisa certificar pelo 

menos 60% dos jovens participantes, e esse número de participantes finalizando o 

“Conexões” representa exatamente o limite de certificações para o projeto. A alta taxa de 

evasão reflete muito da relação que foi construída entre os jovens comunicadores e os 

colaboradores do CUCA, em um processo conturbado e com constantes falhas de 

comunicação entre os dois lados. 

Na realização desta pesquisa, aspectos éticos foram também observados. Todos os 

jovens participantes e funcionários do Cuca envolvidos com a produção possuíam mais de 18 

anos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após sua leitura cuidadosa e 

uma conversa a respeito do documento. Além disso, pedi autorização a cada um pessoalmente 

para utilizar as falas que anotei durante o processo do “Conexões Periféricas” em meu 

trabalho, assegurando que eles teriam nomes fictícios escolhidos pelos próprios e não seriam 

prejudicados. Também, comprometi-me a utilizar as conversas com um teor mais crítico ao 

CUCA sem identificar os autores das falas, mesmo com os nomes fictícios, entendendo que 
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muitos dos jovens comunicadores continuam no CUCA participando de outros projetos e 

poderiam ser prejudicados caso identificados.  

Desse modo, na construção do texto, optei por alternar entre feminino e masculino ao 

me referir às falas de jovens específicos sem necessariamente fazer jus ao gênero da pessoa 

que estava parafraseando. Então, as marcações de gênero ao longo do trabalho, quando 

fizerem referência aos jovens comunicadores participantes, estão presentes de maneira 

puramente ilustrativa, de modo a dificultar a identificação desses indivíduos. 

As questões envolvendo a produção dos programas se desenvolveram muito 

fortemente tanto durante as reuniões presenciais quanto nas conversas feitas no grupo 

institucional do WhatsApp. O grupo on-line se apresentou como um espaço rico de discussões 

fora do ambiente físico do CUCA, onde os jovens puderam conversar de forma mais 

articulada, refletindo e pesquisando melhor as referências que eram debatidas. Muitas vezes, 

essas discussões mais aprofundadas e com mais referências não eram possíveis 

presencialmente, pois os computadores da sala sempre estavam ocupados para outros projetos 

do CUCA, o que impossibilitava a busca de materiais complementares. Entretanto, o grupo 

on-line ainda era considerado institucional, vinculado ao CUCA, por ser mediado pelos 

professores e diretores do equipamento municipal, que são os únicos administradores do 

grupo. 

Posteriormente, outro grupo foi criado sem a presença da equipe do CUCA, que tinha 

como nome “Conexões das Tretas”. Nele, os jovens conversavam de forma mais livre sobre o 

que acontecia nas reuniões e no CUCA em geral, compartilhando piadas e, eventualmente, 

criticando os processos e até os funcionários do CUCA. A análise dessas relações construídas 

no ambiente digital será feita mais detalhadamente no capítulo 5. 

Para acompanhar esses diversos momentos, mantive um diário de campo, entendendo 

a importância desse material como uma maneira de registrar descritivamente tudo que vir e 

presenciar no dia a dia em contato com esses jovens, tanto nas reuniões presenciais quanto nas 

conversas do WhatsApp. De acordo com DaMatta (2010, p. 219), em pesquisas etnográficas, 

o uso de um diário de campo se mostra de grande importância pela seletividade da nossa 

memória social, pois 

 

[...] muito do que vivemos numa pesquisa, sobretudo no seu início, não tem sentido 

social pra nós. Daí a necessidade do diário de campo que pode atuar como uma 

“memória social”, gravando aquilo que de outro modo estaríamos fadados a 

esquecer pelo fato de não ter, naquele momento, nenhum sentido. 

 

 O diário de campo foi construído durante todo o período em que estive situado no 
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CUCA, registrando todos os momentos com os jovens comunicadores. As notas realizadas em 

campo tiveram um caráter descritivo e reflexivo, para dar conta de situar e registrar tanto as 

questões mais objetivas da pesquisa, o ambiente físico onde as ações se situam, a descrição 

dos fatos ocorridos, as características físicas dos jovens, quanto as questões subjetivas, ou 

seja, minhas impressões sobre o corrido e as subjetividades que permeiam aquele campo.  

 Realizava alguns apontamentos durante a reunião presencial, inicialmente em um 

caderno e, após o avanço das reuniões, em um aplicativo de notas no celular. Ao chegar em 

casa, transformava esses apontamentos em um relato corrido sobre o dia, que somaram 48 

páginas e serão retomados, quando necessário, ao longo da dissertação.  

Além disso, quando ocorria alguma discussão interessante no WhatsApp, tirava uma 

foto da conversa e também fazia um breve comentário, no mesmo documento do relato das 

reuniões presenciais, sobre o que estava acontecendo e sendo vivenciado naquele local. 

Assim, o arquivo final do diário de campo se alterna entre relatos das reuniões presenciais e 

das conversas on-line, que muitas vezes acabaram se complementando. 

Na presente pesquisa, ao entrar em campo, estava em meados do primeiro ano de 

mestrado, ainda redefinindo os objetivos da pesquisa e pensando o que gostaria de descobrir 

nesse novo momento que iria se iniciar. Nas vivências proporcionadas, das constantes idas ao 

CUCA, da construção da relação com os jovens do projeto e dos funcionários do Centro, a 

pesquisa começou a tomar contornos mais claros. O campo se mostrou como um espaço rico 

também para pensar os questionamentos a respeito desses jovens comunicadores, cada um 

com características tão distintas, mas unidos pelo “Conexões”. 

 Sabendo que não iria pesquisar uma comunidade em outro país ou outro continente, 

como faziam os etnógrafos clássicos, precisei ficar mais atento para o equilíbrio entre a minha 

proximidade e o distanciamento do objeto, de modo que as questões de pesquisa pudessem ser 

melhor verificadas. Magnani (1984, p. 10) é enfático ao afirmar que  

 

Condições à primeira vista mais favoráveis [...] podem transformar-se em 

obstáculos, pois muitas vezes a familiaridade, nesses casos, não é senão o resultado 

de idéias pré-concebidas, deformadas, quanto não totalmente errôneas. A precaução, 

aqui, é no sentido inverso: trata-se de tornar o familiar em estranho. 

 

A interpretação realizada pelo pesquisador em campo e suas experiências não devem 

ser negligenciadas na pesquisa etnográfica, entendendo-os como parte do processo de 

construção de conhecimento em campo. Para Bondia (2002, p. 21), a experiência é “o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca”, que nos transforma ao nos tocar, de modo que 

 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda 
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que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 

acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de 

alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que 

não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. (Ibidem, p. 27) 

 

Essas experiências vivenciadas em campo, segundo Clifford (2008, p. 36), também 

estão ligadas à autoridade etnográfica para se abordar esses processos, pois “a experiência 

evoca uma presença participativa, um contato sensível com o mundo a ser compreendido, uma 

relação de afinidade emocional com seu povo, uma concretude de percepção”. 

Obviamente, os relatos não darão conta de explicar com total fidelidade todos os 

afetos, conflitos e relações que permearam os momentos. “Estar aqui”, com explica Geertz 

(2009), escrevendo sentado de frente para o meu computador, jamais poderá exprimir a 

completude das vivências que me transpassaram no campo, no “estar lá”. Entretanto, o texto 

construído buscará, na perspectiva do pesquisador em campo, colocar de forma mais clara 

possível como esses momentos foram vivenciados, como a relação com o CUCA e com os 

jovens foi construída na observação participante, e como as questões da pesquisa foram sendo 

moldadas por esse processo. 

 

Faremos, ao longo desta pesquisa, a análise e interpretação desses dados, em um 

primeiro momento, com base na sistematização do diário de campo e de todo o material 

levantado durante a observação participante, tanto nas reuniões presenciais como no grupo do 

WhatsApp.  

Abordaremos a seguir mais detalhadamente a experiência de contato com os jovens do 

CUCA localizado no bairro Mondubim, na cidade de Fortaleza, acompanhando o “Conexões 

Periféricas”. Trataremos das questões específicas do campo da pesquisa, tomando como 

referência os primeiros momentos de contato com o projeto e os jovens, comentando sobre 

como se deu a entrada em campo e brevemente sobre a relação construída com seus 

participantes. 

 

3.2 A RELAÇÃO COM O CUCA 

 Apesar de conhecer o CUCA desde que fui monitor da disciplina de Educomunicação 

no ano de 2017, como já mencionado, a minha relação com o equipamento se estreitou nos 

últimos anos, com o crescimento da frequência em que frequentava o local. Passei a interagir 

mais com os funcionários do Centro, principalmente nas oficinas que realizava pelo 

Laboratório de pesquisa, e assim, comecei a ficar mais ciente do que acontecia lá.  
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Conforme me envolvia com mais atividades, passei a também tomar conhecimento de 

muitos projetos, tentando levar um pouco das discussões feitas no Laboratório para o CUCA, 

e vice-versa. Comecei, então, a ser reconhecido pela equipe do CUCA como “um pesquisador 

da UFC, aquele do LabGRIM”. 

Sempre fui muito bem recebido por toda a equipe, e eles sempre estiveram muito 

dispostos e disponíveis a contribuir com todas as atividades e pesquisas que propus. Há um 

incentivo muito grande por parte da gestão do equipamento para que pesquisadores se 

debrucem sobre ele e analisem os seus processos, o que se reflete na quantidade maior de 

dissertações produzidas nos últimos anos sobre o CUCA. Diversas vezes os professores e 

coordenadores comentavam comigo que era importante haver essa análise das ações 

realizadas, pois alguns detalhes passavam sem percepção pela equipe do CUCA. Já que eles 

sempre estavam muito imersos em todos os processos, e sempre envolvidos em mais de um 

programa ou ação simultaneamente, era difícil manter um efetivo acompanhamento de tudo, 

sem deixar nenhuma brecha. 

Então, comecei a me preparar para entrar em campo, em meados de 2018. Estava 

aguardando o lançamento do edital do “Conexões Periféricas” e, como o Coordenador de 

Comunicação Popular já havia me informado que ele estava perto de ser lançado, organizei a 

documentação de autorização de pesquisa e entreguei ao setor de gestão de pessoas. 

Aproveitei a ida ao CUCA para conversar com os técnicos de comunicação sobre o 

“Conexões”, e entender como o processo de lançamento do edital estava se desenrolando.  

Até então, eu não possuía informações mais detalhadas sobre como se daria o 

“Conexões”, quantos jovens seriam selecionados ou a duração do projeto, o que dificultava o 

meu planejamento de pesquisa. Houveram diversos atrasos no lançamento do edital, e em 

conversas com jovens que já havia tido contato na pesquisa da minha monografia percebi que 

todos estavam já impacientes com a demora para obter informações sobre as ações de 

comunicação do CUCA.  

Fui então informado pela equipe do CUCA informalmente que eles estavam 

resolvendo alguns problemas em relação ao convênio com TV Ceará, mas que já estavam nos 

ajustes finais, por isso o lançamento do edital havia atrasado. Esses problemas em relação ao 

convênio com a TV Ceará foram mencionados em alguns momentos do campo, e eles 

refletiram também no andamento das atividades.  

Após algumas semanas da visita, o edital foi finalmente lançado, junto com os outros 

editais do Programa Jovens Comunicadores. A previsão de duração do projeto seria, 

inicialmente, de setembro a dezembro de 2018, e o edital trouxe importantes informações para 
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me situar sobre como se desenrolaria o processo seletivo e o desenvolvimento das atividades 

do programa, como já comentado no capítulo anterior. 

Dias antes do início das atividades, enviei uma mensagem para o coordenador do 

projeto confirmando a data do primeiro encontro, então ele me informou que, antes do 

primeiro encontro, os jovens comunicadores do programa teriam uma aula inaugural com toda 

equipe do CUCA, que será narrado no próximo tópico.33 

 

3.3 A AULA INAUGURAL 

A aula inaugural dos programas de comunicação do CUCA iniciados em 2018 ocorreu 

em 20 de setembro de 2018, no auditório do CUCA Mondubim, com a presença dos jovens 

selecionados para todos os três projetos que compunham o Programa Jovens Comunicadores. 

Assim, era esperado no evento a participação de cerca de 70 jovens. Nela, foram apresentados 

os diretores, coordenadores e toda a equipe do CUCA que iria acompanhar os projetos, 

explicando os objetivos de cada projeto em específico.  

Estava bastante ansioso por esse momento, pois não sabia o que esperar. No meu 

diário de campo, relato que 

 

Cheguei cedo na reunião, por volta das 14h, os jovens ainda estavam chegando e o 

movimento já crescia. Me sentei e fiquei os observando chegando e tomando os 

lugares do auditório, alguns em grupo, outros sozinhos, mas quase todos com 

olhares curiosos e dúvidas sobre o que iria acontecer naquela reunião. Não 

conseguia distinguir quem era de qual projeto ainda, poderia estar sentado do lado 

de alguém do Conexões, ou não. Para o meu desespero, uma equipe que estava 

cobrindo aquele momento se aproximou de mim, perguntou se eu era pesquisador e 

me pediu para dar uma breve entrevista. Eles perguntaram como a academia via o 

CUCA, e qual seria o meu papel acompanhando o Conexões. Nem eu sabia essa 

resposta. (DIÁRIO DE CAMPO, setembro de 2018) 

 

Observei também suas roupas, seus adereços e suas formas de se portar. Muitos 

usavam roupas estilosas, coloridas, com desenhos e frases de caráter militante. Usavam 

piercings dos mais diversos tipos, bandanas, laços, pulseiras, cabelos descoloridos, pintados 

de rosa, de azul, presos, soltos, com turbantes, lisos, encaracolados. Conversavam sobre tudo, 

riam alto, escutei alguns falando sobre séries (que eu, inclusive, acompanhava). Percebi uma 

juventude plural e viva naquele ambiente. Eles contrastavam, de certa forma, com a equipe do 

CUCA presente no local. Toda a equipe estava usando uma blusa preta escrita “Projeto Jovens 

Comunicadores”, e se encontravam em pé na lateral do auditório, calados ou conversando 

 
33 O relato da aula inaugural serviu como base para a construção de um artigo aceito na Compós 2019, no GT de 

Comunicação e Cidadania, que teve como título “Histórias Importam: A apropriação midiática dos jovens 

comunicadores da Rede CUCA”. 



 

59 

baixinho, ajudando os jovens a encontrarem seus lugares e esperando o evento começar. 

Nessa aula, esteve presente o então Secretário de Políticas Públicas para a Juventude, 

Júlio Brizzi, que conversou brevemente com eles sobre o orgulho de que mais pessoas 

pudessem estar frequentando o CUCA e participando dos projetos. Ele também falou 

brevemente do papel da prefeitura de Fortaleza na ação, como órgão responsável, e como a 

cidade investia muito em políticas públicas voltadas para os jovens moradores da periferia. 

Assim, sobre a fala do secretário, apontei no diário de campo que ele 

 

[...] deu boas vindas e comentou sobre os projetos do CUCA que estavam 

começando no dia, falando sobre a importância que esses jovens aproveitem ao 

máximo possível dessas oportunidades. A fala dele foi muito rápida, senti que ele 

estava com um aspecto de cansado, não havia ido para o CUCA exclusivamente 

aquele evento e estava “improvisando”. Em contrapartida, olhava para os lados e via 

os jovens extremamente animados com a presença dele, provavelmente por ser 

alguém diretamente ligado à prefeitura. Ele finalizou sua fala comentando que a 

proposta dos projetos seria derrubar muros através dessa comunicação feita pelos 

jovens e para os jovens, mostrando as culturas da periferia, e teve que se retirar logo 

em seguida. (DIÁRIO DE CAMPO, setembro de 2018) 

 

A presença do secretário na reunião já era esperada, pois ele costuma participar de 

eventos públicos nos Centros. Entretanto, já nesse momento, me questionei em que medida as 

falas do Secretário realmente refletiam as intenções e motivações por trás da aplicação da 

política pública do CUCA. Considero que seria possível, também, interpretar suas falas como 

um discurso populista, principalmente considerando que esse secretário em questão era 

conhecido e admirado por muitos dos jovens que estavam ali, e atua como uma das principais 

pontes entre o Centro e a prefeitura.  

Assim, a aula teve como pontos centrais dois momentos que se mostraram 

extremamente ricos para a análise. O primeiro momento foi a apresentação do Estatuto da 

Juventude pelo Coordenador de Comunicação Popular. O destaque recaiu sobre como ele 

direciona as políticas do CUCA e a importância do respeito ao direito à comunicação em suas 

ações nos projetos de comunicação.  

Nesse momento, os coordenadores da Rede CUCA deixaram claro que o Estatuto da 

Juventude direciona as políticas públicas aplicadas pelo CUCA para a juventude. O artigo que 

trata do direito à comunicação foi, inclusive, citado diversas vezes na fala do Coordenador de 

Comunicação Comunitária como um dos pontos centrais dos projetos de comunicação do 

equipamento municipal. 

 

O Coordenador de Comunicação Popular do CUCA falou sobre o Estatuto da 

Juventude e da garantia de direitos da juventude, apesar do estatuto ainda ser muito 

novo, e deu um maior enfoque às questões da comunicação tratada pelo Estatuto. 

Ele tratou, nessa perspectiva, da comunicação como um direito humano e como essa 
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comunicação deveria ser garantida de forma ampla para a sociedade civil, além da 

importância daquela juventude ficar ciente sobre esses direitos e questões sobre a 

democratização da mídia, como a contra hegemonia e a oposição ao monopólio das 

empresas de comunicação, controlado por poucas famílias. (DIÁRIO DE CAMPO, 

setembro de 2018) 

 

Nessa vivência em campo, fiquei bastante feliz em constatar o destaque dado ao 

Estatuto da Juventude e o incentivo para que esses jovens também construíssem suas próprias 

narrativas. Interessante perceber como essas questões são abordadas pelos funcionários do 

CUCA, considerando que estávamos em um evento público. Entretanto, mais uma vez, 

busquei problematizar essas falas e pensar sobre se e como isso se refletiria no dia a dia do 

Centro. O Estatuto da Juventude seria realmente central nos processos cotidianos do CUCA? 

Essa aplicação do Estatuto pelos gestores ocuparia, no cotidiano do programa, uma dimensão 

central ou periférica? 

No segundo momento da aula inaugural, foi exibido para os jovens presentes um vídeo 

da escritora e socióloga nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie34, em uma fala realizada na 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, no evento do TEDTalks35 ocorrido em 2009. O vídeo 

em questão exibido, intitulado “O perigo de uma história única”, traduzido do inglês “The 

danger of a single story”, possui 19 minutos e 16 segundos, com 4,5 milhões de visualizações 

no canal oficial do TED no Youtube36. 

Adichie afirma, no vídeo, que “poder é a habilidade de não só contar a história de uma 

outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa.” (ADICHIE, 2009), 

alertando para os perigos de homogeneização das histórias e narrativas somente pela 

perspectiva dos grupos dominantes, não permitindo que os indivíduos que pertencem a um 

grupo ou local falem. Assim, quando essas narrativas de dominação vão sendo repetidas ao 

longo do tempo, são internalizadas e tomadas como a única leitura de mundo possível. Na fala 

de Adichie (2009), ela comenta que “é assim que se cria uma única história: mostre um povo 

como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão”.  

Podemos relacionar com o que Spivak (2010) postula, ao afirmar que é preciso ter 

cuidado ao tomar as narrativas de dominação como dadas e não passíveis de mudança, pois é 

importante que se ofereça “um relato de como uma explicação e uma narrativa da realidade 

foram estabelecidas como normativas” (ibidem, p. 62). 

 
34 Disponível em <https://goo.gl/qGGzny>. Acesso em 30 jan. 2019. 
35 “O TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada a disseminar idéias, geralmente na forma de 

conversas curtas e poderosas (18 minutos ou menos). O TED começou em 1984 como uma conferência em que 

Tecnologia, Entretenimento e Design convergiam, e hoje abrange quase todos os tópicos - de ciência a negócios 

a questões globais - em mais de 100 idiomas”. Retirado de <https://goo.gl/cJRx5E>. Acesso em 30 jan. 2019. 
36 Disponível em <https://youtu.be/D9Ihs241zeg>. Acesso em 30 jan. 2019 
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As histórias desses grupos silenciados historicamente são ativamente construídas 

como narrativas inferiorizadas, enquanto as narrativas dos grupos dominantes ganham cada 

vez mais destaque e difusão. Para Santos (2002, p. 246) “O que é construído de forma 

subalterna, o que não existe é, na verdade, ativamente produzido como tal, isto é, como uma 

alternativa não-credível ao que existe.”. 

Estabelecer um ambiente em que as juventudes moradoras de bairros periféricos 

possam ter contato com a produção midiática, entendendo o seu lugar no mundo e construindo 

seus próprios sentidos, é de extrema importância para a conscientização de indivíduos mais 

críticos e capazes de se relacionar com as mídias que os cercam. Comentar, mesmo que 

rapidamente, sobre o Estatuto da Juventude e o vídeo da Chimamanda Adichie para jovens 

que estão começando o processo de formação em projetos de comunicação, mostra a 

promessa de comprometimento dessa política pública para que os indivíduos atendidos 

estejam cientes do seu local no mundo, e da importância do trabalho que será desenvolvido 

por eles. 

Entretanto, como o foco dessa reunião foi introduzir os jovens ao trabalho que eles 

irão realizar dentro do CUCA, considero as falas tanto do Secretário quanto do coordenador 

bastante idealizadas. Mais uma vez, acredito ser importante verificar com mais cautela como 

essas falas se refletem - ou não - nas ações realizadas no cotidiano dos projetos. Esse é um dos 

pontos a ser melhor problematizado ao longo desta dissertação. 

 

Um fato interessante ocorreu na visita da aula inaugural. Após a aula, procurei o 

professor que ficaria responsável pelo “Conexões Periféricas” e pedi para que eu fosse 

adicionado no grupo do WhatsApp criado para interação entre os participantes. Ele 

prontamente anotou meu contato, e, em seguida, me fez um pedido, 

 

o professor me pediu pra dar uma palavrinha com eles (os jovens) na próxima terça 

falando sobre como nós, “cientistas”, víamos os jovens comunicadores do CUCA, e 

como nós entendíamos essa comunicação produzida lá por esses jovens. Fiquei um 

pouco nervoso, pois não esperava esse convite, acreditava ficar mais observando o 

processo, mas vou me preparar para ter essa curta conversa. (DIÁRIO DE CAMPO, 

setembro de 2018) 

 

Nesse período, não havia estabelecido contato direto com nenhum dos jovens que iria 

pesquisar e ainda acreditava, devido à minha falta de maturidade, que seria possível estar 

junto deles como um observador, como alguém de fora, que estava ali apenas como 

pesquisador, “colhendo” dados para a pesquisa. As minhas questões giravam em torno da 

dúvida da minha interferência em campo, se eu deveria ou não interferir no processo, ou se 
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apenas deveria observar tudo da forma mais neutra possível e esperar que o campo se 

desenrolasse por si só. Questionei-me, principalmente,  

 

[...] a respeito do meu papel como pesquisador inserido nesse ambiente, se eu posso 

agir sobre o contexto que estou estudando ou não. Meu medo é de modificar os 

rumos das decisões daqueles jovens de forma significativa e “enviesar” o meu 

campo. (DIÁRIO DE CAMPO, setembro de 2018) 

 

Após leituras de textos etnográficos e reflexão sobre o meu papel em campo, concluí 

que eu, como formado em Publicidade e Propaganda, que também tinha afinidade com 

produção de materiais audiovisuais, poderia acrescentar muito ao processo de produção deles, 

até mesmo me colocando para realizar atividades junto do grupo e provocando importantes 

debates que considero importantes sobre a produção audiovisual.  

Silva (2009) me ajudou a entender como essa relação pesquisador-campo deveria ser 

construída em uma experiência de observação que tem o propósito também de agir no âmbito 

da participação, ao afirmar que 

 

na experiência etnográfica estamos a observar idiossincraticamente uma cena da 

qual fazemos parte. O que envolve, além da relatividade que a subjetividade impõe à 

percepção, a capacidade de se incluir como peça exterior cuja presença altera a cena. 

Não se trata apenas de uma observação que altera o objeto observado, mas de uma 

alteração produzida pela participação do observador na cena que ele mesmo observa. 

(Ibidem, p. 179-180) 

 

Assim, fui para essa aula referida preparado para conversar com os alunos e contribuir 

com os processos que eles estavam começando a construir da melhor forma que pudesse, 

buscando estabelecer vínculos com esses jovens. 

 

3.4 OS PRIMEIROS ENCONTROS 

Após esse momento da aula inaugural, começaram as atividades de cada projeto 

separadamente. As reuniões do “Conexões Periféricas” ocorriam durante as terças e quintas, 

em um dos ambientes da sala da Radioescola do CUCA, localizada no térreo do prédio do 

CUCA Mondubim. A sala sempre parecia pequena para os cerca de 15 jovens do “Conexões”, 

mas a escolha do local das reuniões se devia, principalmente, à quantidade de cursos que 

aconteciam simultaneamente no CUCA, que ocupavam grande parte das salas, deixando 

apenas aquela disponível.  

No primeiro encontro, ocorrido em 25 de setembro de 2018, uma terça-feira, fizemos 

um passeio pela cidade de Fortaleza. Como sugestão de um dos jovens do “Conexões”, fomos 

primeiro visitar o Museu Firmeza, que ficava perto do CUCA Mondubim, e também perto do 

local onde o jovem morava. Chegando lá, julguei o local muito lindo, com muitas árvores e 
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grafites coloridos. Anotei no meu diário de campo uma passagem que me chamou atenção:  

 

Estava perto do jovem que havia sugerido o museu como ponto de parada do passeio 

e comentei: ‘aqui é bonito né?’. Ele então sorriu com muita felicidade, olhou pra 

mim e disse: ‘é, é minhas área’. Achei tão lindo a forma como ele falou desse lugar, 

que é o bairro onde mora, e se orgulha de ser dali. Vi ele comentando com outros 

jovens exatamente a mesma coisa, extremamente animado de estar ali. (DIÁRIO DE 

CAMPO, Setembro de 2018) 

 

Então, fomos para o Passeio Público, no centro da cidade. A viagem foi muito longa e 

demorada, devido à distância e ao congestionamento, e chegamos lá quase no horário de 

voltar ao CUCA. O professor, então, pediu para eles escolherem um local de filmagem e 

falarem para a câmera o que, para eles, era o “Conexões Periféricas”. Relatei no diário de 

campo que “As respostas foram as mais variadas ‘auto-descobrimento’ ‘é a cultura da 

juventude na periferia’ ‘é poesia, é periferia’, e eu tentava, na dinâmica e na correria da 

gravação, escutar e anotar tudo que os jovens falavam.” (DIÁRIO DE CAMPO, setembro de 

2018). 

Na quinta-feira da mesma semana iria acontecer uma reunião mais reflexiva do 

“Conexões”, na sala da Radioescola. A sala era dividida em três espaços. No primeiro, onde 

geralmente aconteciam as reuniões, só existiam na sala dois computadores, algumas cadeiras 

e jornais e materiais de consulta. No segundo ambiente, estava todo o equipamento para o 

funcionamento da rádio do CUCA, que tocava sua programação nos corredores da instituição. 

Já o terceiro ambiente consistia em um estúdio, onde geralmente aconteciam as gravações de 

locuções para os programas audiovisuais do CUCA.  

A sala da Radioescola, então, não era exclusiva para o “Conexões”, com outras 

atividades e projetos acontecendo simultaneamente. Não era raro a reunião ser interrompida 

por alguém que chegava para pedir música na rádio, ou vermos jovens que estavam editando 

roteiros do Repórter CUCA ou outras ações do CUCA. Inclusive, essa interação entre os 

projetos me proporcionou uma visão muito mais ampla sobre tudo o que acontecia no centro, 

e acredito que pros outros jovens participantes a experiência foi bem parecida.  
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Figuras 8 e 9 - Sala da Radioescola do CUCA 

             

 

No segundo encontro, o grupo se reuniu no primeiro ambiente da sala para conversar 

sobre as diretrizes que o programa deveria tomar. Pensamos sobre referências de outros 

materiais audiovisuais e estruturas de construção de roteiros que poderiam ser usados no 

direcionamento das atividades. Além disso fizemos, algumas vezes, a construção e análise de 

roteiros experimentais, refletindo sobre a forma como o programa poderia ser conduzido. 

 

Figura 10 – Reunião do “Conexões” na sala da Radioescola 

 

Fonte: Foto do autor 

 

Esse segundo encontro teve um caráter muito mais formativo, com atividades que 

tentaram promover uma reflexão sobre o papel das mídias e, mais especificamente, da notícia 

na sociedade atual. Uma primeira atividade foi passada para os jovens, para que eles 

buscassem em casa a resposta para a pergunta “O que é notícia?”, debatendo questões mais 

conceituais sobre o fazer jornalístico. Percebi que os jovens que sinalizaram cursar alguma 

Fonte: Fotos do autor 
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faculdade de Jornalismo pareciam muito mais seguros nesse debate, enquanto os que não 

estudavam ficaram mais calados, escutando e anotando várias informações. 

 

Os jovens apontaram vários conceitos do que é notícia, um deles disse que a notícia 

é feita pra “compartilhar, seduzir e convencer”, outro apontou que a notícia tem que 

unir o formal e o popular, pra alcançar as pessoas, e sobre a importância de se 

entender a construção da notícia. Eu falei pra eles um pouco sobre a notícia como 

construção de narrativa, que não existe notícia imparcial, porque quem fala, fala de 

algum lugar, e que eles tinham que entender o lugar deles pra poderem comunicar 

para quem eles querem comunicar, entender quem eles gostariam de dar voz e 

destaque nas narrativas que eles iam construir. (DIÁRIO DE CAMPO, setembro de 

2018) 

 

Durante esses primeiros encontros, além de um dos professores do projeto, esteve 

presente também um dos gestores, de modo a explicar, entre outras questões, como se daria a 

veiculação do programa e estabelecer um cronograma de produção. Logo nessa primeira 

reunião, o professor presente informou que o primeiro programa dessa temporada já seria 

exibido dia 13 de outubro, ou seja, 16 dias depois da aula. No diário de campo, anotei que 

 

Senti os jovens bem apreensivos em relação a isso, principalmente por essa ser a 

primeira aula mais teórica deles. Senti também que, por ter um prazo muito 

pequeno, isso pudesse prejudicar o andamento das formações, já que nas próximas 

reuniões eles já deveriam começar a gravar e produzir o programa. (DIÁRIO DE 

CAMPO, setembro de 2018) 

 

Em outra atividade, ainda na mesma aula, ele pediu para que os jovens falassem seus 

temas de interesse e relacionassem com suas vivências, pensando como a articulação entre 

comunicação e cada tema poderia ser feita. Esses temas seriam trabalhados nas próximas 

reuniões e ajudaria nas construções dos roteiros dos programas. Durante essa segunda 

atividade, pude perceber um interesse maior deles para discorrer sobre os temas, considerando 

que estavam tratando de assuntos importantes e que se articulavam com o seu cotidiano. 

Enquanto eles falavam, o professor tentava agrupar as temáticas sugeridas em grupos maiores, 

para serem melhor pensados.  

 

Os temas escolhidos pelos jovens foram:  

Economia coletiva e juventude; Sexualidade/gênero e feminismo; arte e 

cultura/produção cultura do CUCA; democratização da informação e das mídias; a 

temática do rock na periferia; política na periferia; cidade e apropriação jovem; 

esporte e juventude; Fake News; Comunidade LGBT/drags/preconceito/pink money; 

Liberdade de expressão e discurso de ódio; curiosidades locais sobre o CUCA; 

Maconha e legalização das drogas; Acessibilidade. (DIÁRIO DE CAMPO, setembro 

de 2018) 

 

A escolha temática dos jovens mostra muito do enfoque que eles gostariam que essa 

nova temporada do Conexões tivesse. Analisando o perfil do grupo, boa parte deles era muito 

ligada à militância e, mesmo que não fossem militantes, eram simpáticos a algumas causas, 
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como o direito dos LGBTs, questões raciais e ligadas ao feminismo, e a discussão sobre essas 

questões frequentemente surgia nas reuniões.  

Talvez a própria política adotada pelo CUCA os deixe mais à vontade para levantar 

essas bandeiras no programa. Nos corredores dos centros, existem muitos grafittis ligados às 

questões feministas, LGBT e raciais. Na própria sala da rádio escola existe uma parede repleta 

de cartazes temáticos sobre essas questões, que foram produzidos para semanas de 

conscientização e acabaram ficando fixados por mais tempo.  

 

Figura 11 – Um dos cartazes colados na parede da sala da Radioescola 

 

Fonte: Foto do autor 

  

Os jovens, em determinado momento, questionaram até que ponto eles poderiam 

definir realmente os temas e teriam liberdade na produção, e “o professor respondeu que eles 

teriam liberdade na produção desses programas, mas que liberdade total não existe, e os 

jovens teriam que se adequar às exigências e os limites do CUCA e da TV Ceará.” (DIÁRIO 

DE CAMPO, setembro de 2018).  

Achei essa fala muito forte, principalmente se tratando de um momento tão inicial, 

mostrando que existiam limites na produção e que eles, eventualmente, iriam ter que se 

adequar a determinado padrão. Percebi que essa limitação da liberdade foi surgindo enquanto 

o projeto avançava, com a atuação cada vez mais presente da equipe gestora do CUCA no 

projeto, e a real necessidade de adequação às normas e exigências tanto do CUCA quanto da 

TV Ceará. Essas questões serão melhor aprofundadas nos capítulos seguintes.  
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No próximo ponto, irei tratar mais detalhadamente sobre o perfil desses 15 jovens 

selecionados para o “Conexões”, suas motivações para participarem dos programas e como se 

deu o início do meu entrosamento com o grupo. 

 
 

3.5 CONHECENDO O GRUPO 

Chegando na primeira aula, antes da saída para a visita ao Museu Firmeza, fui logo 

apresentado para os jovens pelo professor do “Conexões Periféricas” e pelo Coordenador de 

Comunicação Popular como “um pesquisador da UFC”, que estava desenvolvendo uma pesquisa 

de mestrado e que iria acompanhar o processo de produção do programa junto com eles.  

No decorrer do tempo, consegui perceber como o termo “Pesquisador de mestrado da 

Universidade Federal do Ceará” era entendido por eles. Para a maioria do grupo, a 

Universidade Federal era uma realidade muito distante, e um mestrado era mais distante 

ainda. Por diversas vezes, eles vieram me perguntar o que eu fazia na UFC, como era a 

estrutura, como eram as aulas, me confessando que nunca haviam entrado na Universidade. 

Interessante perceber como, para mim, a Universidade Federal é um ambiente tão 

naturalizado, onde estudo há mais de 7 anos, mas para eles se apresenta como um local de tão 

difícil acesso. 

Com essa afirmação e baseado nas conversas que fui construindo nesses primeiros 

momentos, pude perceber como os jovens me entendiam ali, cientes que eu não era outro 

jovem que havia passado pelo processo seletivo junto com eles. Assim, nessas primeiras 

reuniões, comecei a me entrosar mais com o grupo, não só nos momentos de debate e 

discussão, mas conversando sobre os interesses deles. Sempre buscava levantar debates e 

questionamentos relacionados com experiências que já havia tido com o audiovisual, 

deixando de lado a ideia inicial de passividade frente ao meu campo.  

Coloquei-me à disposição, várias vezes, para operar os equipamentos durante as 

gravações, escrever os roteiros junto com os jovens, ou até mesmo ficar à frente de um dos 

roteiros do programa. Percebi que, após me colocar mais nesses processos, e mostrar que 

tinha interesse em participar, os jovens e o professor também ficaram mais confortáveis para 

me delegar tarefas. Acabei me aproximando mais do grupo, ao dividir as obrigações com eles. 

Também senti a minha pesquisa avançar mais, à medida que consegui ter uma visão mais 

interna do processo e dialogar com os jovens sobre o que eles sentiam, já que eu também 

sentia as mesmas pressões. 

Considerando, principalmente, que estava realizando uma pesquisa na área de 
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comunicação sob um enfoque etnográfico, não poderia perder de vista a necessidade de ficar 

atento às relações construídas entre os jovens e as mídias, no processo de elaboração e 

produção do programa. Para Peruzzo (2017, p. 117),  

 

Se em outros campos do conhecimento a investigação etnográfica está interessada 

em elaborar mapas descritivos dos modos de vida dos territórios estudados, a 

composição familiar, suas rotinas e todas as demais dimensões da vida cotidiana e 

do mundo da cultura, na área da Comunicação ela dá menos ênfase nestes aspetos e 

ressalta a análise dos fenômenos comunicacionais, principalmente dos processos de 

recepção de mensagens dos meios de comunicação, as dinâmicas de funcionamento 

da comunicação comunitária ou os mecanismos de participação e de interação em 

mídias e redes sociais digitais, entre outras questões. 

 

 

Falando sobre os jovens participantes, os 15 selecionados para o projeto tinham idades 

muito próximas da minha. O mais novo possuía 20 anos e o mais velho 28. Como nesse 

momento inicial não foi possível gravar o nome de cada um deles, fui observando os 

interesses deles na medida em que os assuntos eram levantados pelo grupo.  

Alguns deles eram jovens que moravam em regiões periféricas da cidade de Fortaleza, 

bairros afastados do centro da cidade, mas outros moravam em bairros mais centrais e nobres, 

tais como Centro, Aldeota e Porto das Dunas, não tão marcados por questões da periferia. 

Muitos desses jovens que moravam longe iam de ônibus ao CUCA, e várias vezes os escutei 

fazendo piada com terem passado quase duas horas para chegar ao Mondubim. Sobre essa 

questão, na dissertação de Alves (2011), duas das entrevistas feitas anonimamente com jovens 

do Centro apontaram esse perfil variado dos frequentadores do CUCA. Um dos entrevistados 

mencionou que a maioria das pessoas que frequentam o CUCA é de classe baixa e média. 

 

A maioria é mais baixa, depende do local, no esporte, futebol, na área do skate, na 

parte da dança. Quando você muda para o teatro, para dança, ainda é baixa mais um 

pouquinho para média. Na parte do curso de mídia e dessas coisas mais sofisticadas, 

você percebe que as pessoas vêm de fora, de outros bairros maiores assim, não se 

não é influenciado a essas pessoas mais pobres fazerem esse tipo de curso. Ás vezes 

a própria pessoas não se acham capaz de fazer um curso desse, por ser uma coisa 

muito distante por ela não conhecer, talvez o medo (ENTREVISTADO Nº 03 para 

Alves, 2011, p. 109). 

 

  

Reafirmando essa ideia, outro entrevistado apontou que 

 

A maioria de quem frequenta os cursos é classe média, mas ainda chega bem perto o 

pessoal da classe C, os pobres chegam aqui mas não para aproveitar os cursos, usam 

para o esporte, lazer, dança. Eu acho que talvez eles tenham a mentalidade que é 

grande demais para eles, que é grandioso e complicado demais para eles, que não é 

para eles (ENTREVISTADO Nº 06 para Alves, 2011, p. 109). 

 

Acredito que, especialmente em relação aos cursos/projetos de comunicação, como é o 
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caso do “Conexões”, essa migração de jovens de outros bairros, mesmo distantes, para dele 

participarem, é resultado do desejo de profissionalização no campo da comunicação anterior a 

uma experiência de mercado. Como apontado no edital, o perfil procurado pelos gestores do 

CUCA para o projeto é de jovens que tenham contato com a comunicação, e o CUCA vem se 

apresentando pra esses indivíduos, também, como uma das portas de entrada no mercado de 

trabalho.  

 

Parte dos jovens do grupo estava se graduando em alguma faculdade de jornalismo37, 

o que justificava o interesse pelo “Conexões Periféricas”, mas outros estavam ali 

simplesmente pela autodescoberta, já que haviam terminado o ensino médio e não tinham 

perspectiva de emprego, nem estavam matriculados em uma Universidade. Com a elevada 

concorrência nos meios de comunicação, corte de funcionários e crises nas emissoras 

tradicionais de comunicação local, tornou-se mais urgente pra esses jovens - em começo de 

carreira - buscarem opções de profissionalização para além da faculdade.  

Pude entender, na medida em que as conversas fluíam nesses primeiros contatos, como 

alguns jovens possuíam condições melhores de vida, enquanto outros não sabiam nem se 

teriam o dinheiro da passagem para chegar no próximo dia de reunião.  

Um jovem comentou, em determinado momento, que, apesar de ser morador do bairro 

Mondubim, os pais tinham muito preconceito com o CUCA e ficavam receosos em deixar que 

ele participasse das atividades, enquanto outros comentaram receber total apoio dos pais por 

acreditarem que estariam se profissionalizando naquele espaço. Mais uma vez, isso ressalta a 

visão dos mais diversos grupos sociais sobre quem está ou deveria estar no CUCA. Para uns, 

o CUCA é visto como um espaço possivelmente perigoso e, para outros, como um espaço de 

trocas culturais e profissionalização.  

Percebi também que, apesar dos problemas de segurança diversas vezes comentados 

nos entornos do CUCA, e frequentemente divulgados pelas empresas de comunicação, da 

parte dos jovens participantes, não havia receio em participar das atividades do Centro, nem 

medo de transitar naquele ambiente. Eu mesmo, ao descer do metrô e caminhar alguns 

quarteirões até o CUCA, nunca me senti ameaçado ou tive medo de andar por lá. Algumas 

ruas eram mais esquisitas do que outras, menos movimentadas, mas os funcionários e os 

próprios jovens me davam dicas de melhores caminhos para chegar à estação de metrô ou ir 

 
37 Nos relatos feitos em campo, os jovens sempre comentavam que as faculdades eram muito voltadas para o 

mercado de trabalho e a empregabilidade, deixando as questões teóricas um pouco de lado. Eles sentiam que 

estavam aprendendo um fazer técnico e deixando as questões reflexivas em segundo plano. 
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aos mercados perto para comprar comida. 

 Assim, as relações estabelecidas no campo acabaram me afetando de uma forma que 

não havia previsto. Com o avançar das atividades, comecei a me sentir cada vez mais 

envolvido com as ações do “Conexões”, compartilhando com esses jovens as alegrias, 

tristezas e angústias do processo. Eu me percebia pensando, na minha casa, se um roteiro 

havia sido finalizado, se os jovens haviam fechado a pauta ou se estava tudo certo para a 

próxima gravação.  

Esses fluxos são naturais dentro de um trabalho etnográfico, entendendo como parte 

da construção da relação com o ambiente e os sujeitos. Comecei a perceber meu envolvimento 

por volta do segundo mês, quando as atividades já estavam avançadas e as exigências de 

gravação e finalização dos roteiros cresciam. Para Goldman (2005, p. 150),  

 

Basta que os etnógrafos se deixem afetar pelas mesmas forças que afetam os demais 

para que um certo tipo de relação possa se estabelecer, relação que envolve uma 

comunicação muito mais complexa que a simples troca verbal a que alguns 

imaginam poder reduzir a prática etnográfica. 

 

Enquanto outras reuniões foram acontecendo, também comecei a me sentir mais 

confortável para conversar nos intervalos com os jovens sobre outros assuntos. Conversamos 

sobre séries, as dificuldades enfrentadas nas disciplinas da faculdade, os relacionamentos 

familiares e amorosos, passamos a trocar cada vez mais informações sobre fatos que 

aconteciam fora do ambiente do CUCA, fatos do dia-a-dia dos jovens.  Essas conversas 

informais e trocas de informações, que aparentemente não tinham nada a ver com o objetivo 

da pesquisa, ajudaram a construir uma aproximação com os jovens e compreensão de seus 

contextos, entendendo que o campo deve ser vivido em sua completude (LAPLANTINE, 

2007). 

Assim, apresento aqui um breve perfil dos 15 jovens que começaram o Conexões, 

tentando comentar sobre as suas motivações para estar no projeto e a relação com a 

comunicação em sua trajetória. Com uma parte dos jovens, os oito Sobreviventes que ficaram 

até o final, consegui conversar e pedir indicações de nomes fictícios e que eles lessem e 

autorizassem esse perfil construído. Já com os jovens que evadiram do projeto antes do seu 

fim, não consegui estabelecer contato, então eu mesmo escolhi seus nomes fictícios e construí 

seu perfil de acordo com o que pude observar nos primeiros momentos de reunião. 

Apresento, então, os jovens do “Conexões”: 

 Yuki: Amante da leitura. Quando considerava as reuniões do “Conexões” tediosas, 

começava a ler livros no celular, além de sempre andar com um livro físico na mão. Terminou 
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o Ensino Médio havia alguns anos e não fazia faculdade nem trabalhava. Ela não participava 

de nenhum outro projeto fora o “Conexões”, mas sempre frequentava o CUCA para participar 

de algum evento ou conversar com os amigos. Também gostava muito de frequentar a 

biblioteca do CUCA e rodas de conversa sobre livros no Centro. Muito tímida no início do 

processo, relatou gostar do “Conexões” por desenvolver habilidades como falar em público e 

se portar em frente às câmeras.  

Ana: Militante do movimento LGBT e participante de um grupo de Drag Queens que 

atua com cultura e arte em um bairro periférico da cidade de Fortaleza. Relatou, durante os 

encontros, que começou a fazer o “Conexões” para desenvolver suas habilidades de 

comunicação e produção audiovisual, já que não fazia faculdade e nem trabalhava no 

momento. Já havia feito outros cursos menores de comunicação no CUCA, e já possuía 

algumas noções de audiovisual, mas em um nível bem inicial. Possuía um desejo muito 

grande de apresentar a sua militância através da produção midiática, o que continuou fazendo 

mesmo após o encerramento do “Conexões”.  

 Elisa: Amante de séries televisivas e estudante de jornalismo em uma faculdade 

particular, estava na segunda graduação, já tendo cursado anteriormente Letras em outra 

universidade. Quis participar do “Conexões” para adquirir experiência com o jornalismo antes 

de entrar no mercado de trabalho. Durante o projeto, ela foi chamada pra outras ações do 

CUCA, sendo uma das principais jovens envolvidas no lançamento da Juv.TV. Assim, sempre 

estava no CUCA no contraturno de suas atividades da faculdade. Ela também articulava as 

conversas no WhatsApp, mandando piadas e tentando marcar encontros fora do CUCA. 

Jason: Completamente apaixonado por fotografia e audiovisual, ele havia participado 

de diversas outras formações do CUCA, assim, já dominava muito das questões técnicas do 

fazer audiovisual. Preferia ficar atrás das câmeras operando os equipamentos e não gostava 

muito de aparecer nas filmagens.  Fez parte do “Conexões Periféricas” para aprofundar seu 

conhecimento sobre os equipamentos e ter vivência na prática de produção audiovisual. 

Durante o projeto, foi aprovado na monitoria de jovens comunicadores (que fornecia uma 

bolsa remunerada) e, com as obrigações da monitoria, precisou se distanciar um pouco do 

grupo na reta final. 

 Malu: Também estudante de jornalismo em uma faculdade particular. Muito 

simpática, sempre se colocava para fazer as reportagens dos Conexões e aparecer nas diversas 

chamadas do programa. Por ter se destacado a frente das câmeras, ela também foi chamada 

para estar à frente da Juv.TV, tendo participado da elaboração e filmagem de vários 

programas para a Web TV. Frequentava o CUCA em diversos horários, no contraturno da sua 
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faculdade, sempre muito envolvida com tudo. A jovem decidiu participar do “Conexões” para 

aprender a falar melhor na frente das câmeras e explorar as suas potencialidades, adquirindo 

experiência nas vivências do CUCA. 

Mayara: Estudante de Jornalismo de uma universidade particular de Fortaleza. Além 

do “Conexões Periféricas”, ela também participava do Repórter CUCA, o que a fazia ter que 

se dividir entre os dois projetos (que muitas vezes possuíam horários concorrentes). Amava o 

audiovisual, tanto estando na frente das câmeras quanto operando os equipamentos. Precisou 

estagiar durante o período final do projeto, tendo que realizar as atividades em um horário 

diferente dos outros jovens. Relatou ter decidido participar do “Conexões” para aumentar seu 

conhecimento técnico sobre os equipamentos e se portar melhor diante da câmera.  

Isa: Formada em jornalismo, feminista, casada e evangélica. Decidiu fazer o 

“Conexões” para conseguir experiência em comunicação e no audiovisual, já que havia se 

formado em Jornalismo havia algum tempo e estava desempregada. Uma das pessoas que 

mais se destacava nas reuniões, por ser muito desenvolta e sempre tomar a frente e articular 

muito bem as suas falas. Muito afetiva e carinhosa com o grupo, sempre se colocava para 

ajudar todos quando o professor não podia. Por se destacar, ela sempre estava dividida entre 

diversas funções no CUCA, pois participava de vários outros projetos. Em mais de um evento 

oficial que presenciei, ela foi escolhida para estar a frente fazendo entrevistas e representando 

o CUCA. Foi contratada pelo CUCA posteriormente. 

 Renata: Jovem tímida, mas muito simpática, que não se sentia muito confortável na 

frente das câmeras, preferindo operar os equipamentos. Decidiu fazer o “Conexões” para 

tentar ampliar suas possibilidades e escolher qual caminho seguir na área do audiovisual. 

Geralmente ela só frequentava o Centro no período do “Conexões”, indo embora após o fim 

das reuniões, mas sempre buscava estar presente e ajudar no que fosse preciso. Não 

trabalhava nem estudava na época do projeto. 

Carlos: Jovem com deficiência visual e motora. Sempre apontava, nas reuniões, a 

necessidade de se debater a vida e as dificuldades das pessoas com deficiência na cidade de 

Fortaleza. Diversas vezes o vi sozinho e calado, enquanto os outros jovens socializavam, mas 

depois de um tempo começou a se entrosar mais com o grupo. Também frequentava o CUCA 

em outros horários para a prática de alguns esportes, mas o “Conexões” era o único projeto de 

comunicação que ele fazia parte.  Ficou no projeto apenas até o fim de novembro.  

Douglas: Jovem morador do bairro Mondubim, escrevia poesias, músicas de rap e 

fazia ilustrações que relatavam o seu cotidiano. Gostava de ser chamado de “Poeta Marginal”. 

Parou de frequentar as reuniões após o primeiro mês de formação, tentou voltar algumas 
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vezes, aparecendo pontualmente, mas não deu continuidade. 

Helena: Estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Conversava e 

interagia pouco com o grupo. Ela possuía muita dificuldade em conciliar as atividades do 

projeto com as aulas na faculdade, principalmente em época de entrega de trabalhos. Por esses 

e outros motivos, como a falta de disposição para trabalhar em grupo nas reuniões, ficou 

apenas até dezembro no projeto.  

Lara: Estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará que também se 

entrosava pouco com o grupo. Era bem próxima da Helena, pois eram do mesmo semestre da 

faculdade, e também tinha um pouco de dificuldade de conciliar algumas atividades do 

“Conexões” com a faculdade. Era muito tímida e não falava muito durante as reuniões, mas 

parecia bastante interessada no projeto. Frequentou apenas até o começo de dezembro, pois 

viajou para passar as férias em sua cidade natal. 

Robson: Apareceu em poucas reuniões, e interagia mais pelo grupo do WhatsApp. 

Como ele geralmente não participava dos processos de elaboração dos programas, mas 

sempre comentava e criticava o resultado final, logo despertou a antipatia do restante do 

grupo. Após dois meses de formação, parou de frequentar o projeto definitivamente. Mesmo 

tendo desistido do “Conexões”, ele continuou participando de outros espaços do CUCA 

durante muitos meses.  

Camila: Estudante de Jornalismo em uma faculdade particular. Apenas participou de 

duas semanas de formação. Justificou a sua saída alegando que não conseguiria conciliar a 

faculdade com as atividades do CUCA.  

Heitor: Estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Também parou de 

frequentar o “Conexões” após duas semanas, acredito que por questões relacionadas à 

faculdade. Sinalizou que gostaria de se reinserir no projeto algumas vezes, mas não chegou a 

comparecer a nenhuma reunião. 

 Conhecendo o grupo pesquisado, é possível demonstrar mais claramente como as 

relações se desenrolaram durante os quase oito meses de formação. No próximo capítulo, será 

abordado de forma mais precisa a rotina de gravação dos programas do “Conexões”, 

analisando como a influência institucional começou a tomar forma e o papel o direito à 

comunicação, tão comentado pelos gestores, nas relações cotidianas entre os jovens 

participantes e os funcionários do CUCA. 

 

4 A ROTINA DE PRODUÇÃO  
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Conforme o acompanhamento do “Conexões” foi acontecendo e a rotina de produção 

foi estabelecida, algumas tensões começaram a se tornar mais perceptíveis tanto entre a 

equipe do CUCA quanto entre os profissionais e os jovens participantes. Essas tensões se 

mantiveram até os dias finais do projeto, resultando em conflitos, diálogos inflamados e um 

desgaste generalizado de todos os envolvidos.  

 Os problemas vinculavam-se a ordens de questões diversas. Envolviam supervisores 

sem muito tato para lidar com os jovens, exigências demasiadas, que serão detalhadas 

posteriormente, e reiterados descartes de programas completos. A própria falta de alinhamento 

interno da equipe de gestores do CUCA dificultava todo o processo.  

 Mesmo que o perfil da maioria dos jovens seja de pessoas já envolvidas com produção 

audiovisual, muitos ainda se encontravam em um estágio bastante inicial de afinidade com os 

equipamentos e as linguagens da televisão. Diante desse quadro, por diversas vezes os vi 

lamentando que o CUCA esperava uma produção profissional deles.  

 Essas exigências já haviam sido observadas em outros estudos que tinham os projetos 

de comunicação do CUCA como foco. Na dissertação de Henrique (2017), que acompanhou o 

processo de produção de outra temporada do “Conexões Periféricas”, a autora comenta que, 

ao longo dos meses de formação, as referências sobre programas profissionais presentes na 

mídia tradicional eram recorrentes: 

 

Outro ponto que se mostrou em diversos momentos dos meses em que dialogamos 

com o grupo foi o modus operandi de programas televisivos conhecidos pelos 

interlocutores servindo de inspiração para as produções próprias. Indicações como 

“é assim que fazem na TV” e “eu posso imitar o jeito dela” estiveram presentes 

durante reuniões de pauta para decidir apresentadores e abordagens dos blocos. (...) 

Ao buscarem inspirações nesses programas, ressaltavam em suas falas a necessidade 

de ousar, desconstruir os programas que normalmente são feitos, produzir algo com 

a cara deles. No nosso entendimento, no entanto, a possibilidade de ‘desconstrução’ 

não se efetivou, estando mais presente as inspirações em programas de TV já 

conhecidos, especialmente no que diz respeito ao estilo de apresentação, para alguns 

mais descontraído, seguindo as formas dos programas de entretenimento jovem, para 

outros, mais formal, como as apresentações de programas jornalísticos. (p. 109) 

 

 Na dissertação de Santos (2017), ao refletir sobre a produção comunicacional dos 

projetos do CUCA, o autor aponta brevemente como a falta de planejamento, reflexão e 

discussão sobre esses processos podem ter se tornado uma barreira na efetivação das políticas 

públicas aplicadas pelo Centro. 

 

Como se não bastasse não haver encontros de planejamento e discussão de pauta, de 

forma permanente ou sistemática, a não realização de encontros de avaliação e 

reflexão, por parte dos jovens participantes, me fez pensar se basta, efetivamente, 

garantir a produção, e pouco avançar na discussão dos processos em que estão em 

curso pela Equipe de Comunicação. (p. 41) 
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Outro questionamento que permeou minhas reflexões sobre a experiência foi sobre o 

lugar da experimentação nessa produção midiática. Se o CUCA se propunha, pelo menos em 

suas falas institucionais, a construir uma comunicação outra que tinha a pretensão de produzir 

um material diferente do feito pelos meios de comunicação tradicionais, como falado na aula 

inaugural, essa construção deveria necessariamente considerar a produção experimental de 

comunicação como um dos estágios de aprendizado. 

Numa linha contrária a esta expectativa associada à valorização do processo criativo 

na produção de materiais de comunicação, o que eu e os jovens pudemos vivenciar, ao menos 

nessa etapa do “Conexões”, foi um cerceamento dos espaços de diálogo e experimentação. 

Diante da pouca acolhida a diversas produções apresentadas, somadas a falta de tato de alguns 

técnicos responsáveis para lidar com o grupo, os jovens foram se desestimulando ao longo 

desta jornada. 

Como pesquisador inserido em campo, não consegui passar imune a essas questões, 

tendo vivenciado todos esses diversos momentos, relatados a seguir, junto com os jovens 

comunicadores participantes. Vivi intensamente toda a formação, sofrendo junto com eles e 

compartilhando as alegrias do processo. Neste quarto capítulo, analiso, portanto, como essa 

rotina de trabalho foi construída ao longo da formação do “Conexões”, apontando alguns 

momentos de maior conflito com a equipe de funcionários CUCA, em uma relação com as 

anotações construídas no diário de campo.  

  

4.1 “BORA GRAVAR?”: APRENDENDO NA PRÁTICA 

 

 Divido o “Conexões Periféricas” em três momentos. O primeiro ocorreu durante as 

primeiras reuniões, no começo de outubro, em que os jovens gravaram um programa 

experimental que seria um “programa zero” dessa temporada. O segundo momento vai de 

outubro até dezembro de 2018, em que os jovens gravaram partes de mais três programas. O 

terceiro momento ocorreu entre janeiro e abril de 2019, em que os jovens terminaram de 

gravar e editaram quatro programas da temporada, até o encerramento da “Etapa Mondubim” 

do projeto.  

Inicialmente, estava previsto que os jovens produzissem 12 programas entre setembro 

e dezembro, que seriam exibidos semanalmente à medida que fossem produzidos, em um 

processo simultâneo. Assim, inicialmente, ficou estabelecido pelo CUCA um ritmo de 

produção de, aproximadamente, um programa produzido por semana, uma meta complicada 

pela carga horária de seis horas semanais do projeto. Após algumas negociações e a percepção 

de que a meta estipulada não poderia ser alcançada, a diretoria do CUCA diminuiu o número 
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de programas para oito. 

No terceiro momento, já numa etapa avançada do projeto, e após, mais uma vez, 

tornar-se perceptível a impossibilidade de cumprir os prazos, a quantidade de programas foi 

reduzida para seis. Ao final de todo o processo, o grupo conseguiu, efetivamente, finalizar 

apenas três episódios da temporada.  

 

Desses três programas produzidos, o primeiro tematizou a circulação pela cidade, na 

perspectiva de quem mora, trabalha e passeia pelos locais, com o título “Esse Rolê é 

Nosso”38. O segundo teve como tema o movimento feminista, trazendo narrativas de jovens 

mulheres de destaque em Fortaleza, com o título “Elas que sabem”39. O terceiro e último 

programa dessa temporada que foi produzido nessa etapa tematizou a comunidade LGBT, 

mostrando as iniciativas jovens, as militâncias em torno desta pauta e suas formas de 

resistência, sendo intitulado “Família colorida”40.  

Havia, ainda, um quarto programa, que trataria sobre comunicação comunitária e 

democracia midiática. Suas gravações foram finalizadas, entretanto, esse programa não foi 

exibido. Importante salientar que a quarta temporada contou, ao todo, com 16 episódios. 

Como já mencionado, os outros episódios foram produzidos em outras etapas do projeto, que 

englobaram os demais CUCAs.  

 

O “Conexões”, assim, inicialmente deveria estrear no dia 13 de outubro de 2018, cerca 

de um mês depois do início da formação. Posteriormente, essa data foi alterada para 

dezembro, depois para março e, em seguida, para novembro de 2019. Esse adiamento se deu 

tanto pela demora na entrega dos programas quanto por problemas no contrato com a TV 

Ceará, que demoraram muito para serem resolvidos. 

Antes de entrar diretamente na narração detalhada desse processo formativo, 

gostaríamos de deixar claro a quantidade de funcionários do CUCA responsável pelo projeto. 

Diretamente em contato com os jovens estavam dois professores, que trataremos por 

Professor A e Professor B41. Os professores lidavam de modo direto com os jovens no dia a 

dia e nas gravações, além de ficarem responsáveis por questões burocráticas relacionadas ao 

CUCA, como, por exemplo, a reserva do carro para filmagem externa e retirada de 

 
38 Programa disponível em <https://youtu.be/zi6nA-D2dyk>. Acesso em 17 abr. 2020 
39 Programa disponível em <https://youtu.be/EoWfzlvtbvg>. Acesso em 17 abr. 2020 
40 Programa disponível em <https://youtu.be/hqpCnONLsWg>. Acesso em 17 abr. 2020 
41 As informações sobre os dois professores serão apresentadas, ao longo deste trabalho, de modo a dificultar a 

sua identificação, considerando questões éticas e em respeito aos nossos interlocutores. 
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equipamentos. Também estava ligado ao projeto um Gestor, que fazia a ponte entre o 

“Conexões” e a diretoria, além de um assistente técnico. 

Todos os funcionários possuíam experiência com audiovisual. Os dois professores 

praticavam audiovisual há bastante tempo, um deles possuía uma ampla experiência com 

comunicação comunitária e formação em Jornalismo por uma Universidade particular, 

enquanto o outro possuía formação em História em uma Universidade pública, mas havia 

facilitado vários cursos, participado de vários intercâmbios para produção de material 

audiovisual e conseguido financiamento através de diversos editais públicos. O Gestor 

também era formado em jornalismo, e já possuía uma boa experiência na área e trabalhava no 

CUCA há algum tempo, e o assistente técnico era um dos jovens comunicadores que 

participaram de temporadas passadas do “Conexões” e foi contratado pelo Centro após o fim 

da vivência. 

 Num primeiro momento, o Professor A estava mais à frente do processo, guiando as 

discussões nos momentos de reunião. Assim, algo que chamou muito a muita atenção, na 

primeira fase do projeto, foi a importância dada por esse professor à experimentação no 

processo de produção audiovisual. Dentre a bibliografia básica, apontada no plano de ensino 

que o docente disponibilizou, estão livros como “O que é cinema”, de Bernadet (2004); “A 

linguagem secreta do cinema”, de Carrière (2006); e “Documentário e Roteiro de Cinema: da 

pré-produção à pós-produção”, de Soares (2007). Esses livros trazem de forma detalhada a 

construção de produtos para o cinema, apresentando seus principais elementos, e têm como 

questão central a exploração das linguagens cinematográficas e dos sentidos através da 

imagem.  

 Ciente de que os jovens não tinham formação em comunicação, e que não havia tempo 

hábil para ensinar todas as técnicas necessárias com a devida calma, o Professor A acreditava 

que a melhor forma deles aprenderem a construir um programa de comunicação era 

manuseando os equipamentos, indo às ruas e filmando. Houve um momento inicial em que o 

manuseio básico dos equipamentos foi ensinado para os jovens. Geralmente, essa formação 

englobava noções de enquadramento visual e questões técnicas iniciais. Em seguida, o 

professor pedia para que eles saíssem para gravar e voltassem com o material bruto.  

Uma das principais questões envolvendo o uso externo do equipamento de audiovisual 

do CUCA era que, para que ele saísse do Centro, os professores deveriam acompanhar os 

alunos. Entretanto, importante salientar que esse modo de operar não é exclusividade do 

CUCA. Na UFC, por exemplo, em algumas disciplinas do curso de Cinema e Audiovisual, a 

retirada de equipamentos também é limitada ao professor responsável, que deve acompanhar 
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os alunos e garantir que nenhum dano seja feito ao material.  

Como os equipamentos do CUCA são muito caros, de ponta, muitos deles encontrados 

em grandes estúdios de audiovisual, havia uma enorme preocupação de que os jovens não os 

danificassem ao utilizarem sem supervisão, ainda que isso não tenha sido um impedimento 

real para que os jovens deixassem de manuseá-los. Assim, de modo a contornar essa situação, 

as gravações sem supervisão geralmente eram feitas nas dependências do Centro. 

 

Com frequência, então, o grupo precisava ser dividido para produzir mais 

rapidamente, pois não havia como o Professor A estar presente em todos os ambientes. Ou ele 

ficava na sala de Rádio elaborando roteiro e fazendo edições com um grupo enquanto outro 

grupo ia gravar, ou acompanhava um grupo de gravação e deixava o outro na sala “sem 

supervisão”. 

Ele, então, aproveitando a minha presença ali, sempre me pedia para acompanhar esse 

segundo grupo nas rotinas de gravação dentro do CUCA. Em um determinado dia, 

acompanhei uma dupla para gravar uma matéria sobre grafitti, que teria como entrevistada 

uma colega minha do mestrado. Notei que eles estavam um pouco confusos por não terem 

tanta afinidade com os equipamentos, mas ajudei e direcionei no que pude, dando dicas de 

como a repórter poderia se portar frente às câmeras da melhor forma. 

 Geralmente, os jovens ficavam bastante inseguros com essas saídas para gravar, 

mesmo quando contavam com o acompanhamento do Professor A. Perguntavam diversas 

vezes a ele se o material que estavam fazendo havia ficado aceitável. O professor, por sua vez, 

buscava apresentar o básico e tirar as dúvidas, mas deixando que eles encontrassem seus 

próprios caminhos no uso dos equipamentos, utilizando-se de referências prévias ou 

compartilhando informações entre si. 

Ele sempre explicava que o processo era esse, de construir comunicação na prática, 

acertando e errando, então não havia nenhum problema se eles gravassem uma entrevista, por 

exemplo, e o foco da câmera não ficasse perfeito, ou o enquadramento não fosse o ideal, pois 

tudo isso fazia parte do processo de aprendizagem. 

Entendo essa atitude como adequada no processo de aprendizado, considerando que 

estávamos nos primeiros dias de gravação, e muitos deles nunca haviam chegado perto de um 

equipamento de produção audiovisual tão sofisticado. Eles buscavam, através da curiosidade, 

estabelecer uma relação com aqueles equipamentos, o que seria mediado pela presença do 

professor. 

 Buscando estabelecer um diálogo com Freire (1969), podemos refletir sobre essa 
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relação professor-estudante também como uma das formas de se incentivar a busca por uma 

autonomia sobre o próprio ato de conhecer, que esteve presente ao longo de boa parte da 

formação. Essa busca pela autonomia desses jovens é bastante positiva, de modo que  

 

O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do 

mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada 

um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao 

reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a 

que está submetido seu ato. (p. 297) 

 

Ao pensarmos, aqui, também a autonomia como um dos pilares da efetivação do 

direito à comunicação entre o grupo de participantes, podemos refletir melhor sobre a 

importância de momentos como este. Kaplún (2014, p. 67) aponta que 

 

Uma educação – seja ela presencial ou através da mídia – capaz de responder aos 

desafios formativos contemporâneos deverá ativar as potencialidades de 

autoaprendizagem e coaprendizagem que se encontram latentes em seus 

destinatários e estimular a gestão autônoma dos educandos em seu aprender a 

aprender, em seu próprio caminho para o conhecimento: a observação pessoal, a 

confrontação e o intercâmbio, o cotejo de alternativas, o raciocínio crítico, a 

elaboração criativa.  

 

Em outros momentos, o Professor A já havia comentado comigo que buscava 

promover essa autonomia entre o grupo, entendendo essa importância. Na busca por conferir 

mais liberdade para esses jovens produzirem, eles poderiam entender melhor os processos 

comunicacionais que estavam construindo e poderiam, posteriormente, reproduzir esses 

processos em outros ambientes.  

Além disso, o professor estimulava os jovens a se sentirem confortáveis em frente às 

câmeras, até mesmo para cometer erros e gafes. Ele comentava que esses erros não tinham 

espaço no jornalismo tradicional, mas inserir esses momentos num produto final de 

comunicação comunitária ajudava a mostrar para o público que eles também estavam num 

processo de aprendizagem, que não eram jornalistas profissionais. 

 Não era raro haver um “vazamento” de microfone42, quando alguma gravação estava 

sendo feita e o microfone aparecia no enquadramento da câmera. Também era comum eles 

gravarem e só depois notarem que a iluminação do estúdio estava errada, e o professor 

pacientemente pedia para eles melhorarem a iluminação e recomeçassem a gravação. Haviam 

momentos em que alguém até mesmo errava algo na frente da câmera e o Professor A 

 
42 “Vazamento” de microfone ocorre quando o microfone da cena, que deveria ficar oculto e fora do cenário, é 

enquadrado pela câmera. Geralmente, evita-se ao máximo que esse vazamento ocorra, devido à sensação 

contrastante do microfone com a cena enquadrada. 
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respondia que estava tudo bem, que poderia ficar daquela forma, mas que na próxima 

gravação eles deveriam ficar mais atentos para não acontecer novamente. 

Esse professor também não alterava muito os roteiros criados pela equipe. Algumas 

mudanças nas estruturas ocorriam ocasionalmente, mas nada que alterasse diretamente a ideia 

central que os responsáveis estavam construindo. Achei muito interessante essa postura, 

principalmente porque senti que o grupo cada vez mais se envolvia com o processo e criava 

uma noção de responsabilidade para com o projeto.  

 

Durante os intervalos das reuniões, o Professor A geralmente pegava um cigarro e um 

copo de café e se afastava para fumar. Nesses momentos, ele me convidou por diversas vezes 

para conversar. Em alguns dias, eu conseguia me distanciar e acompanhá-lo, mas em outros 

preferi ficar junto do grupo para ouvir os comentários.  

Nas ocasiões em que o acompanhei para conversar, ele sempre comentava como esse 

processo formativo era difícil, pois ao mesmo tempo em que tinha que direcionar os jovens 

para produzirem o melhor conteúdo possível, também queria deixá-los livres para 

experimentar a produção audiovisual. Ele mencionou diversas vezes que queria estimular a 

autonomia nos jovens, e não acreditava que o melhor caminho deveria ser ditando regras ou 

“pegando na mão” para produzir o conteúdo. Era tentando, errando e aprendendo que a 

produção audiovisual era feita por excelência. 

Nesse momento, e em outros que vivenciei no campo, pude observar com mais clareza 

como as políticas públicas podem também ser modeladas pelos indivíduos que as 

implementam. Esse profissional que estava à frente, no caso, tinha uma forma de observar a 

formação que os jovens deveriam ter naquele espaço, e moldava sua atuação de modo a 

proporcionar vivências que estivessem de acordo com o que ele acreditava. Caso outro 

professor estivesse à frente do processo, como ocorreu posteriormente, ele também iria 

implementar as suas visões pedagógicas na formação desses jovens comunicadores.  

O foco do trabalho realizado com os jovens nesse momento, assim, não estava em 

produzir um trabalho final perfeito, mas sim em construir relações de proximidade deles com 

os meios de comunicação, não só a televisão. Posso relacionar com o que Kaplún (2014, p. 

68-69) apresenta, ao afirmar que  

 

O substancial não reside no meio escolhido, e sim na função que ele desempenha: 

abrir aos educandos canais de comunicação, através dos quais socializar os produtos 

de seu aprendizado. Isto é, criar a caixa de ressonância que transforme o educando 

em comunicação e lhe permita descobrir e celebrar, ao comunica-la, a projeção 

social de sua própria palavra. 



 

81 

 

 A abertura desses canais fortalece o contato dos indivíduos com a produção midiática, 

e acredito ser esse o objetivo do professor responsável nesses primeiros meses de formação, 

conforme os relatos dele próprio e sua atitude a frente do projeto. 

Nos dias que optava por não o acompanhar, decidia por ficar com os jovens e escutar 

os comentários deles no intervalo. Percebi, nas conversas, que eles se sentiam, sim, inseguros 

por estarem aprendendo na prática, mas também muito felizes de estarem visualizando 

avanços significativos nesse processo, como a melhora na dicção ao fazer uma locução e a 

diminuição da timidez e vergonha em frente às câmeras. Na medida em que as gravações iam 

acontecendo, os jovens foram se aperfeiçoando nas atividades de produção pouco a pouco, e 

cada um deles começava a se aproximar de uma determinada atividade, o que já facilitava na 

hora da divisão de tarefas. Por exemplo: na divisão de tarefas, quem já tinha demonstrado 

afinidade com a fotografia, recebia prioridade para desempenhar aquela função durante a 

gravação caso assim desejasse. 

 Nesses primeiros momentos, a dinâmica construída por todos, jovens e Professor A, 

dava a entender que o grupo acertava mais do que errava. Todo fim de gravação esse 

professor parabenizava todo o grupo pela experiência e, quando nos juntávamos para assistir 

os materiais gravados, era sempre uma felicidade constatar que o material havia ficado bom e 

iria para a versão final do programa. 

 A montagem desse primeiro episódio, em específico, teve muitas características de 

experimentação na produção audiovisual. Em um dos momentos que acompanhei, que seria a 

gravação de um “especial” com os participantes das antigas temporadas do “Conexões”, que 

seria chamado de “programa zero”. O Professor A chegou para o grupo e disse: “hoje vamos 

gravar, peguem os tripés e as câmeras e vamos para o jardim do CUCA”. Chegando lá, ele 

começou a delegar tarefas por duplas: uma ficava responsável pela câmera, outra pelo áudio, 

outra pela direção, outra por fazer as entrevistas, entre outras funções.  

Destaco este trecho do Diário de Campo: 

 

Nesse processo de decisão do local de gravação do primeiro programa, o professor 

foi pedindo para os jovens pensarem de antemão nas perguntas que iam ser feitas, os 

ângulos que seriam utilizados, o enquadramento, a luz do ambiente e o som, pra que 

nada ficasse deslocado, além da importância de se conversar antes com o 

entrevistado. (...) Então, a primeira gravação começou. Os grupos eram divididos em 

duas pessoas em cada função, o que ajudava a manter o controle na situação. Uma 

das meninas que estava operando uma das câmeras perguntou: “Posso mexer nessa 

câmera? Tirar daqui?” E o professor respondeu: “Claro, você que manda.” Durante a 

gravação, o professor deu muita autonomia para os jovens, tanto para descobrirem as 

melhores formas de se gravar, tecnicamente falando, quanto na postura na frente das 

câmeras. (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 2018) 
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 Esse experimento, ainda no momento inicial, deixou todos muito animados. Ainda que 

o Professor A estivesse presente e chamando cada dupla individualmente para dar os 

direcionamentos, na hora da gravação ele ficava afastado, acompanhando tudo, mas sem 

interferir muito. Vi jovens que nunca haviam entrado em contato com equipamentos 

sofisticados, com pouca experiência com o audiovisual, correndo para conseguir fazer um 

enquadramento bom, subindo em lugares para cobrir a luz do sol, ajustando áudio e câmera, 

dirigindo a cena. Essa gravação foi realizada sem roteiro, e os próprios alunos escolheram, na 

hora, as perguntas que seriam feitas para os entrevistados. 

 

Figura 12 – Professor orientando os alunos na gravação do programa 

 

Fonte: Foto do autor 

 

Nos outros momentos de gravação que acompanhei para esse “programa zero” em 

específico, a dinâmica era bem parecida, muito era feito no improviso e de forma bastante 

experimental.  

O próprio formato do programa era pensado de um jeito fora do convencional. A ideia 

inicial tida por esse professor, em conjunto com os jovens, seria fazer alguns episódios no 

formato tradicional, em que os 26 minutos de duração do programa são divididos em quadros 

e entrevistas, mas que outros episódios tivessem um modelo ficcional, com os jovens atuando 

de modo a contar uma história sobre o tema do programa. A divisão dos temas ainda estava 

sendo construída, mas havia uma animação muito grande acerca da possibilidade de fazer 

algo fora do usual, que fugisse do que já havia sido construído sobre o “Conexões 
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Periféricas”, e que fosse mais a cara dos jovens participantes atuais do projeto. 

 

O professor ressaltou a importância desses jovens produzirem comunicação, por se 

tratar de um grupo pertencente a várias minorias, que estava se apropriando dos 

meios de comunicação, segurando um microfone e cobrando coisas do poder 

público. Para ele, esses jovens, a partir desses processos, estavam “assumindo o 

vácuo deixado pelos meios de comunicação”. (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 

2018) 

 

Além disso, acredito ser importante salientar que o Professor A geralmente abraçava as 

ideias que os jovens traziam. Em determinado momento, sugeriram que o quadro “Fala, 

Povo” fosse feito no celular, para que os jovens pudessem produzir o conteúdo mesmo nos 

momentos fora do CUCA. A ideia foi aceita e cada um ficou responsável por gravar o material 

em casa, com amigos e familiares. Entretanto, pela qualidade das gravações no celular não ter 

ficado tão boa, a ideia foi descartada pouco depois.  

Em geral, nesse momento, o grupo se sentia muito livre para opinar, trazer novas 

ideias e deixar a criatividade fluir nesse processo. Claro que existiam algumas limitações, pois 

nem todas as sugestões eram acolhidas e muitas se mostravam inviáveis, como a ideia que um 

deles teve de fazer um programa de competição de culinária, algo que não cabia na proposta 

do programa. Entretanto, no geral, buscava-se em grupo construir o consenso sobre essa 

produção. Houveram muitos debates, justamente sobre o formato, nos quais identifiquei 

muitos avanços no pensamento de como a temporada do “Conexões” iria se constituir. Um 

exemplo foi o debate em torno do programa “Narrativas Anônimas”, em que os jovens 

demonstraram interesse por repensar o seu formato, buscando dar um caráter mais misterioso, 

ocultando a face dos entrevistados. 

Outro exemplo de como as ideias dos jovens eram acolhidas e desenvolvidas foi a que 

um deles teve de criar um perfil no Instagram do “Conexões Periféricas”, algo que não havia 

sido feito até agora nas outras temporadas. No próximo ponto, me aprofundarei mais nesse 

tópico, pois considero que esse foi um dos importantes marcos na trajetória do campo, devido 

à polêmica causada em torno da criação desta conta. 

 

4.2 @CONEXOESPERIFERICAS: JOVENS COMUNICADORES EM REDE 

 

Uma das importantes questões que busquei observar no meu contato com os jovens 

comunicadores do CUCA foram os usos que eles faziam da internet e, mais especificamente, 

das redes sociais. O projeto de pesquisa submetido ao Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, inclusive, em seu escopo inicial dizia respeito a apenas observar as interações 

desses jovens no ambiente digital. No amadurecimento da pesquisa, entretanto, a ideia de 
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analisar apenas o virtual foi dando lugar à observação de uma relação integrada entre on-line e 

off-line, de modo a entender de forma mais ampla possível as relações construídas entre os 

jovens. 

Assim, em uma das primeiras reuniões do “Conexões”, estávamos pensando em novas 

formas de se alcançar o público do programa e, como a Web TV do CUCA ainda não havia 

sido lançada, uma das ideias lançadas pelos jovens foi criar uma página do Facebook ou uma 

conta no Instagram dedicada exclusivamente ao “Conexões Periféricas”. Após refletirmos 

sobre os problemas e benefícios de cada rede social, achamos que seria ideal criar uma página 

no Instagram, devido ao seu foco ser na imagem, o que conversava mais com a produção de 

conteúdo do “Conexões”. 

Segundo a pesquisa Juventude e Conexões (TELEFÔNICA, 2019), que mapeou os 

usos da internet pelos jovens brasileiros, cada uma das redes sociais se apresenta de forma 

distinta para os jovens. O Facebook é utilizado, predominantemente, para a busca de páginas 

temáticas e eventos, o Instagram para o acompanhamento de pessoas que os inspiram e o 

WhatsApp para manter contato com amigos e família. Abramo (2019, p. 182), em um texto 

disponível nessa pesquisa, comenta que   

 

mais interessante do que buscar visualizar o futuro da sociedade no comportamento 

dos jovens de hoje talvez seja tentar compreender que questões os jovens estão 

levantando sobre esse presente, na conjuntura social que lhes está sendo dada viver, 

em constante e crescente relação com as tecnologias digitais.  

 

Como nenhum dos jovens possuía um perfil público ou era influenciador digital, a 

criação do Instagram do “Conexões” também poderia ser uma janela para que eles ganhassem 

visibilidade pessoal. A conta poderia ser uma das formas deles se inserirem no circuito digital 

de produção de conteúdo, não só pela visibilidade institucional ou para mostrar o trabalho do 

“Conexões”, mas como uma visibilidade pessoal.  Para Rivoltella (2010, p. 11), multiplicar as 

telas, ou seja, os meios de atuação nos diversos ambientes digitais "significa não apenas 

multiplicar as possibilidades de ver e de saber, mas também dos espaços a habitar, do viver 

social". 

Em temporadas anteriores, a divulgação do “Conexões” era toda feita através dos 

perfis institucionais do CUCA. O problema principal disso, na visão do grupo, era que os 

jovens que produziam o conteúdo e participavam do projeto não tinham contato direto com o 

público, pois tudo era intermediado pela equipe de comunicação do Centro. O Instagram, 

assim, se mostrava como uma excelente alternativa tanto para mostrar o processo de gravação 

do programa e seus bastidores, quanto para aproximar os jovens do público que acompanhava 
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a temporada. 

Esses jovens já são acostumados a narrar ou a ver seus amigos narrando seus 

cotidianos no ambiente digital. Apresentar, através do Instagram do “Conexões”, um 

cotidiano de gravações, seria também uma estratégia interessante de aproximação com esse 

público, pois 

 

cotidianamente é possível encontrar a vida dos jovens sendo narradas em uma tela 

de computador. (...) Ao registrarem suas histórias, sua vida comum nesse suporte, os 

jovens sentem que podem ter essas experiências partilhadas e compartilhadas com 

seus amigos, ainda que cada um deles pertença a contextos sociais diferenciados, 

partilhem linguagens, valores, estilo, cultura e comportamentos diferentes. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 100) 

 

Além disso, eles pensaram em disponibilizar conteúdos especiais para o Instagram, 

como materiais extras que não puderam ir ao ar no programa da TV Ceará, devido à limitação 

de tempo. Eles pretendiam inserir, nos programas da televisão, algumas breves chamadas para 

que as pessoas pudessem ver o conteúdo extra na página do Instagram e, assim, fazer com que 

as pessoas que assistissem ao programa na televisão fossem para a rede social em busca desse 

material. 

Essa postura frente às redes sociais não é novidade no meio televisivo. Diversos canais 

de televisão já utilizam essa estratégia e, inclusive, uma das propostas da Juv.TV, após 

lançada, seria servir como essa outra tela onde os conteúdos extras do programa pudessem ser 

vistos. “As tecnologias digitais favorecem a formação de um público ‘multimídia’ e altamente 

fragmentado, que consome produtos audiovisuais sob demanda e não está mais somente em 

frente à televisão.” (MÉDOLA, 2009, p. 8) 

A conta da quarta temporada do “Conexões” foi criada já na terceira reunião do 

projeto, dia 2 de outubro de 2018. Junto, fizemos algumas postagens para começar a 

movimentação e divulgamos a conta nas nossas redes sociais pessoais. Anotei no diário de 

campo deste dia que  

 

Depois, criamos o Instagram do “Conexões Periféricas”, que seria uma nova 

proposta nunca antes feita no programa, e os jovens pediram para os antigos 

membros do “Conexões” curtirem a rede social. Eles construíram um pequeno 

roteiro pra um primeiro vídeo convidando as pessoas para curtir o Instagram. Rimos 

muito filmando e publicando o vídeo, pois tivemos que refazer o processo várias 

vezes devido aos erros que eram cometidos. Um vídeo de apenas 10 segundos, mas 

trabalhoso de se fazer. (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 2018) 
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Figura 13 – Perfil do “Conexões Periféricas” (1) 

 

Fonte: Instagram 

 

 

À medida que as divulgações eram feitas e as fotografias eram postadas, mais pessoas 

foram seguindo, e rapidamente chegamos aos 150 seguidores. Na conta, eram publicadas 

imagens do dia a dia do “Conexões”, fotos e vídeos da equipe em momentos de descontração, 

imagens dos passeios que fizemos nos primeiros dias de aula, além de divulgação de outras 

ações do CUCA que estavam acontecendo na época. 
 

Figura 14 – Perfil do “Conexões Periféricas” (2) 

 

Fonte: Instagram 
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Figura 15 – Perfil do “Conexões Periféricas” (3) 

 

Fonte: Instagram 

 A respeito da construção do conteúdo do perfil, o Professor A deixava os jovens muito 

livres para propor conteúdo e montar as postagens. A única exigência era que tivesse relação 

com o programa.  

 Na divisão de tarefas para a gravação do “programa zero”, sempre havia uma dupla 

responsável por alimentar o Instagram do “Conexões” com conteúdo. Percebi que esses 

jovens, pouquíssimos anos mais novos do que eu, tinham uma desenvoltura muito maior na 

utilização das ferramentas das redes sociais.  

A maior parte do conteúdo era feita para ser publicada nos stories43 do Instagram, e 

eles utilizavam gifs animados, faziam enquetes para engajar o público do “Conexões”, 

usavam hashtags criadas por eles, como o #Conexões2018, #JuventudeCUCA e 

#JovensComunicadores, além de figurinhas e frases de efeito. Os antigos participantes, que já 

vinham acompanhando o Instagram desde a sua criação, elogiaram bastante o uso que o atual 

grupo estava fazendo, e comentaram que teria sido interessante que, nas temporadas passadas, 

eles tivessem tido essa ideia também. As possibilidades de interação eram infinitas. 

Refletindo sobre essas falas podemos observar que, nas temporadas anteriores, a 

comunicação entre os jovens comunicadores e o público era inteiramente filtrada pela 

instituição, já que todas as postagens eram publicadas nas contas oficiais do CUCA. Sendo 

assim, a iniciativa dos jovens se dava, agora, de modo a conferir mais autonomia aos atuais 

 
43 Stories são postagens instantâneas que ficam disponíveis no Instagram por um período de apenas 24 horas. O 

recurso foi incorporado à rede social em 2017 e rapidamente se tornou um grande sucesso.  
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participantes, promovendo uma interação de jovem (produtores) para jovem (audiência do 

programa), o que deveria ser a proposta do projeto desde o seu início.  

Mais um ponto em que a questão da autonomia dialoga com os preceitos do direito à 

comunicação. Quando os jovens podem escolher com ampla liberdade como querem se 

comunicar com o seu público, o que querem mostrar e por quais plataformas atingir essa 

audiência, eles também exercem novas formas de se empoderar e entender que são capazes de 

tomar essas decisões. Considerando o contexto dos jovens do “Conexões”, 

 

talvez a contribuição mais importante da Internet, em termos de democratização da 

cultura, seja o fato de a tecnologia digital ter permitido que todos os grupos sociais – 

dominando os recursos técnicos necessários – pudessem ser produtores de textos 

destinados a uma audiência ampla, um processo antes controlado pelos custos de 

reprodução, possibilidade de distribuição e políticas editoriais. (BRAGA, 2010, p. 

377) 

 

Assim, com o tempo, alguns membros da equipe gestora do CUCA começaram a curtir 

e a seguir o Instagram. Uma das primeiras idealizadoras do “Conexões”, que agora não estava 

mais lidando diretamente com o projeto, estava acompanhando o processo de produção pelo 

perfil, comentando em várias postagens e curtindo várias fotografias. Além disso, o Secretário 

de Juventude também seguiu a página e curtiu algumas de suas publicações. Por ele ser um 

dos principais responsáveis pelo CUCA, além de ser visto com muita admiração pelos jovens 

que frequentavam o espaço, essa curtida poderia representar, de certa forma, um 

reconhecimento do trabalho que estávamos desenvolvendo na rede social. 

Entretanto, a alegria em torno do Instagram do “Conexões” durou muito pouco. A 

conta começou a ganhar mais seguidores e chegou ao conhecimento dos responsáveis pela 

Comunicação do CUCA. No diário de campo, relato o momento em que o Professor A contou 

para o grupo a reação da equipe de Comunicação do CUCA: 

 

Em seguida, o professor comentou que levou um “carão” da gestão do CUCA 

porque ele não poderia ter criado o Instagram do “Conexões”, pois essas decisões 

precisam passar por hierarquias superiores. Mas o Secretário de Juventude viu o 

Instagram do “Conexões” e curtiu algumas publicações, então ele acha que não tem 

problema em continuar alimentando a conta. (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 

2018). 

 

Assim, havia uma esperança entre os jovens de que seria possível manter a conta do 

Instagram do “Conexões” ativa, principalmente por ela ter sido curtida e reconhecida por 

membros do “alto escalão” do CUCA. Continuamos alimentando o perfil normalmente, 

postando os bastidores dos processos e instigando o público a acompanhar o começo da nova 

temporada do “Conexões”. 
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Figura 16 – Perfil do “Conexões Periféricas” (4) 

 

Fonte: Instagram 

 

 Entretanto, cerca de 15 dias após a criação do perfil, fomos avisados no grupo do 

WhatsApp que o Instagram realmente precisaria ser apagado por ordens superiores. 

 

Figura 17 – Conversa no grupo de WhatsApp do “Conexões” 

 

Fonte: Captura de tela feita pelo autor 

 

 Percebi que os jovens ficaram bastante decepcionados com essa notícia, pois haviam 
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investido uma considerável quantidade de tempo e energia na construção de conteúdo para a 

conta.  

Aguardei, então, a reunião presencial do dia 16 de outubro para que a situação fosse 

esclarecida. O Gestor, então, se fez presente na reunião para explicar o ocorrido. Anotei no 

diário de campo o seguinte trecho: 

 

Então, o Gestor entrou na sala pra falar com os jovens. Ele começou falando sobre o 

processo de desativação do Instagram do “Conexões”, disse que era uma “questão 

institucional”, mas que os jovens poderiam continuar o trabalho no Instagram do 

“Jovem Comunicador”, uma conta nova que seria criada em breve. A ideia da 

prefeitura era juntar essas ações todas em uma única conta, e não criar uma conta 

para cada ação, até porque cada uma delas responde institucionalmente pelo CUCA. 

(DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 2018) 

 

O argumento usado pelo Gestor era que, por ser um projeto da gestão municipal, todo 

o material postado no Instagram do “Conexões” seria diretamente ligado à prefeitura, o que 

poderia ser ruim do ponto de vista institucional, já que as postagens não passariam pelo setor 

de comunicação institucional do centro antes de serem divulgadas. A ideia da gestão do 

CUCA, então, era construir um espaço misto, uma parceria entre os jovens e os setores de 

comunicação do Centro, em que os jovens pudessem publicar esses conteúdos. Assim, a conta 

do Jovem Comunicador teria como propósito unir as iniciativas de comunicação do CUCA 

em um só perfil e gerenciá-las pela equipe do CUCA em parceria com os jovens, evitando a 

dispersão de conteúdo. Entretanto, até o fim da etapa do “Conexões”, não nos foi passada 

nenhuma informação adicional sobre essa nova conta, o que nos faz crer que esse projeto em 

questão não teve continuidade. 

A decisão de apagar o Instagram em nenhum momento passou pela consulta dos 

jovens comunicadores e, apesar dessa conversa com o Gestor, não ficaram muito claros os 

motivos para tal atitude. Avaliamos, dessa forma, que não houve a transparência necessária 

durante todo esse processo, e nem um debate efetivo sobre as implicações de se estabelecer 

essas novas formas de contato com a audiência do programa.  

Esse não foi, entretanto, o único momento em que senti que os jovens não foram 

completamente informados sobre os processos que envolviam o projeto. Essa falta de 

transparência se tornou uma barreira na efetivação do direito à comunicação pelo grupo, 

considerando que, sem clareza nessas relações, a formação de sujeitos críticos sobre essas 

práticas comunicativas se torna bastante prejudicada. Desse modo, 

 

o direito à comunicação exige uma transparência efetiva em seu exercício e a 

descentralização no controle da produção de informações, uma vez que a construção 

da consciência da cidadania só ocorre por meio de uma postura crítica, antenada e 
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bem informada acerca dos acontecimentos sociais, culturais, econômicos e políticos 

de um país. (BARROS; OLIVEIRA, 2016, p. 322) 

 

O Instagram do “Conexões”, assim, teve um fim prematuro, resultado de questões 

institucionais da Prefeitura e do CUCA. Para os jovens, esse foi um baque enorme, pois todos 

já estávamos bastante animados com as possibilidades que estavam se mostrando. Foi o 

primeiro momento em que percebi os jovens chateados com os gestores do CUCA, e também 

foi a primeira vez que as questões institucionais do CUCA começaram a aparecer com mais 

força no processo formativo do “Conexões”. 

O bloqueio estabelecido pelo CUCA sobre a conta do Instagram perpassa também 

essas outras relações que os jovens constroem com a sociedade através da internet, de maior 

participação nos processos e autonomia para a tomada de decisões. Precisamos levar em 

consideração as características dessa nova geração, que vão muito além do digital. Assim, se 

torna claro 

 

a necessidade de considerar que a relação com as novas tecnologias e a intensa 

presença da internet na vida dos jovens não é o único elemento que marca a 

experiência geracional desses jovens e que afeta o modo como se sentem, definem-

se e se comportam na conjuntura atual. Há outras experiências que são igualmente 

significativas para essa geração no Brasil, como a maior escolarização, a vigência de 

novos parâmetros para o exercício da cidadania, a valorização da diversidade e o 

alargamento da vida democrática. (ABRAMO, 2019, p. 184) 

 

  Meses depois, já na reta final do “Conexões”, os jovens relembraram com tristeza a 

criação do Instagram do “Conexões” e, quando pesquisaram, constataram que a conta ainda 

estava ativa. Eles então, mais uma vez, questionaram-se o porquê de “desativar” uma conta e 

deixá-la visível para o público, mesmo sem nenhuma postagem nova. A conta ainda segue 

ativa meses depois do fim das atividades, com a sua última postagem feita em 11 de outubro 

de 2018.  

 Pela primeira vez, os jovens do Conexões começaram a perceber que o CUCA poderia 

não ser esse espaço tão livre para a juventude, e que existiam muitas questões institucionais e 

hierárquicas envolvidas na produção do programa. Essas questões tomaram forma, mais 

claramente, durante a produção dos episódios, e serão relatadas detalhadamente no próximo 

tópico. 

 

4.3 OS DIVERSOS RECOMEÇOS 

 Como já comentado, os meses que passei em campo foram marcados por muitos 

momentos de tensão e conflitos entre os jovens comunicadores participantes e a equipe do 

CUCA que acompanhava o projeto. As pressões institucionais do CUCA começaram a 
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aparecer gradualmente e, em determinado momento, os jovens já estavam com um nível de 

cobrança muito além do esperado no início da formação.  

 Como já mencionado, num primeiro momento do “Conexões”, já foi demandado dos 

alunos que produzissem um programa. Após três ou quatro reuniões de formação, os jovens 

foram avisados que teriam por volta de um mês para produzir o primeiro programa do 

“Conexões”, que seria o “programa zero” e iria ao ar logo em seguida. Após, o ritmo de 

produção seria de uma semana por programa, sendo planejada a produção de mais 12 

episódios. 

 Após a entrega desse “programa zero”, que serviria como uma apresentação do 

programa “Conexões”, estávamos nos preparando para começar a produção do segundo 

episódio, fechando as ideias e construindo as estruturas. Fomos, então, avisados de que esse 

primeiro programa já produzido havia sido exibido para a equipe gestora do CUCA e, 

infelizmente, ele precisaria ser refeito por completo. A justificativa dada foi de que o 

programa estava “muito arrastado”, com pouca edição, e não se adequava aos padrões 

esperados para algo que seria exibido em um canal de televisão. Comentaram que necessitava 

de mais dinâmica na construção do programa, senão ele ficaria tedioso para o público em 

geral. 

 Acredito que o programa realmente apresentasse problemas em relação à sua 

concepção e edição, mas muito se devia a falta de domínio técnico dos jovens para realizar a 

produção/gravação, e também à velocidade com que essa edição foi feita. Caso eles tivessem 

mais tempo para se dedicarem, pesquisarem e produzirem com calma, além de fazer uma 

edição mais caprichada, provavelmente o resultado final seria muito melhor do que o que foi 

entregue. Infelizmente, os prazos estipulados pelo CUCA não permitiam essa folga. 

 Esse caso ocorreu por volta de novembro de 2018, tendo decorrido cerca de um mês e 

meio do começo da formação. O Professor A foi o responsável por dar a notícia, e o fez com 

muito cuidado para explicar a todos que o problema poderia ser resolvido com tranquilidade. 

A ideia era que os jovens iriam recomeçar, pensando nos processos com mais calma para 

construir algo mais interessante esteticamente. Acredito que esse cuidado tenha ajudado a 

manter o grupo um pouco confiante para continuar a produção do programa dali em diante. 

 

Cheguei e o professor havia começado a discussão falando sobre a exibição do 

primeiro programa para a equipe de comunicação do CUCA. Ele disse que o 

programa foi praticamente todo cortado, só iria ser mantido a abertura, com imagens 

de arquivo e a locução, o resto todo deveria ser refeito. Os jovens ficaram 

visivelmente tristes, mas o professor comentou que eles ficassem tranquilos, porque 

esse era o momento de desapegar mesmo. O professor falou, então, do prazo final 

para a gravação dos programas, que agora seria 20 de dezembro, e a estreia somente 
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em janeiro, o que deixou os jovens mais animados. Percebi que antes todos estavam 

bem preocupados com os prazos curtos e agora teriam mais tempo para trabalhar 

isso. O professor comentou que esse primeiro mês de gravação e formação foi 

apenas uma testagem e que eles vissem esse momento como aprendizado para as 

próximas gravações. Ele também disse que agora os jovens poderiam trabalhar 

melhor as formações com a câmera, a postura na frente da câmera, o que seria muito 

para que eles treinassem para se portarem melhor nas gravações. (DIÁRIO DE 

CAMPO, novembro de 2018) 

 

 Após o ocorrido ficou combinado com a equipe do CUCA que os jovens deveriam 

refazer esse primeiro programa e entregar mais cinco até o final do ano. Entramos, então, em 

um estado de intensa produção. Durante as dinâmicas de gravação, o grupo era dividido em 

várias equipes menores, cada uma responsável por filmar algo.  

Fomos, durante esse período, gravar fora do ambiente do CUCA diversas vezes. 

Fizemos muitos materiais interessantes, como a entrevista com uma pesquisadora de 

doutorado sobre feminismo e maternidade, e também uma entrevista com um pesquisador e 

historiador sobre a história do bairro Messejana, na periferia da cidade. O ritmo de gravações 

estava muito intenso, produzíamos os roteiros e gravávamos quase todos os dias em que 

ocorreram as reuniões. Enquanto metade dos jovens ficava responsável por fechar os roteiros, 

outra metade se responsabilizava por sair para gravar, e assim o grupo foi avançando. 

Entretanto, apesar deles estarem correndo contra o tempo, o ritmo ainda não era 

suficiente para suprir a demanda que o CUCA esperava. Já estávamos no começo de 

dezembro com apenas alguns quadros do primeiro programa gravados, e já era claro que os 

jovens não conseguiriam fechar todos os seis programas até o final do mês. Sobre esse 

momento, relato no diário de campo uma fala de duas jovens participantes: 

 

Conversando com duas jovens sobre os prazos dados pelo CUCA, elas me falaram o 

seguinte: “Disseram que eram 12 programas, agora são só 6, e a gente não tá 

conseguindo sair nem do primeiro. Isso não vai dar tempo não, gente”. Elas 

comentaram também sobre a quantidade de pautas que caíram, entrevistas que não 

se concretizaram, falta de compromisso dos colegas, e isso acabou atrapalhando 

muito a fluidez da produção desse primeiro programa. Todos pareciam muito 

cansados e até um pouco perdidos, sem saber agora o que seria do Conexões, caso 

eles não conseguissem entregar os benditos 6 programas em 30 dias. (DIÁRIO DE 

CAMPO, novembro de 2019) 

 

Os jovens começaram a perceber, também, como o Professor A passou a ser mais 

cobrado pelos superiores sobre essa demora na entrega dos programas. Tanto os gestores do 

CUCA estavam esperando os programas, quanto a própria TV Ceará, e isso era falado com 

frequência para os jovens, o que aumentava ainda mais a tensão no processo.  

Assim, o ritmo se intensificou ainda mais e as duas reuniões semanais não estavam 

mais dando conta da quantidade de tarefas que eles tinham que exercer. Muitos precisavam ir 
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no contraturno ou em outros dias para adiantar os materiais, dependendo da disponibilidade 

de cada um e da necessidade das filmagens. 

Além disso, em alguns momentos percebíamos que as exigências cresciam um pouco 

para cima dos jovens. Poucas eram as vezes, nesse período, que o segundo professor, o 

Professor B, estava presente nas reuniões, mas nas vezes que ele estava era claro como a 

pressão em cima dos participantes aumentava. Em um dia específico, o vi conversando com 

alguns monitores do CUCA, que não eram ligados ao “Conexões”, mas estavam na sala de 

Rádio no momento. Anotei no meu diário de campo a seguinte passagem: 

 

Outra frase que Professor B falou para os monitores e me chamou atenção foi: 

‘Vocês precisam prestar atenção pra não fazer porqueira, porque comunicação 

comunitária não é feita de qualquer jeito, tem que ter estilo, tem que ser bonito, não 

é porque é comunitária que pode ser feita de qualquer jeito’. (DIÁRIO DE CAMPO, 

novembro de 2018) 

 

Essas conversas, presenciadas pelos jovens do “Conexões”, faziam crescer a 

preocupação e aumentavam ainda mais a tensão e a responsabilidade com o projeto. Um dos 

programas já havia sido descartado e, nesse contexto, o medo era que mais materiais fossem 

rejeitados caso os jovens filmassem “porqueira”. Entretanto, claramente não havia tempo 

hábil, equipamentos e nem energia para produzir um material com nível de qualidade 

profissional. 

Na dissertação de Henrique (2017), consta que muitos jovens já entravam no projeto 

com a ideia de que se tornariam profissionais do audiovisual, profissionais do jornalismo. 

 

Na partilha dos momentos de produção, das conversas informais, entrevistas e 

desdobramentos ao longo dos meses, pudemos perceber trilhas de como as linhas 

institucionais atravessam as vivências dos jovens, especialmente daqueles que 

entendiam o processo de participação de um programa de TV, que envolvia 

vivências em uma TV pública, como um terreno de formação de uma ‘persona 

profissional’. (p. 123) 

 

Será que esse, realmente, deveria ser o objetivo do projeto? A meta de produzir 

material, em nível de qualidade quase profissional, ou de formar o jovem para ser um 

profissional do audiovisual, nunca esteve presente nem nos editais, nem nas falas dos técnicos 

ou professores do projeto, e isso nunca dito com clareza para os jovens. Mesmo sabendo que a 

qualidade estética dos programas anteriores era alta, o objetivo do “Conexões” não deveria ser 

construir esse material somente desta forma, até porque nem tempo hábil ou formação para 

isso eles tinham.  

 Então, em uma conversa com os professores e gestores do CUCA, ficou enfim 

acordado que os jovens poderiam estender a duração do projeto para o ano de 2019, 



 

95 

provavelmente até fevereiro, para terminar os programas. Assim, eles teriam mais três meses 

para fechar tudo e entregar o material para a TV Ceará. Eles já haviam gravado boa parte dos 

três programas iniciais, a ideia do “programa zero” foi deixada de lado, e terminamos o ano 

com a sensação de que estávamos avançando rumo ao fechamento do projeto, e que 2019 

seria muito rico para todos nós. 

Logo no começo do ano, fomos avisados que o Professor A entraria de férias e, por 

isso, ficaríamos sendo acompanhados pelo Professor B e por um dos técnicos do CUCA. A 

principal questão problemática dessa nova etapa do “Conexões” se deu através de uma fala do 

Professor B, que considero central para entender as dinâmicas que se sucederam ao longo dos 

últimos meses do projeto. Logo na primeira reunião do ano, ele chamou os jovens para 

conversar e explicou que o nível de qualidade dos programas gravados até ali estava muito 

abaixo do esperado e precisariam ser novamente regravados. Apontando para a lata de lixo, 

esse professor disse que os quadros gravados até agora “deveriam ser jogados ali”. 

 

Então, o Professor B deu a notícia: o primeiro e o segundo programa que eles 

produziram foi todo descartado de novo, por não estar de acordo com a linguagem 

audiovisual esperada. Os jovens ficaram visivelmente muito chateados com isso, e 

causou um grande desconforto. O professor perguntou o que eles achavam disso e 

uma jovem disse que estava se sentindo burra, que eles estavam se sentindo burros, 

porque achavam que o “Conexões” era uma coisa que você aprende fazendo, iam 

fazer e depois era tudo descartado por não atingir uma qualidade que nem eles 

sabiam qual era. O problema não era não exibir o programa, era ter que refazer e 

refazer e refazer numa confusão sem fim. O professor teve que se retirar 

momentaneamente e uma jovem se revoltou e começou a falar, disse que eles 

tratavam os jovens como se eles soubessem de tudo pra exigir o que exigem, que pra 

quantidade de trabalho não deveriam exigir assim, outro jovem disse que eles só 

queriam mão de obra barata, gente pra trabalhar de graça, e outra disse que estava 

muito frustrada com tudo isso, por mais uma vez o trabalho deles ser descartado 

desse jeito e nada ser aproveitado. (DIÁRIO DE CAMPO, janeiro de 2019) 

 

Os jovens prontamente questionaram essa decisão, afinal, foram meses de trabalho que 

estavam sendo descartados sem nenhuma justificativa mais forte, e o supervisor, diante da 

indignação, comentou que talvez pudéssemos aproveitar alguns materiais. Vimos alguns 

trechos de quadros juntos e nós mesmos conseguimos observar algumas questões 

problemáticas no material, mas acredito que ainda assim não justificava o descarte quase 

completo dele, nem a forma como isso foi apresentado para o grupo. 

Mais uma vez, fica claro como a condução individual, da pessoa ou grupo que aplica a 

política pública, pesa nesses momentos. A decisão estava sendo tomada de forma unilateral, 

tomando como base os conhecimentos, vivências e posicionamentos do professor que estava à 

frente da formação dos jovens neste caso.  

Assim, após negociações com o professor e observação desses trechos, alguns quadros 
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foram mantidos, ou uma parte deles, e os jovens ficaram com a responsabilidade de regravar o 

restante do material. Até mesmo os materiais considerados mais “experimentais” e com 

alguns erros, autorizados pelo Professor A durante o ano de 2018, foram descartados 

justamente por terem erros, por um microfone ficar evidente ou a iluminação não estar ideal. 

Todo esse caso em torno da gravação desses programas deu a sensação de que, mais uma vez, 

estávamos começando de novo. 

Em outra reunião, alguns dias depois, os jovens buscaram fechar as linguagens de cada 

quadro do “Conexões” para seguirmos montando os programas. Nisso, houve ainda outro 

grande conflito de visões entre o supervisor e os participantes nesse momento. Eles queriam 

fazer quadros mais experimentais, que mudassem a linguagem ao longo da temporada e 

variassem no estilo de apresentação. Sugeriram, então, um quadro que em alguns programas 

tivessem um perfil, e em outros programas fosse algo completamente diferente. Por exemplo: 

em um dos programas o quadro seria feito com uma história fictícia e a atuação dos jovens, no 

outro seria com relatos reais, relatado por pessoas da região.  

O Professor B, então, se opôs a quase todas as ideias dos jovens, comentando que eles 

não poderiam construir programas dessa forma. Para ele, o público da televisão estaria 

esperando um determinado formato de quadro, e a quebra desse formato acarretaria 

afastamento da audiência. Caso eles quisessem modificar o formato de algum quadro, este 

deveria ser constante ao longo de toda a temporada.  

 

A visão dele sobre televisão é extremamente engessada, que não condiz com a forma 

que muitos deles foram criados e veem o audiovisual, uma geração que quer mudar, 

quer criar e montar sua própria linguagem, sendo limitada pelas exigências e 

limitações impostas pelo supervisor e pelo CUCA. Eu mesmo fiquei muito 

constrangido em vários momentos e saí da reunião mentalmente cansado de tantas 

exigências e pressão que o Professor B colocou. Se os jovens sugeriam algo pra um 

programa, ele colocava mil limitações e não permitia que a ideia fosse pra frente, a 

não ser que eles conseguissem pensar o desdobramento dessa ideia pra toda a 

temporada, o que era bem difícil considerando os formatos já bem engessados. As 

ideias dos jovens sendo barradas só aumenta a sensação de frustração e, no fim das 

contas, a equipe do CUCA estava tomando as decisões e os jovens estavam só 

seguindo. O professor disse que essas limitações e essa forma de ver os programas 

deixava o programa profissional, porque fazer as coisas de qualquer jeito era 

amadorismo, que eles poderiam ser experimentais, mas que tinham que ser 

profissionais, e que isso evitava que as gravações fossem mais uma vez para o 

lixo. (DIÁRIO DE CAMPO, janeiro de 2019) 

 

Essa visão de televisão como algo fixo e imutável assemelha-se às antigas formas de 

se produzir audiovisual, em que não havia espaço para mudanças e a TV se apresentava como 

uma das principais formas de entretenimento. A própria relação entre televisão, em sua forma 

tradicional, e autonomia é uma questão complexa de ser debatida. Para Bourdieu (1997, p. 50-

51), a televisão é um instrumento que já não traz em seu âmago a noção de autonomia tão 
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presente, principalmente devido às relações sociais construídas entre os jornalistas, a 

concorrência, as pressões comerciais, à sua posição “no campo de produção simbólica e no 

fato de que têm em comum estruturas cognitivas, categorias de percepção e de apreciação 

ligadas à sua origem social, à sua formação.” 

Historicamente, esse meio é permeado por conflitos de poder entre jornalistas, 

editores, empresários, com as questões econômicas e comerciais ocupando um lugar central 

no processo. Para algo ser aprovado e exibido nos canais de televisão tradicionais, geralmente 

são necessários meses de estudos, testagens e negociações em diversos níveis hierárquicos 

internos. 

Os jovens do “Conexões”, todos de gerações mais novas, cresceram em outro 

contexto, vendo materiais produzidos principalmente para a internet. Os produtores de 

conteúdo para o ambiente digital, geralmente, produzem nos formatos que lhes agradam, de 

forma bem mais livre, e não necessariamente para compor uma unidade ao longo de uma 

temporada. O maior conflito aí se deu na forma de encarar essa produção audiovisual não 

como algo a ser explorado, testado e modificado, que permitisse uma autonomia maior no 

entendimento dos programas isolados, mas como algo que precisava ser engessado e seguir 

características tradicionais do audiovisual ao longo de vários episódios.  

Além disso, houve um momento em que o Professor B fez uma fala muito 

emblemática. No diário, relato que: “O professor disse que o programa ia ser descartado 

porque parecia estar muito experimental ainda, e que o ‘Conexões’ sempre pareceu ser 

experimental, mas que uma hora precisava sair do experimental e fazer o ‘pra valer’” 

(DIÁRIO DE CAMPO, janeiro de 2019). Acredito que essa fala seja bastante problemática, 

como se a profissionalização fosse um avanço da experimentação, quando na verdade os dois 

são formas distintas de se encarar o fenômeno da produção audiovisual. 

O próprio edital do “Conexões” traz de forma vaga a forma como esse material 

deveria ser produzido, apontando o projeto apenas como  

 

uma oportunidade de ensino-aprendizagem em contexto de trabalho em que os(as) 

jovens vão poder aprofundar o interesse pela produção de conteúdo, a partir de 

tecnologias audiovisuais, eletrônica e alternativas, no convívio e com o auxílio dos 

educadores da Rede CUCA, bem como de profissionais convidados. (...) Por meio 

de atividades supervisionadas, os jovens realizarão a produção de um programa de 

TV, que será veiculado semanalmente na TVC e disponibilizado nas plataformas 

digitais do Instituto CUCA. (EDITAL DO CONEXÕES, 2018, p. 1-2) 

 

Assim, deixa em aberto a linguagem que os programas deveriam ser produzidos, 

ficando a cargo das pessoas a frente estabelecerem parâmetros de avaliação da qualidade 

desse material. 
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Pensando o “Conexões Periféricas” dentro da produção audiovisual, acredito ser 

importante estabelecer aqui uma diferença entre o cinema experimental e a experimentação no 

cinema. Para Nogueira (2010, p. 124), quando pensamos em cinema experimental, tratamos 

de uma série de obras transgressoras das concepções vigentes no cinema. Já a experimentação 

no cinema diz respeito a aceitar as premissas e valores temáticos, linguísticos, narrativos e 

estéticos já vigentes, mas propor mudanças visando o seu melhoramento. Os limites entre 

esses dois conceitos, entretanto, não são fixos, existindo obras que se encontram em seu 

limiar. 

O “Conexões” nunca buscou ser completamente experimental, mas na lógica de 

produção de um programa feito por jovens periféricos, alguns tensionamentos nessa produção 

são necessários para que o produto avance como obra feita por jovens periféricos. Situo, 

então, a produção do programa nesse limiar entre a produção experimental e a 

experimentação no vídeo. Para Demarchi e Azevedo (2017, p. 449), assim,  

 

O vídeo experimental, abrangendo criações que não se curvam a estandardizações, 

não necessita firmar compromisso com o circuito comercial. As obras desse nicho 

são salpicadas por traços e partículas que se desvencilham dos padrões mercantis. 

Mais do que isso, a videografia experimental abrange as produções marcadas pela 

importância do ato de experimentar, de arriscar, testar materiais e operações 

diferentes a fim de desvelar novas possibilidades, novos sentidos e sensações. 

 

Assim, muito mais do que replicar modelos prontos de audiovisual, modelos que já 

vinham dando certo, o incentivo para os jovens deveria ser dado no sentido de propor novos 

formatos e possibilidades nessa produção, de modo a “desestabilização de um olhar 

convencionado a padrões midiáticos através da experimentação de dinâmicas diferentes, ou 

seja, as experiências propostas na ação servem como o alimento das produções.” 

(DEMARCHI E AZEVEDO, 2017, p. 449). A ampliação do repertório desses jovens de modo 

a conseguirem ter referências além das apresentadas pelos meios de comunicação tradicionais, 

assim, também é um dos pontos necessários para a efetivação do direito à comunicação entre 

esses indivíduos. 

Peruzzo (2007, p. 24) complementa essa ideia ao criticar, justamente, essas estratégias 

de produção midiática alternativa que buscam “copiar” os formatos dos meios de 

comunicação tradicionais, afirmando que 

 

Se a estratégia comunicacional tiver no horizonte apenas a prática da grande mídia e 

das organizações tradicionais de ação comunitária, dificilmente seguirá por 

caminhos que não sejam a reprodução de estilos clientelísticos, de programação 

unidirecional e de ver o meio de comunicação apenas como fim (conscientizar, 

convencer, educar) e não como meio facilitador de um processo de auto-

emancipação cidadã. 
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Se considerarmos, como ainda apontam Demarchi e Azevedo (2017, p. 452) a criação 

artística como “um instrumento de questionamento da realidade e de resistência ao poder 

dominante”, não se resiste ao poder dominante e nem se questiona a realidade reproduzindo 

tal e qual os modelos instituídos nos circuitos hegemônicos de produção audiovisual. O 

“Conexões” pode não ser puramente experimental, mas um nível de experimentalismo se faz 

necessário, transversalmente, como forma de oferecer um contraponto aos meios de 

comunicação tradicionais. Este contraponto foi, inclusive, diversas vezes levantado por 

funcionários do CUCA como central nos projetos de comunicação do centro.  

Os jovens tentaram de toda forma e não conseguiram avançar quase nada na mudança 

dos formatos dos quadros do “Conexões”. Todas as ideias eram questionadas e barradas, o que 

fez com que os ânimos começassem a se inflamar. Muitos começaram a perder a paciência e 

alguns até mesmo saíram da sala para evitar um conflito maior. O professor presente, nessa 

situação, manteve-se inflexível em suas decisões e, apesar de dialogar brevemente com os 

jovens, a sensação final que ficou para mim foi a de que sua palavra sempre era a última. 

Após essa conversa, o grupo ficou bastante desanimado com a continuação do projeto. 

Em alguns momentos, eles mesmos comentaram que se sentiram decepcionados com a 

postura do professor. Relato a seguinte passagem no diário de campo:  

 

Uma jovem disse: “Eles disseram que quem não quisesse não precisava vir agora em 

janeiro, aí fica como? Eu to aqui desde setembro pra sair sem nada? sem um 

programa?”. Ela disse também: “Eles dizem que o programa é nosso, mas não tem 

nada de nosso”, e outra jovem completou: “Desde o primeiro dia deveria ter reunido 

todo mundo e dito o que vocês poderiam produzir dentro daquela ‘caixinha’, 

daquele padrão, e não deixar livre”, e todos concordaram. Um jovem disse que 

agora, com essas aulas de audiovisual, sentia que estava voltando para o começo da 

formação, voltando pra setembro. Outra jovem disse que o Professor A ainda nem 

sabia que o programa havia sido descartado. (DIÁRIO DE CAMPO, janeiro de 

2019) 

 

A insatisfação em torno do projeto só crescia entre o grupo de jovens, e os vi várias 

vezes comentando que não se sentiam mais donos do material que estavam produzindo. Ao 

chegar em campo após duas semanas sem poder acompanhar o projeto, pois estava viajando, 

perguntei como estava o andamento do “Conexões”, e os jovens me responderam: 

 

Eles comentaram, primeiro, que os dois primeiros programas já estavam fechados, 

mas que haviam feito exatamente do jeito que o supervisor havia pedido, pra não ter 

perigo de ser barrado. Uma jovem disse: “Se o Professor B pedir pra eu filmar uma 

bola de papel amassada, eu vou filmar a bola de papel amassada e entregar pra ele”, 

e outra jovem disse: “A gente não teve um dedo de participação nessas filmagens, o 

próprio técnico que nos acompanha nos instruiu a gravar exatamente do jeito que o 

supervisor queria”. (DIÁRIO DE CAMPO, fevereiro de 2019) 
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Com o fim das férias do Professor A e sua volta ao projeto, a situação se equilibrou um 

pouco e a relação entre os jovens e a equipe do CUCA se tranquilizou. Entretanto, a sensação 

de descontentamento ainda existia entre o grupo. 

Quando entendemos o “Conexões Periféricas” como um projeto que deveria ter como 

central o exercício do direito à comunicação entre jovens periféricos, toda a situação de 

censuras e descartes se mostra ainda mais problemática. Para Barros (2014, p. 212), o direito à 

comunicação deveria assumir “um caráter emancipador e revolucionário de empoderamento 

de sujeitos anteriormente colocados à parte, alterando a tendência da sua exclusão pela 

acentuação de desigualdade que a adoção de soluções liberais traz em seu bojo.” 

A própria questão de permitir que indivíduos antes excluídos possam utilizar os meios 

de comunicação para produzirem conteúdo está imersa na noção de autonomia frente a esses 

processos, da construção de sujeitos ativos e críticos quanto a essa produção. Assim, 

 

na prática, o direito à comunicação requer que sejam criadas, de fato, as condições 

necessárias para um ciclo positivo de comunicação, que envolve um processo não 

apenas de busca, recepção e transmissão de informações, mas também de escuta, 

compreensão, aprendizagem, criação e resposta – o que passa por medidas que 

assegurem a diversidade da propriedade e dos conteúdos dos meios de comunicação, 

indo além da liberdade de expressão como direito individual. (INTERVOZES, 2009, 

p. 23) 

 

Entretanto, o que foi visto no “Conexões” ao longo de boa parte do processo contradiz 

essas premissas onde estão situadas a noção da comunicação como um direito. Ao se tirar a 

autonomia jovem do processo, e transformar essa juventude tão ávida por produzir conteúdo 

em meros replicadores de fórmulas prontas, joga-se para segundo plano tudo o que o direito à 

comunicação representa para o empoderamento desses sujeitos, na condição de indivíduos 

criadores de conteúdo. 

Retomamos, aqui, o que postula Guareschi (2013) sobre a importância da participação 

no processo de efetivação do direito à comunicação, ao destacar três esferas de participação: 

planejamento, execução e avaliação.  O autor afirma que a verdadeira participação está na 

dimensão do planejamento, ou seja, pensar as estratégias de execução antes deles serem 

efetivadas.  

Durante o tempo que passei imerso no projeto, percebi que a participação dos jovens se 

deu muito mais na dimensão da execução. A esfera do planejamento também teve destaque, mas 

de forma limitada, e a da avaliação foi quase inteiramente negligenciada. Faltavam, dessa 

forma, mecanismos para que eles participassem de forma plena do processo de planejamento 

dos programas, com suas ideias sendo descartadas e sua autonomia, em certo nível, restringida. 

A dimensão da avaliação praticamente não estava acessível aos jovens. Poucos foram 
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os momentos que eles tiveram chance de avaliar os programas que haviam produzido. Os 

retornos sobre o material, como apresentados ao longo deste capítulo, geralmente vinham de 

posições hierárquicas acima deles (gestores, coordenadores, professores). Quando eles eram 

levados a refletir sobre a produção, nas poucas vezes em que pude presenciar esses 

momentos, o enfoque decaía em confirmar a visão das avaliações superiores que já haviam 

sido realizadas.  

Consideramos que apenas participar da execução de uma ação diminui boa parte das 

possibilidades desses jovens atuarem de modo a contarem suas próprias histórias, de darem 

destaque às suas vivências.  

Entretanto, nem todos os pontos foram negativos. Como apresentado, em alguns 

momentos esse direito pôde ser exercido de forma plena, mas em outros ele carecia de melhor 

atenção e entendimento da equipe de comunicação do CUCA para que ele fosse efetivamente 

exercido. Talvez, uma das alternativas ao CUCA seria pensar a participação para além daquela 

compreensão clássica de participação política, como apresenta Carrano (2012, p. 94), 

 

Do ponto de vista dos vetores predominantes na contemporaneidade, a participação 

juvenil é marcada pela emergência de diferentes coletivos de identidade que se 

afastam das formas e conteúdos clássicos de participação e militância e se orientam 

para o simbólico, o corpóreo, o cultural e as demandas do cotidiano. Este é um traço 

nítido de reconfiguração do campo da participação juvenil. As “clássicas” formas de 

participação feitas em agremiações estudantis e partidos políticos ainda possuem 

significado na arena pública, entretanto, elas cohabitam com novas formas e 

conteúdos de associativismo juvenil. 

 

Claramente, a experiência de descarte de programas abalou bastante a visão dos jovens 

sobre o CUCA, e prejudicou o andamento do projeto e suas implicações do ponto de vista do 

alcance dos objetivos do Conexões foram se tornando mais nítidos enquanto o projeto 

avançava para os seus meses finais. 

 

4.4 A ROTINA DE PRODUÇÃO: DIVERGÊNCIAS DE VISÕES 
 

Ao longo dos oito meses que passei em campo acompanhando o “Conexões”, pude 

notar que havia muitas discrepâncias entre o que os jovens esperavam do projeto e os rumos 

que a equipe do CUCA procurava seguir. 

Uma das primeiras divergências foi a respeito da forma como o programa deveria ser 

elaborado. Como, no momento inicial, o nível de exigência em cima dos jovens era muito 

pequeno, eles puderam participar mais de todo o processo de elaboração sem muitas 

interferências. Assim, eles realmente buscavam construir algo feito por eles mesmos, 

mostrando a sua realidade na periferia da cidade. As temáticas escolhidas para os programas 
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no momento inicial mostravam claramente o envolvimento deles com o projeto, pois 

basicamente cada um dos integrantes conseguiu pensar em um assunto específico para um 

programa. Entretanto, os funcionários do Centro, apesar de inicialmente se mostrarem mais 

abertos para o que os jovens gostariam de fazer, depois de um tempo de convivência 

começaram a podá-los e mostrar como o programa deveria realmente ser construído.  

Assim, entendo que para os gestores do CUCA, o “Conexões” é tido como um dos 

principais projetos, e muitos recursos do Centro - financeiros, humanos etc. – davam suporte 

ao seu funcionamento. Foi-me relatado por um dos responsáveis que, nas outras temporadas, 

os três Centros inteiros paravam para gravar, editar e fechar os programas e enviar para a TV 

Ceará. Os jovens ficavam até de madrugada finalizando as edições e havia um ritmo de 

produção bastante intenso ao longo de todos os meses de formação.  

Além disso, para a Prefeitura, o “Conexões” é uma grande vitrine das ações do CUCA 

e da gestão na cidade, sendo o único projeto do Centro feito em parceria com a TV Ceará, um 

canal aberto de televisão e com uma boa visibilidade. Nessa lógica, valoriza-se a produção de 

um programa de qualidade mais próximo do profissional para que ele possa, também, ser uma 

das formas de promover a visibilidade positiva do que o Centro “representa” para a cidade.  

Mesmo que essa ênfase na profissionalização não seja específica dos projetos de 

comunicação – considerando que outros cursos e formações também possuem esse foco – ele 

recai com mais força sobre essas iniciativas. Além disso, por estabelecerem uma parceria com 

a TV Ceará, que também possui suas exigências em termos de qualidade do que é exibido em 

sua grade, o nível de exigência sobre o material produzido se torna ainda maior. 

Entretanto, precisamos fazer algumas ressalvas sobre essa exigência de produção de 

materiais que beiram o profissional, principalmente quando relembramos que uma parte dos 

jovens do “Conexões” não tinha um contato tão próximo com a produção audiovisual e 

comunicativa. Se, por um lado, a política de profissionalização aplicada faz com que o 

material apresente uma qualidade estética melhor, sem tantos erros ou características 

destoantes do que seria uma produção feita pelos meios de comunicação tradicionais e de fácil 

apreensão pela audiência, por outro ele também atua de modo a diminuir a autonomia desses 

jovens e limitar a participação deles no processo de produção, como vimos ao longo deste 

capítulo. 

Não temos aqui, entretanto, o propósito de qualificar o CUCA como uma instituição 

cerceadora dessas liberdades, ainda que reconheçamos que esse tipo de prática foi também 

identificada. Como abordaremos melhor no capítulo seguinte, o CUCA é um importante 

espaço de trocas juvenis, onde o direito à comunicação tem sim um lugar. Entretanto, quando 
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se pensa na participação, transparência e autonomia como diretrizes desse direito, a política de 

promover formações com um foco maior na profissionalização, tende a fragilizar essa 

proposta. 

Realmente, como já comentado, analisando as três antigas temporadas fica perceptível 

o nível de profissionalismo técnico do material. A fotografia é muito bem pensada, há 

pouquíssimos erros e o formato se encaixa perfeitamente no que é esperado em um programa 

feito para a televisão. Para se ter uma ideia, a abertura do programa, reformulada na terceira 

temporada, contou com uma equipe exclusivamente dedicada a captar imagens do CUCA, 

escrever e produzir uma música exclusiva para o projeto. 

Entretanto, todas essas exigências não condiziam com a quantidade de horas que os 

jovens deveriam dedicar à quarta temporada, e, muitas vezes, nem com a dedicação dos 

próprios funcionários do CUCA com o projeto. Na maior parte do tempo, o Professor A era o 

único membro do CUCA diretamente ligado ao “Conexões”, considerando que o segundo 

professor e o gestor geralmente estavam envolvidos em outros projetos, o que dificultava a 

organização de um programa tão complexo e trabalhoso. No diário de campo, relato que 

 

Conversei com um dos jovens comunicadores antigos e ele comentou sobre o 

processo do “Conexões” no ano dele. Diferente da quarta temporada, na terceira eles 

tinham duas semanas pra produzir um programa, já que se alternava entre os CUCA 

da Barra, Mondubim e Jangurussu, mas que sempre tinham confusões no processo 

de decisão das pautas e, mesmo com duas semanas, ainda era muito corrida. Além 

disso, eles disseram que do começo do processo para o dia de gravação do primeiro 

programa, eles tiveram quase um mês de aulas tanto técnicas quanto teóricas sobre o 

fazer comunicativo, e cada programa era discutido muito profundamente sobre o seu 

conteúdo antes de ser gravado. Eles se assustavam quando eu falava que nessa 

temporada o Conexões estava tendo um novo formato, que serão 15 programas 

semanais de 30 minutos produzidos pelos jovens do Mondubim sem parar, e que 

aquela era a terceira aula deles e eles já estavam gravando. Os jovens comunicadores 

antigos tiveram o mesmo questionamento que eu: será que essa produção tão corrida 

do Conexões vai prejudicar o processo formativo desses jovens? (DIÁRIO DE 

CAMPO, outubro de 2018) 

 

Gostaríamos de ressaltar, aqui, um ponto importante acerca das formações técnicas e 

culturais vivenciadas pelos jovens comunicadores ao longo do “Conexões Periféricas”. Como 

mencionado, o plano de aula trazia que o projeto tem um caráter formativo e de produção 

técnica, onde as reuniões se alternariam entre momentos de formação técnica e cultural, e 

momentos em que os alunos iriam sair para gravar, ou manusear os equipamentos em estúdio. 

 No início das formações, como relatado neste capítulo, realmente algumas reuniões 

tiveram o objetivo de refletir sobre o processo de produção midiática, como quando eles 

buscaram definir o que é notícia, ou quando eles buscaram, também, definir o que seria o 

“Conexões Periféricas” conceitualmente e como o programa poderia se inserir dentro de uma 
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lógica de produção midiática dentro da periferia. Esses momentos eram mediados pelo 

professor que estava a frente, e a ideia era a de que esse tipo de encontro se tornasse 

recorrente. 

 Inicialmente, foi comentado por um dos professores que eles iriam assistir a vários 

outros materiais audiovisuais para dar embasamento à produção do “Conexões”. Em um 

determinado dia, eles assistiram trechos de vários programas da TV Cultura que traziam 

entrevistas de pessoas anônimas na rua, além de alguns canais do Youtube que faziam 

entrevistas nesse formato, como o “O Povo Fala!”44, para servir de embasamento para a 

construção de um novo quadro. 

 Nós nos juntávamos, também, com frequência, para assistir às vinhetas e aos quadros 

das temporadas antigas do projeto, de modo a que os jovens entendessem melhor como 

funcionava a estrutura do programa. Assistíamos também a pequenos trechos do Repórter 

CUCA, além de materiais radiofônicos de campanhas internas dos Centros, o que ajudava a 

construir, nos jovens, uma pequena ideia da estruturação do material e o que era esperado 

deles.  

 Em um determinado momento, ainda no início da formação, o Professor A explicou 

que o objetivo desses momentos mais reflexivos seria para que eles começassem 

“desmistificar a televisão”, para que eles pudessem olhar para o que era produzido pelas 

mídias tradicionais e entender todos os processos por trás da construção daquele material. 

Consideramos a ideia de inserir esses jovens nos circuitos de produção midiática, com 

o objetivo de desenvolver uma criticidade em relação aos meios de comunicação, bastante 

eficaz. Como aponta Martino e Menezes (2016, p. 14), ao tratar da importância de se 

 

buscar a formação de um repertório que permita a decodificação, apreensão, 

reconstrução e uso não apenas de mensagens direcionadas, oriundas desta ou 

daquela mídia, mas de todo um modus operandi do espaço social no qual as 

mediações simbólicas acontecem na e a partir da comunicação, pensada como 

processo articulado ao conjunto das práticas relacionais. 

 

Entretanto, com o avançar do calendário, o descarte dos programas e as exigências, os 

jovens precisaram entrar em um ritmo de produção bastante acelerado, e esses momentos 

formativos foram deixados de lado. Os encontros se baseavam quase que exclusivamente em 

construir os roteiros, realizar as gravações ou verificar o material que já havia sido gravado. 

Os próprios momentos reservados para assistir outros materiais audiovisuais foram 

encerrados, devido à falta de tempo hábil para esta atividade. Assim, fica complicado se 

promover junto a esses jovens um repertório cultural variado se não há espaço para realizar 

 
44 Disponível em <https://bit.ly/34VnPQJ>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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essas atividades.  

A pesquisa de Henrique (2017, p. 119-120) também reflete sobre esse ponto, ao 

considerar que as formações ofertadas pelo CUCA no andamento do projeto eram 

insuficientes para suprir a demanda dos jovens. A autora comenta que 

 

Ao longo do tempo acompanhando o grupo, cobranças sobre tais eventos 

(masterclass e workshops) foram realizadas aos colaboradores da área da 

comunicação da Rede, sempre apontado pelos jovens como tais momentos seriam 

importantes para a formação e para a integração com os demais jovens 

comunicadores dos outros CUCAs. No entanto, ao longo dos meses, tais atividades 

não se concretizaram. (...) A linha editorial do programa foi passada para o grupo em 

um momento inicial do processo, como forma de apresentar “as culturas juvenis das 

periferias de Fortaleza de uma forma bastante singular”, como é apontado no site da 

TVC sobre a produção. Não acompanhamos, durante nosso período nas reuniões e 

gravações dos episódios do CUCA Barra, discussões ou tensionamentos acerca 

dessa linha do programa, ficando os debates centrados nas temáticas que poderiam 

ser abordadas, a tal ‘forma singular’ de apresentar as culturas juvenis que, no 

encontro de juventudes, territórios e experiências, amplia seus significados. 

 

Assim, consideramos que a dimensão prática das formações se sobressaiu às 

dimensões teóricas e humanísticas e, junto disso, algumas discussões mais aprofundadas 

sobre o direito à comunicação e comunicação comunitária só chegaram tardiamente, quando 

chegaram. 

Para se ter uma noção, apenas após 21 reuniões do “Conexões” houve um encontro pra 

se falar especificamente sobre comunicação comunitária, com um pesquisador do curso de 

Jornalismo, da UFC. Foi uma reunião que contou com pouca adesão dos jovens, pois muitos 

já estavam no processo de quase desistência do projeto. Relatei, no diário de campo, que  

 

Como o comparecimento foi muito pequeno, acredito que essas discussões podem 

ter ficado um pouco prejudicadas e não ter o alcance que deveria. Uma oficina desse 

tipo deveria ter sido feita antes, no início da formação, e não na reunião 21, quando 

os programas já estão encaminhados. Acho que os jovens sentem isso também. Se 

ela tivesse sido dada antes, talvez os rumos dos programas tivessem sido outros. 

(DIÁRIO DE CAMPO, dezembro de 2018) 

 

Entretanto, após o início de 2019, os professores do CUCA atentaram para a 

necessidade de haver mais formações, e propuseram um retorno desses momentos. Assim, das 

duas reuniões semanais, uma seria exclusivamente voltada para a formação dos jovens no 

audiovisual, como o manuseio dos equipamentos, composição visual, dentre outras questões 

pertinentes à produção audiovisual.  

Apesar de, ao longo dos meses que se sucederam, os jovens terem gostado muito da 

ideia das formações, e acompanharem todos os momentos com muita atenção, eles 

comentaram que essas formações deveriam ter acontecido no começo do projeto. Além disso, 
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eles não possuíam muito controle sobre quais formações seriam dadas, não foram 

devidamente consultados sobre o conteúdo e a disposição dessas formações ao longo do 

curso, em especial, sobre o que gostariam de aprender nessas ocasiões.  

Essas formações possuíam um caráter puramente técnico, não havendo momentos de 

discussão sobre os aspectos éticos e políticos do fazer audiovisual, que deveriam ter sido 

melhor pensados. O técnico responsável geralmente ensinava – com propriedade – questões 

sobre o uso dos equipamentos, mas não discutia, por exemplo, a importância do fazer 

comunicação na periferia, ou outras questões relacionadas à comunicação popular, ou 

comunicação comunitária. 

Pensando a formação cultural e técnica como um dos pontos do direito à comunicação 

na formação desses jovens, observamos que nem aos jovens foram ofertadas formações 

culturais e técnicas que pudessem dar conta das necessidades do programa, nem eles tiveram 

poder de escolha sobre como essas formações se dariam. Acreditamos que, se houvesse 

ocorrido um diálogo maior com esses indivíduos a respeito dessas formações técnicas e 

culturais, além de um calendário mais flexível, os jovens poderiam ter mais subsídios até 

mesmo para debaterem sobre os caminhos que o projeto de comunicação tomou. 

Soube, em campo, que o “Conexões” havia sido feito desta forma devido à quantidade 

crescente de projetos de comunicação acontecendo paralelamente no CUCA ao longo dos 

últimos anos. Os professores e o gestor, então, teriam que se dividir entre o “Conexões” e 

todos os outros projetos, dando conta de muitas formações ao mesmo tempo e colocando o 

“Conexões Periféricas”, nesse caso, em segundo plano, o que pode também ter sido um 

impeditivo para a elaboração dessas formações. Em campo, ouvi que 

 

Com o lançamento da Monitoria de Jovens e da Juv.TV, os funcionários do CUCA 

precisaram se desdobrar pra estarem a frente de vários processos ao mesmo tempo, o 

que causou um pouco de dispersão pro CUCA. Não havia professores suficientes pra 

estarem à frente do “Conexões”. Enquanto deveriam ser uns três ou mais 

professores, apenas um assumiu tudo, o que prejudicou o andamento. Lembrei, 

assim, de como os jovens também estavam dispersos, participando do “Conexões” e 

de vários outros projetos, o que fazia com que eles tivessem que dividir muito o 

tempo dentro do CUCA. (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2019). 

 

Antes disso, já havia relatado no Diário de Campo essa preocupação: “Acredito que a 

equipe do CUCA estar tão atarefada com outras atividades e, ao mesmo tempo, ser tão exigente 

com esses jovens, dificulta que eles consigam desenvolver plenamente as atividades. Sem o 

acompanhamento necessário, o projeto não anda.” (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2018). 

Em outro momento do campo, ouvi também que o “Conexões” não era um projeto barato, 

e que isso estava dando muito problema no “alto escalão” do CUCA por causa dos atrasos. Os 
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programas já deveriam estar prontos, e esse atraso provavelmente estava incomodando a gestão da 

instituição e criando situações desconfortáveis entre seus níveis hierárquicos. 

Em diversos momentos, esses atritos dentro da equipe do CUCA ficaram bastante 

perceptíveis. Um professor pedia algo, o outro professor descartava e a mediação do conflito 

não era feita. A tensão entre integrantes com funções distintas na equipe chegava a ser visível, 

tendo os jovens comentado diversas vezes entre si como isso era prejudicial ao andamento do 

projeto. 

Para além de um enfoque meramente individual dessas questões, sabemos que mesmo 

os funcionários que se conduziam de forma mais rígida em relação à produção do material são 

guiados pela política de gestão vigente e também são cobrados por seus superiores no 

desenvolvimento de suas funções. A problematização que fazemos é no sentido de pensar 

maneiras de melhorar a aplicação dessa política pública, repensando essa relação entre 

funcionários e estudantes, tentando estabelecer maneiras de se trabalhar em um processo 

formativo mais voltado para o desenvolvimento das habilidades dos jovens.  

Assim, outra questão importante observada no campo foi como a prefeitura apareceu 

como uma sombra durante toda a formação do “Conexões”, regulando, de certa forma, o que 

poderia ou não ser veiculado no programa. Nas primeiras reuniões, relato esta fala do gestor: 

 

Sobre a questão de como tratar as pautas da prefeitura, o Gestor disse que o 

“Conexões” não tem obrigação nenhuma de ser um divulgador das ações da 

prefeitura, mas também não seria interessante bater na prefeitura de graça, 

levantando pautas bomba somente para manchar a reputação da gestão pública, 

principalmente considerando que o CUCA é subordinado à prefeitura. O Gestor 

disse que essas pautas mais polêmicas deveriam ser analisadas no contexto de cada 

programa, em sua pertinência com o conjunto. (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 

2018) 

 

Além desse, destaco também dois momentos em específico: o primeiro foi quando os 

jovens pensaram em fazer uma pauta sobre os moradores de rua da cidade de Fortaleza. A 

ideia seria entrevistá-los e contar as suas histórias, humanizando essas pessoas. Entretanto, 

esse é um tema bastante complexo para a prefeitura, já que também se trata de uma questão 

pública, e senti um grande desconforto tanto dos jovens quanto da equipe do CUCA em levar 

essa pauta adiante.  

 

Pude perceber, enquanto eles comentavam sobre a pauta dos moradores de rua, que 

os jovens ainda têm medo do que poderiam ou não falar no programa, com medo das 

pautas serem pontos sensíveis para a prefeitura. A sensação de estar subordinado à 

prefeitura e, por isso, terem que repensar várias vezes uma pauta, ainda paira sobre o 

imaginário desses jovens, os deixando duvidosos sobre os limites da sua própria 

liberdade dentro do programa. (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2018) 
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Outro momento importante se deu no segundo descarte dos programas, no começo do 

ano de 2019. Os jovens haviam, no começo da formação, ido a alguns locais da cidade 

perguntar o que as pessoas achavam das ruas de Fortaleza, e as respostas não foram muito 

boas. Foram relatados problemas de saneamento, ruas esburacadas e falta de sinalização. Ao 

ver esse material, os professores disseram que não havia condições desse conteúdo ir ao ar por 

criticar diretamente a prefeitura, e que os jovens deveriam voltar aos locais com novas 

perguntas para as pessoas, de modo que não houvesse espaço para esse tipo de resposta. 

Como o Professor A comentou nos primeiros dias de formação e relato no capítulo 

anterior, não existiria liberdade total. Assim, o grupo deveria sempre ter em mente que estava 

em um espaço da prefeitura, mantido por ela, e que não poderiam produzir materiais que 

fossem abertamente contra a instituição.  

Apesar disso, acredito ser essencial que as decisões dos jovens sejam respeitadas em 

um Centro voltado para a juventude. As propostas levantadas por eles ao longo dos meses do 

“Conexões” teriam tornado o programa muito interessante e mais alinhado ao que a própria 

juventude (ou aquele grupo de jovens) pensa da construção do projeto. Para Bohossian e 

Minayo (2009, p. 421),  

 

É crucial que os jovens participem da tomada de decisão em assuntos que digam 

respeito à sua vida e ao seu futuro. Mas também é preciso investir para que os que 

detêm poder na sociedade reconheçam e valorizem os temas trazidos por eles em 

seus diferentes segmentos. Assim como é necessário dar força aos inúmeros 

mecanismos de participação que vêm sendo inventados pelos jovens e atualizados de 

formas criativas, mobilizadoras e, muitas vezes, transgressoras. 

 

Avalio, assim, que havia muitos olhares diferentes e conflitantes sobre o que deveria 

ser o “Conexões”. Para a equipe gestora do CUCA, o “Conexões” era um projeto caro que 

precisa atingir um nível conceitual e estético determinado, levando em consideração o 

formato tradicional da televisão e as exigências da TV Ceará, do CUCA e da Prefeitura de 

Fortaleza. Já para os jovens, o “Conexões” se apresentava para alguns como uma forma de 

profissionalização, mas para boa parte deles como um dos caminhos para se construir 

audiovisual na periferia, desenvolver afinidade com os equipamentos, mostrar a sua realidade 

e seus interesses pessoais. 

A construção de uma “cartilha” a ser seguida pelos jovens minou a autonomia deles e, 

nos últimos meses, os vi bastante desestimulados e indo gravar materiais só porque haviam 

sido mandados. Percebi-os diversas vezes buscando filmar de determinada forma sabendo 

que, se tentarem algo diferente, o material seria mais uma vez descartado. Com a extensão do 

projeto para o ano de 2019, eles ficaram também bastante ansiosos para que essas reuniões e 
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gravações chegassem ao fim e eles pudessem se dedicar a outras coisas, talvez até a trabalhos 

mais autorais. 

Todas essas questões latentes foram enfraquecendo o desejo dos jovens de produzirem 

os programas, desestimulando-os no cotidiano da produção, enquanto as exigências 

começavam a ganhar destaque. Entretanto, os percalços também fortaleceram os jovens na 

condição de grupo, e fizeram-nos construir laços ainda mais fortes, tanto nas reuniões 

presenciais quanto através do grupo do WhatsApp criado e gerenciado por eles mesmos.  

No próximo capítulo, apresentarei com mais detalhes essa relação construída entre os 

jovens participantes, e deles comigo, e como a nossa convivência se deu ao longo dos meses 

envolvidos com o projeto. Nessa análise, buscarei considerar a efetivação do direito à 

comunicação na construção dessa relação entre eles, buscando entender as suas formas de 

resistir a todas essas questões envolvendo a produção dos programas, e entendendo como isso 

se relaciona ao exercício do direito à comunicação no grupo. 

 

 

5 OS SOBREVIVENTES  

Imergir em campo é um processo longo e desgastante, mas também uma experiência 

engrandecedora, que expande os horizontes da pesquisa. A cada encontro do “Conexões”, muitos 

questionamentos surgiam. Precisava estar cada vez mais atento e envolvido, tanto com o processo 

de produção dos programas quanto com os próprios jovens. Se, num primeiro momento, fiquei 

acuado de me enturmar com os jovens comunicadores participantes do programa, com a 

intensificação da interação cotidiana, a nossa relação de amizade foi se construindo. Assim, tive a 

chance de experimentar o preceito etnográfico de que só com a naturalização da minha presença 

no campo, por meio da construção de uma relação de confiança com cada um dos jovens, pude ter 

acesso a informações que, de outra forma, não conseguiria obter.  

Com o estreitamento dos laços entre mim e o grupo, fruto da intensificação da 

convivência, questões mais íntimas foram sendo abordadas, envolvendo tanto aspectos 

pessoais da vida dos jovens, quanto relacionadas às suas opiniões acerca da formação 

ofertada, da produção e avaliação do “Conexões”. 

Meses após o fim da pesquisa de campo, ainda penso, muitas vezes, durante meus 

momentos livres, nesses jovens. Indago-me sobre como a vida deles seguiu com o fim do 

projeto e acompanho os caminhos que estão trilhando nas redes sociais. Sei também que eles 

observam os meus caminhos, mesmo à distância.  

Ao longo deste capítulo, irei detalhar meu percurso de aproximação junto aos jovens 
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comunicadores do CUCA, durante a formação do “Conexões Periféricas”, apontando algumas 

questões centrais, de modo a tornar possível observar e analisar como a nossa relação se 

construiu ao longo dos meses imersos no projeto, tendo em vista o direito à comunicação e 

sua conexão com essas questões. Para responder as questões centrais desta pesquisa, abordarei 

a seguir, além da participação em reuniões presenciais no decorrer da investigação, também 

algumas interações ocorridas no ambiente digital, por meio do Instagram e grupos do 

WhatsApp, quanto nas reuniões presenciais e momentos de gravação. 

 

5.1 DE STALKER A MELHOR AMIGO 

 

Ingressar em uma comunidade, na condição de pesquisador, é também construir 

relações com os interlocutores que ultrapassam o momento do campo. Estando inserido no 

processo formativo do “Conexões Periféricas”, após um momento inicial de insegurança, 

consegui facilmente me aproximar dos jovens comunicadores participantes, e muito disso se 

deu por algumas mudanças e ajustes em minha postura frente a esse campo.  

Em leituras de diversos textos etnográficos, feitos enquanto estava no CUCA, a 

imagem do etnógrafo sempre esteve ligada à ideia de um homem munido de seu caderno, que 

buscava fazer anotações sobre todos os processos que observava e vivia em campo. Tendo isto 

em mente, em meados de setembro de 2019, prestes a começar a frequentar o CUCA, também 

adquiri o meu próprio pequeno caderno pautado. Ele não possuía uma capa bonita ou estilosa, 

mas era o que eu poderia comprar na época, e pretendia que me acompanhasse ao longo de 

toda a pesquisa.  

Tinha como ideia anotar rapidamente no caderno algumas passagens que ocorressem 

enquanto estivesse no CUCA, e posteriormente transcrever em um arquivo no computador. 

Iria tentar registrar com palavras-chave tudo o que visse ou ouvisse e, ao chegar em casa, 

transformar as palavras ouvidas, ditas e/ou pensadas em um relato corrido sobre o que havia 

acontecido nas reuniões do “Conexões”. 

Se um jovem ou algum membro do CUCA tecia algum comentário interessante, eu, 

prontamente, pegava o diário e realizava essa anotação. Sempre tentei ser discreto ao usá-lo, 

levando-o sempre comigo e anotando disfarçadamente. Esse instrumento me ajudou bastante 

nos primeiros dias do campo, quando consegui registrar quase tudo do que acontecia na 

reunião, incluindo falas inteiras de alguns integrantes. Em casa, me valia da memória para 

completar as lacunas, tentando repensar o dia com todos os seus detalhes. 

Entretanto, após algumas reuniões, comecei a perceber os olhares dos jovens cada vez 
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que eu pegava o caderno para anotar. Eles tentavam olhar sorrateiramente o que eu estava 

escrevendo, e ficavam pensativos quando eu registrava algo após a fala de alguém. Uma das 

principais questões do pesquisador em campo é a sensibilidade para notar esses movimentos, 

e poder se adaptar de modo que a sua presença ali possa ser o mais natural possível. 

Esses olhares, também, falam, de algum modo, a respeito da autoridade do etnógrafo 

em campo. Eu estava lá munido de um objeto que, teoricamente, me daria “poder”, pois 

estava observando e escrevendo a situação de acordo com o meu ponto de vista. A história que 

seria contada, dali pra frente, seria completamente escrita por mim, e eles pouco teriam 

controle do resultado, o que justifica a curiosidade para saber o que havia chamado a minha 

atenção a ponto de valer o registro. Para Clifford (2008, p. 21), 

 

a etnografia está, do começo ao fim, imersa na escrita. Esta escrita inclui, no 

mínimo, uma tradução da experiência para a forma textual. O processo é complicado 

pela ação de múltiplas subjetividades e constrangimentos políticos que estão acima 

do controle do escritor. Em resposta a estas forças, a escrita etnográfica encena uma 

estratégia específica de autoridade. 

 

Assim, comecei a procurar estratégias para minimizar esse impacto das anotações em 

campo. Parti do entendimento de que a transcrição dos fatos vividos para relatos escritos não 

era feita durante a minha passagem em campo, mas sim no momento em que eu estava em 

casa, relendo minhas anotações. O Diário de Campo físico, dessa forma, servia apenas como 

um instrumento que facilitava a lembrança dos fatos quando tivesse que construir o texto 

corrido sobre o dia, como afirma Oliveira (2006, p. 29), ao conceituar “o diário e a caderneta 

de campo como modos que se diferenciam claramente do texto etnográfico final”. 

Comecei a perceber que poucos eram os jovens que usavam cadernos para assistir as 

aulas, e muitos deles faziam suas anotações nos próprios celulares. Todos os jovens do projeto 

possuíam celular, e era muito comum que passassem a aula com ele na mão, ou bem próximo 

do corpo. 

Percebendo isso, iniciei um movimento para transferir as anotações que faria no meu 

caderno para o celular, de modo a chamar menos atenção do grupo. Em um primeiro 

momento, notei que eles achavam estranho eu não estar mais com meu caderno, não segurar 

mais a caneta e realizar as anotações que sempre fazia. Entretanto, percebi também que o uso 

do celular como instrumento de investigação passou completamente despercebido por eles. 

Quando sacava o aparelho para fazer alguma anotação sobre o campo, eles poderiam achar 

que eu estava enviando uma mensagem, ou resolvendo algo importante, mas não construindo 

a minha pesquisa através dessas anotações.  

Com essa mudança de postura no campo, os jovens foram se acostumando com as 
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minhas anotações. Acredito, assim, que esse pequeno ato tenha facilitado a naturalização da 

minha presença naquele espaço. Além disso, nossa aproximação foi se intensificando à 

medida que desenvolvia conversas com eles sobre mim e minha relação com o CUCA, 

buscando deixar claro que eu não era só um pesquisador. Enfatizava que como jovens também 

tínhamos afinidades, estimulando, assim, que se sentissem mais à vontade para compartilhar 

suas experiências de vida.  

 A construção dessa nossa relação teve alguns momentos marcantes. Já no meu 

primeiro dia inserido em campo, o professor que acompanhava o grupo na ocasião pediu para 

que eu me apresentasse e explicasse como seria a minha pesquisa. Busquei, assim, ser bem 

formal e claro sobre os meus objetivos ali dentro com a minha pesquisa. Expliquei 

brevemente no que consistia minha investigação, contei que iria observar questões sobre o 

direito à comunicação no processo de produção do programa, além de acompanhar toda a 

formação do “Conexões” junto com eles, até o último dia.  

 

[...] Então, para a minha surpresa, uma das garotas presentes me chamou de “stalker 

profissional”, pela natureza do trabalho que eu iria desenvolver com eles. (DIÁRIO 

DE CAMPO, setembro de 2018) 

 

O termo stalker possui muitos significados. Segundo o Dicionário Cambridge, stalker 

é “uma pessoa que segue e observa alguém ilegalmente, especialmente uma mulher, durante 

um período de tempo”45. Na internet, a gíria se popularizou para designar uma pessoa que 

busca informações sobre outra sem ser notada, como alguém que “observa” a vida de outro 

indivíduo através das redes sociais on-line sem que sua presença seja percebida pelo indivíduo 

observado.  

Quando essa garota me chamou de stalker, todos riram e a maioria dos jovens 

balançou a cabeça em concordância. Um deles até mesmo comentou que já estava se sentindo 

“observado”. Achei isso interessantíssimo, diz muito sobre como eles veem um pesquisador, 

alguém que está ali para observar e anotar tudo sobre eles, sem que percebam essa presença 

no ambiente.  

Essa passagem ficou na minha cabeça por alguns dias, principalmente por eu ter ainda 

uma ideia arraigada de que eu seria apenas um membro neutro no processo. Na ocasião, 

questionei-me, bastante, sobre qual seria o meu papel no “Conexões”. Seria mesmo apenas 

um “stalker”, alguém destinado a observar os jovens enquanto trabalhavam, os considerando 

“objetos de pesquisa”, ou participaria ativamente do processo e os consideraria meus 

 
45 “A person who illegally follows and watches someone, especially a woman, over a period of time” Tradução 

nossa. Retirado de <https://goo.gl/1ZbXTG>. Acesso em 09 jan. 2019 
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interlocutores?  

A leitura sobre o processo de entrada no campo de Zaluar (1985), no livro “A Máquina 

e a Revolta”, ajudou-me a refletir sobre esse momento que estava vivenciando. Em sua 

pesquisa, a autora investigou as vivências urbanas dos moradores da comunidade Cidade de 

Deus, no Rio de Janeiro. Ela comenta como passou da condição de ser vista como uma 

pesquisadora, com todo o peso dessa atribuição, a alguém que estava ali para também viver 

junto com a comunidade. 

 

 

Se percebiam o poder que meu status social me conferia, procuravam valer-se dele 

colocando-me no lugar do intelectual tradicional, mediador com o mundo, ou 

melhor, um dos muitos mediadores com o mundo de que se valiam. Mais tarde, 

porém, outra representação passou a prevalecer. Como para mim a atividade de 

pesquisa não era uma mera técnica de obtenção de dados, vivemos numa relação 

social em que ambas as partes aprenderam a se conhecer. (p. 20) 

 

Como já explicado anteriormente, com o passar dos meses, fui me colocando nas 

diversas situações de preparação e de elaboração do programa de forma mais incisiva, 

oferecendo-me para ficar responsável por pontos de pauta, ou participar das gravações. Adotei 

uma postura de observação participante no campo, vivendo com os jovens todas as 

turbulências do processo do “Conexões”. 

Durante esse período, contava minha experiência de campo nas aulas de algumas 

disciplinas que estava cursando na universidade, e meus colegas de mestrado sempre 

comentavam que eu estava vivendo um “sonho etnográfico”, pois os jovens eram 

completamente abertos comigo. Os participantes do “Conexões” confessavam 

descontentamentos relacionados ao processo formativo e à condução do projeto, livremente, e 

contavam-me detalhes que não estavam acessíveis à equipe do CUCA.  

Assim, com a virada do ano de 2018 para 2019 ficou claro que, dos 15 que tiveram 

participação inicial no projeto, nem todos iriam continuar até o final. No fim das contas, como 

já exposto, apenas oito jovens seguiram no projeto nesta nova etapa. Os oito que restaram 

começaram a brincar com o fato de terem sido os únicos “sobreviventes” de todo o processo, 

e que eles iriam avançar e encerrar o projeto, apesar das dificuldades. Com isso, depois de um 

tempo, assumimos a identidade de “Sobreviventes do ‘Conexões’”. Digo “assumimos”, em 

primeira pessoa do plural, pois eles também me consideravam um sobrevivente, apesar de 

permanecer por outras razões associadas ao desenvolvimento da minha pesquisa. Contando 

comigo, então, éramos nove. 

Assim, fui percebendo, cada vez mais, como consegui me identificar no meio deles. 

Essa relação, então, foi criando reverberações nas redes sociais. Quase todos os jovens 
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começaram a me seguir no Instagram, e eu os seguia de volta. Eles começaram também a 

responder aos stories que eu publicava na rede e mandar palavras de incentivo para as 

dificuldades que eu estava passando, enquanto escrevia meu texto da qualificação. 

Acerca da relação estabelecida via redes sociais, destaco uma situação que atesta o 

fortalecimento desse vínculo com o grupo. No Instagram, existe uma função em que os 

usuários podem marcar um grupo de pessoas como “melhores amigos” para verem apenas 

alguns conteúdos restritos. Qual não foi a minha surpresa quando, olhando a minha linha do 

tempo da rede social, vi que havia sido colocado como “melhor amigo” de dois desses jovens 

do “Conexões”, e tinha acesso a materiais produzidos por eles (selfies, vídeos, publicações) 

que nem todos os seguidores deles tinham. Se, inicialmente, eu seria visto como um stalker, 

agora eu já podia começar a me sentir mais íntimo do grupo ou, ao menos, de parte dele. 

Essa interação via internet não era de mão única. Mesmo que eu não os tenha colocado 

no meu grupo de “melhores amigos”, buscava interagir quando via os conteúdos que 

postavam, principalmente respondendo aos stories e às postagens de algumas fotos. Essas 

respostas, geralmente, consistiam em elogios, seja por algum trabalho que eles haviam feito 

ou alguma foto produzida, visto que muitos estavam começando a se dedicar à fotografia e 

isso se refletia em suas contas pessoais.  

Vendo essas publicações, senti-me cada vez mais próximo dos jovens, entendendo não 

só os fluxos que eles construíam no CUCA, mas também fora dele. Eles começaram a montar 

pequenos grupos para sair e ir a festas, principalmente as festas organizadas pelo CUCA. 

Foram também à praia algumas vezes, juntos, e as fotos eram sempre publicadas nas redes 

sociais.  

Sempre era convidado para participar desses momentos extra-CUCA, mas 

infelizmente poucas foram as vezes que pude estar presente. Alguns fatores foram bastante 

impeditivos, como a distância da minha casa até o Centro, a dificuldade de conseguir um 

transporte direto, os horários e até mesmo o choque com as atividades do mestrado. 

Entretanto, sempre deixei claro que a minha vontade era de estar junto deles com maior 

disponibilidade do que me permitia a condição de pesquisador, de modo a poder vivenciar 

mais a convivência como um amigo. 

Tentei ao máximo, durante esses oito meses no campo, dar total prioridade a esta 

experiência imersiva. Os outros compromissos poderiam esperar, mas o meu campo, base da 

minha pesquisa, não iria acontecer novamente. Seguia assim não só meus sentimentos de 

conexão com o vivido, mas às orientações recebidas no sentido de que, especialmente nesta 

fase da investigação, eu deveria estar completamente dedicado a este campo para poder 
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entendê-lo de forma ampla e complexa. 

Considerando isso, em determinado dia, perto do final do ano, os jovens iriam passar 

manhã, tarde e noite no CUCA, pois de manhã haveria uma reunião, e a tarde e à noite 

ocorreria a gravação de um programa especial de Natal. Assim, organizei-me com 

antecedência para estar junto deles durante todo o dia, desmarcando, inclusive, outros 

compromissos pré-agendados.  

Após a reunião da manhã, decidimos ir de metrô almoçar no shopping Parangaba, por 

ser relativamente perto do CUCA, e o Professor A e outro membro do grupo precisavam 

resolver alguns assuntos lá. Como nem todos possuíam dinheiro para pagar a passagem ou 

comprar comida no shopping, decidimos, eu e o professor, dividir o valor destas despesas.  

Em diversos momentos durante os meses de convivência, os vi comentar sobre a 

situação financeiramente delicada que muitos se encontravam, e a maioria não podia contar 

com a ajuda da família. Acredito ser essencial estar atento a essas questões em campo pois, 

apesar de estar lá me colocando como um deles, eu ainda assim possuía vários privilégios que 

eles não tinham, como vir de uma família financeiramente mais estável, ou não precisar 

trabalhar para me manter estudando. Assim, sempre que podia, ajudava com o pouco que 

tinha, e assim fui demonstrando minha camaradagem para com eles.  

Nesta ocasião, então, embarcamos na estação de metrô e fomos em direção ao 

shopping. Alguns não puderam ir por terem outros compromissos, de modo que estava 

presente eu, o professor e mais cinco jovens. Chegando lá, passeamos um pouco, demos uma 

volta pelo local e visitamos várias lojas. Fomos, então, nos direcionando para a praça de 

alimentação, pedimos os lanches e ficamos conversando enquanto comíamos. Perto do fim da 

refeição, o professor disse que iria ao banco resolver algumas pendências, enquanto 

terminávamos de comer. Com a saída dele, os jovens se sentiram bem mais livres para 

conversar sobre o processo que estávamos atravessando no CUCA. 

 

Uma das jovens então puxou uma conversa sobre como eles estavam se sentindo 

nesse processo de produção, e todos começaram a falar e se soltar inesperadamente 

(para a minha alegria). Eles disseram que a produção do primeiro programa ter sido 

tão criticada pela equipe do CUCA deu um “balde de água fria” em todos, e o 

bloqueio do Instagram também. Eles se sentiram muito constrangidos para continuar 

a partir daí. (DIÁRIO DE CAMPO, dezembro de 2018) 

 

Nesse momento, um dos jovens fez uma fala que considero central para entender o 

sentimento deles nesse momento: “Nós somos mão de obra barata, gente. Eles nos colocam lá 

pra fazer esse programa acontecer, sem ganhar nada, e ainda com um nível de exigência lá em 

cima”. Outro jovem completou: “eles nos enganaram, disseram que a gente ia ter controle do 
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processo, mas não é isso que está acontecendo. Na maioria das vezes a gente só realiza as 

tarefas práticas.” (DIÁRIO DE CAMPO, dezembro de 2018).  

Para melhor contextualizar a cena, relembro que, na ocasião, realmente os jovens 

estavam há meses trabalhando, frequentando o CUCA, locomovendo-se pela cidade, gastando 

com alimentação, e sem ganhar nenhum valor de incentivo, como uma bolsa ou ajuda de 

custo, além de lidar com um nível de exigência extremamente alto com as produções. Muitos 

passavam o dia inteiro no Centro, realizando atividades do “Conexões” de manhã e de tarde, e 

precisavam tirar dinheiro do próprio bolso para comer. 

Esse foi um dos primeiros momentos, após tantos meses em campo, que os vi falando 

tão abertamente sobre essas questões. Pude, então, perceber com mais clareza suas 

inquietações frente às falhas que aconteceram e que prejudicaram bastante o andamento do 

“Conexões Periféricas”, numa escala que se estendia do desconforto à revolta. Por eles 

estarem em um ambiente exterior ao CUCA, e sem nenhum profissional envolvido por perto, 

se sentiram muito livres para tecerem esses comentários e deixarem suas opiniões serem 

expostas.  

Considero que esses comentários se relacionam ao exercício do direito à comunicação 

quando pensamos através da perspectiva da participação e do acesso à informação. Os jovens 

questionavam, principalmente, a falta de liberdade para decidirem sobre como o programa se 

daria, ou seja, a participação na dimensão do planejamento das ações; além de como as 

informações sobre o projeto, as exigências dos professores e do CUCA e os prazos 

estabelecidos não ficaram muito claros e constantemente sofriam alterações sem maiores 

explicações. Eles recebiam fragmentos de informações, mas era muito difícil estabelecer um 

plano geral do que estava acontecendo/iria acontecer no “Conexões”. 

Torna-se impossível construir uma relação mais horizontal, dentro da formação, com 

os jovens se eles não possuem acesso às informações básicas sobre a sua atuação no projeto, 

seja ela de qualquer natureza. Como já elencamos no capítulo anterior, muitas das decisões 

sobre o projeto não eram compartilhadas com transparência para os jovens comunicadores. 

Com muita frequência, eles chegavam no CUCA sem saber o que iria acontecer na reunião, 

além de não ter acesso, por exemplo, a documentos básicos do CUCA sobre as diretrizes que 

norteiam o Centro e suas iniciativas (com exceção dos editais públicos). 

Além disso, acredito ser importante refletir sobre o papel desses formadores, 

diretamente em contato com os jovens, na motivação que os alunos tem para continuar no 

projeto e construir laços. Se não há um ambiente propício para que essa produção se 

desenvolva, respeitando as motivações, interesses, pontos de vista e singularidades dos 
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jovens, como esses indivíduos podem se manter estimulados a tentar continuar produzindo 

cultura e comunicação?  

Se os jovens do “Conexões” se autointitularam Sobreviventes do meio para o fim do 

projeto, eles estavam sobrevivendo à que? Penso que eles sobreviveram à forma como o 

projeto foi guiado, à desorganização e falta de informação que recebiam, aos estresses, aos 

descartes e, principalmente, à falta de comprometimento pleno com o Estatuto da Juventude e 

com as diretrizes que são base para a efetivação do direito à comunicação entre eles. 

Se não havia uma clareza em como o processo se desenvolveria, nem se os jovens 

poderiam bater a meta estipulada de episódios, porque não construir o calendário do projeto 

junto com eles, no início das aulas? Mais uma vez, a questão do direito a comunicação - 

considerando a participação, formação cultural e acesso à informação - é deixado de lado em 

um processo de verticalização das tomadas de decisões. Não havendo o envolvimento dos 

jovens, os mais interessados nesse processo, como o CUCA poderia cobrar uma frequência e 

motivação por parte do grupo? E não foram poucas as vezes que me questionei sobre essa 

verticalização durante os meses em campo. 

 

Mais uma vez sinto que falta participação dos jovens nesse processo, eles são 

jogados de um lado pro outro sem realmente entenderem o que estão fazendo. Pela 

pressa de entregar o material, os técnicos do CUCA assumem responsabilidades e 

passam pros jovens, que só podem aceitar e cumprir o que os professores esperam. 

Os processos não são devidamente explicados e isso está complicando a produção 

do programa. (DIÁRIO DE CAMPO, dezembro 2018) 

 

Entendo que essas críticas feitas ao CUCA mostram muito claramente como esse 

direito em alguns momentos teve mais destaque, mas em outros foi exercido apenas de 

maneira secundária. As possibilidades de agir sobre a produção comunicacional do CUCA foi 

limitada à medida que os gestores centralizavam as decisões, e não havia uma estrutura que 

permitisse a esses jovens a autonomia necessária a essa prática.  

Quando falamos em estrutura que promova essa autonomia, fazemos referência a um 

conjunto de atitudes e posicionamentos do CUCA e de seus funcionários que pudesse facilitar 

que a voz desses jovens fosse considerada e ouvida, ampliando a participação, autonomia, 

formação e acesso à informação dos participantes do “Conexões”.  

Acredito que outros momentos de debate como esse podem ter acontecido, 

principalmente quando todos estavam juntos em outras atividades, mas não havia ainda 

presenciado. Daí fica clara a importância de andar por esses espaços antes não explorados por 

mim na condição de pesquisador, e também da condição de amigo dos jovens. Esses 

momentos me dizem mais sobre o meu campo do que muitas reuniões de produção das quais 
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participei. 

 

Esse andar pelo espaço delimitado no qual a pesquisa transcorre permite que o 

etnógrafo se situe, isto é, adquira naquele contexto um lugar e uma identidade. 

Trata-se de um percurso marcado pela interação. Ora, interagir pela participação nos 

rituais, nos trabalhos, no lazer e pela interlocução nas entrevistas informais, nas 

conversas suscitadas pela participação, nos bate-papos que até parecem escapar dos 

desígnios do trabalho de campo, alimentados apenas pelas amizades ali contraídas. 

(SILVA, 2009, p. 178) 

 

 

Outro ponto levantado pelo grupo foi a questão das pessoas que saíram não sofrerem 

nenhuma punição por abandonarem projeto. No meu entendimento, apesar dos esforços da 

equipe de funcionários do CUCA, à medida que os meses iam avançando, cada vez menos 

jovens iam às reuniões. A elevada taxa de abandono do Programa já se configurou nos 

primeiros meses, como relatei, diversas vezes, no diário de campo: “A alta evasão me 

preocupa, mas espero que nas próximas reuniões, quando eles começarem a acompanhar a 

evolução do processo e os produtos prontos, essa saída de alunos diminua.” (DIÁRIO DE 

CAMPO, outubro de 2018). 

Em outro trecho, com o avançar das atividades, registro que: 

 

Percebo que o volume de material a ser produzido pelos jovens é imensa pra 

quantidade de tempo, desde o começo. Elaborar 12 programas não é tarefa fácil, 

ainda mais com recursos limitados do CUCA e a exigência enorme colocada sobre 

eles. Não sei quantos deles ainda vão continuar, mas o número de jovens presentes 

nas reuniões diminui a cada semana, o que é preocupante. Os que restaram estão 

sobrecarregados com roteiros, gravações e edição, o que torna a tarefa de estar 

presente no CUCA semana após semana ainda mais exaustiva, somada com as 

outras atividades que eles exercem fora do CUCA. (DIÁRIO DE CAMPO, 

novembro de 2018) 

 

 Tentando estabelecer uma cronologia desse processo de abandono do projeto, relembro 

que foram 15 os jovens selecionados para esta temporada. Após duas semanas de formação, 

dois dos jovens já desistiram do projeto. Após um mês e meio de encontro, outro desistiu. Um 

deles aparecia pontualmente, cerca de uma vez a cada quatro encontros, e no começo de 

novembro parou de comparecer completamente. Ao fim de novembro, outro jovem desistiu, e 

mais duas desistiram no fim de dezembro, totalizando sete desistentes. Por fim, ficaram 

apenas oito jovens até o último dia do projeto. 

Conversando com alguns membros da equipe do CUCA sobre essa situação, vários 

deles me relataram que é comum a evasão entre os membros do projeto, que há uma alta 

rotatividade dos jovens dentro do CUCA e nem todos concluem as formações. Atribuo essa 

evasão dos membros do projeto nesses primeiros meses muito mais à rotina proposta pela 

equipe do CUCA, de produzir um programa por semana em ritmo intenso, e às outras 
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responsabilidades que os jovens tinham fora do CUCA, como faculdade e projetos paralelos.  

Em resposta ao aumento dessa evasão, os técnicos tentavam, reiteradamente, trazer de 

volta as pessoas que haviam saído e/ou faltavam as reuniões há tempos. O esforço se 

associava, sobretudo, à necessidade cumprir a meta de baixa evasão do programa, uma 

questão que gerava bastante desconforto entre o grupo dos participantes. 

 

Eles comentaram também da evasão, que o projeto, por ser de graça, não teria 

consequências para quem saíssem, o que é péssimo. Um dos jovens falou que ‘eu 

não me sinto confortável de receber o mesmo certificado de uma pessoa que faltou 

quase todas as reuniões e não contribuiu em nada, isso é injustiça’ (DIÁRIO DE 

CAMPO, dezembro de 2018).  

 

Para a equipe do CUCA, é muito natural que eles não queiram perder jovens do 

projeto, e façam de tudo para que esses ex-participantes voltem. Entretanto, para os membros 

que estão ali, desde o primeiro dia se esforçando para o projeto continuar, não parecia justo 

que outros jovens “sem compromisso”, na percepção deles, tenham as mesmas oportunidades 

que eles, inclusive o mesmo certificado. 

Considero, entretanto, que os jovens não reagiram passivamente a essas questões, pois 

criaram mecanismos de enfrentamento, como a criação de um grupo, que será relatado à 

frente, para conversar sobre esses assuntos mais livremente. Entretanto, um dos pontos 

levantados nessa conversa foi que, apesar de reclamarem pontualmente, muito pouco era feito 

pela equipe de funcionários do CUCA para mudar essa situação. Além disso, eles ficavam 

bastante acuados de tomar posições mais enérgicas que pudessem prejudicar a convivência 

entre o grupo e resultar em mais evasões.  

Nem todos, entretanto, se comportavam assim nas reuniões. Sempre havia um ou outro 

que falava de forma mais brusca, menos vergonha e se posicionava de modo mais direto, mas 

geralmente eles evitavam discussões em torno de questões mais centrais, como a evasão de 

participantes, a certificação e as exigências na produção do material, esquivando-se desses 

conflitos.  

Algo que me inquietou, profundamente, nesse passeio relatado foi como os jovens 

realmente se transformaram na ausência de um funcionário do CUCA nas proximidades. O 

motivo dessa inquietação se deu pois, até aquele momento, os espaços em que esses tipos de 

conversas aconteceram não foram tão constantes. Posteriormente, essa troca de informações, 

em conversas longe dos funcionários do CUCA, se tornou mais frequente, com o avançar do 

projeto. 

De modo a promover um diálogo mais efetivo entre os Sobreviventes, para além das 

reuniões presenciais, eles construíram um grupo paralelo dentro do WhatsApp onde somente 
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os que participaram do projeto assiduamente foram aceitos. Esse grupo tinha como nome 

“Conexões das Tretas”, um ambiente fora dos olhares da equipe gerenciadora do CUCA, onde 

eles podiam conversar, livremente, sobre os diversos temas.  

 

5.2 O “CONEXÕES DAS TRETAS” 

Como já mencionado, no início do projeto, foi criado um grupo do WhatsApp para 

favorecer a comunicação entre os membros do CUCA responsáveis e os jovens participantes. 

O grupo em questão possuía o nome “Conexões 2018”, e tinha como foto de capa apenas o 

logotipo do “Conexões Periféricas”. Seu principal objetivo era avisar sobre os horários das 

reuniões, ou repassar informações importantes a respeito do processo de produção do 

programa. 

Esse espaço possuía um caráter bastante institucional, considerando que os três únicos 

administradores eram os funcionários do CUCA que estavam à frente do projeto. 

Posteriormente, um dos monitores, que passou a acompanhar o “Conexões”, também foi 

adicionado e promovido a administrador. 

Durante os primeiros meses da formação, o “Conexões 2018” satisfez bastante as 

necessidades do projeto. Como não havia, ainda, uma grande intimidade entre os jovens, e 

muitos avisos e lembretes precisavam ser dados diariamente, não havia, neste período, a 

necessidade de estabelecer outro meio de comunicação entre os membros. 

 

Figura 18 – Captura de tela do grupo Conexões 2018 

 

Fonte: captura de tela realizada pelo autor 
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Como já comentado, boa parte desses jovens possuía perfis em redes sociais e estava 

acostumado a interagir on-line das mais diversas formas. É comum que eles participem de 

grupos da família, da faculdade, do colégio, de amigos próximos, e cada um desses grupos 

possui uma dinâmica de participação diferente. Dessa forma, entender as regras de um espaço, 

com um perfil mais institucional não era algo difícil, mas, ainda assim, revelava-se estranho 

para muitos deles.  

Em várias situações pude vê-los bastante receosos sobre quais conteúdos poderiam ser 

compartilhados na plataforma. Nas reuniões, via-os sempre perguntar se determinado texto ou 

imagem poderia ser enviada por esta instância, se era pertinente para a discussão e, mesmo 

quando o conteúdo era compartilhado, eles buscavam constantemente justificar o seu envio.  

Acredito que isso possa ser reflexo, também, de outras relações que eles construíram ao 

longo de sua trajetória. Em grupos de faculdade, de cursos, do trabalho ou até mesmo de 

condomínio/bairros, é cobrada uma postura também de respeito com as hierarquias superiores 

presentes. Não é incomum que os administradores limitem a troca das imagens/nome oficiais dos 

grupos, além de considerar o compartilhamento exagerado de informações desnecessárias, como 

correntes e imagens engraçadas, uma atitude que pode ser lida como certa falta de educação. 

Não podemos, desse modo, considerar que essa postura dos jovens seja resultado 

apenas das ações ocorridas dentro do CUCA. A instituição escolar tradicional também é 

transpassada por essa mesma sensação de falta de liberdade, onde os jovens precisam 

responder a um professor, à coordenação ou diretoria que centraliza o poder. Já existe, em seu 

imaginário, uma noção pré-concebida de como essas instituições funcionam, e o que é ou não 

permitido nesses ambientes.  

Sabemos, entretanto, que as mídias digitais vêm trazendo novos desafios a essa forma 

unidirecional de se guiar a educação, mesmo na escola tradicional, de modo que essas 

crianças e adolescentes, hoje em dia, estão “imersas numa cultura de consumo que as situa 

como ativas e autônomas; mas na escola uma grande quantidade de seu aprendizado é passiva 

e dirigida pelo professor.” (BUCKINGHAM, 2010, p. 44) 

 Assim, ao entrar no CUCA, esperava que as relações que se construíssem ali tivessem 

outra dinâmica, por entender que boa parte da abordagem oferecida pelo CUCA apontava para 

outra forma de aprendizagem, com potencial para promover uma relação menos hierarquizada 

entre estudantes e professores. Principalmente, imaginava que essa relação se daria de forma 

mais dialógica, como aponta Freire (1969, p. 52) “O que se pretende com o diálogo, em 

qualquer hipótese, é a problematização do próprio conhecimento, em sua indiscutível reação 
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com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual se incide, para melhor compreendê-la, 

explicá-la, transformá-la.”. Esse diálogo no processo de aprendizado conseguiu ser estabelecido 

em alguns momentos, principalmente nos iniciais, mas com o aumento das exigências e 

demandas a relação entre professores e jovens foi sendo jogada para segundo plano. 

Assim, com os problemas que surgiram durante o processo com os funcionários do 

CUCA e o crescente entrosamento entre o grupo de jovens, apenas o “Conexões 2018”, com 

caráter institucional, não foi suficiente para dar conta de todas as interações que os 

participantes gostariam de ter no ambiente digital. Diante desse quadro, os jovens decidiram 

por criar um novo grupo, organizado por eles mesmo. O estopim para a sua criação, acredito, 

foi a diminuição significativa da quantidade de membros ativos no “Conexões”, e a 

necessidade de abordar assuntos mais polêmicos longe da vista dos funcionários do CUCA, 

até mesmo sobre o projeto. 

Então, no começo de 2019 eles criaram o “Conexões das Tretas”. O nome do grupo 

surgiu em uma conversa entre os jovens, na qual eles comentaram que toda reunião do projeto 

surgia uma “treta” diferente, que eles tinham que resolver o mais rápido possível, seja uma 

entrevista cancelada pelo entrevistado, seja o carro do CUCA saindo com atraso, ou até 

mesmo a questão do descarte dos programas. “Treta”, aqui, seria sinônimo para confusão ou 

desavença, conflitos que corriqueiramente aconteciam no desenrolar do projeto.  

Uma das jovens me procurou explicando que eles haviam acabado de criá-lo e 

perguntando se eu tinha interesse em participar. Ela me confessou que não havia ainda me 

inserido, pois não sabia se seria interessante para a minha pesquisa. Expliquei que seria muito 

interessante participar do grupo, que eles poderiam me colocar, mas que ficassem tranquilos 

em relação a minha presença ali, pois iria tratar todo o conteúdo que visse com extrema 

cautela. 

Assim, em respeito aos meus interlocutores, e entendendo que, nesse espaço, foram 

trocadas informações extremamente sigilosas, não irei compartilhar nenhuma captura de tela 

que fiz do grupo, nem irei inserir nesta análise falas diretas, ou seja, cópias, dos assuntos que 

foram abordados nas conversas, buscando evitar o risco de algum deles ser reconhecido 

individualmente, até mesmo por sua forma de escrever. Irei, assim, buscar abordar os fatos e 

conversas que tiveram lugar no “Conexões das Tretas” de forma indireta, retribuindo o voto 

de confiança que os jovens me deram. 

A foto principal do “Conexões das Tretas” era composta por uma selfie dos membros 

do “Conexões” que ainda estavam ativos, tirada na sala da Radioescola, em um dos últimos 

encontros. O grupo possuía dois administradores, os dois jovens que tiveram a iniciativa de 
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criá-lo. Acredito que, como esses dois criaram o grupo e adicionaram todos os demais, e não 

havia a necessidade de inserir mais pessoas, a administração do grupo não foi ampliada para 

todos os outros jovens. Vale ressaltar, contudo, que todas as decisões a respeito dele eram 

tomadas de forma coletiva, o que achei bastante interessante. Não havia uma hierarquia de 

poder, qualquer um poderia modificar o nome ou a fotografia do grupo sem muitas 

burocracias, desde que conservasse a identidade do coletivo. 

 

Não foram poucos os momentos em que conversas no grupo “oficial” e no grupo das 

“tretas” ocorriam simultaneamente, e podia perceber uma postura completamente diferente 

entre o que eles falavam em cada um dos espaços. Também não foram poucas as vezes que os 

vi se articulando no grupo das “tretas” para construírem um posicionamento unificado sobre 

determinados assuntos, de modo a poderem sustentar um debate e se impor frente à equipe do 

CUCA. 

Nesse caso, o grupo dos Sobreviventes poderia ser considerado uma equipe 

(GOFFMAN, 2002), que concorria, em boa parte das situações, com a equipe de funcionários 

do CUCA. Ao passo que a equipe do CUCA geralmente não conseguia se articular para 

chegar a um consenso, como apresentado no capítulo anterior, os jovens eram muito bem 

articulados e sempre conseguiam estabelecer uma posição comum antes de levar seus pontos 

para os funcionários do Centro. Sempre havia uma conversa prévia entre os participantes, no 

grupo “Conexões das Tretas”, o que possibilitava a busca por pontos de concordância e a 

construção de um posicionamento coletivo orientado por esse diálogo entre eles. 

Consideramos, assim, que ao criarem um grupo para construir posições coletivas 

unificadas de forma autônoma, eles estariam também exercendo o direito à comunicação. 

Essa autonomia, como o professor havia falado que gostaria de incentivar, e relato nos 

capítulos anteriores, pôde ser refletida nessa decisão de estabelecer laços e construir espaços 

para além do que o CUCA ofertava. Assim, acreditamos que isso também possa ser reflexo 

desse processo formativo que afirmava, de certo modo, o protagonismo desses jovens, mesmo 

com suas limitações. 

Este grupo on-line servia tanto como um espaço de discussão sobre os fatos que 

aconteciam nas reuniões presenciais, para marcar encontros fora do ambiente do CUCA, tecer 

críticas, quanto para trocar ideias sobre séries, livros e questões do cotidiano. As críticas feitas 

no grupo iam de simples reclamações sobre o dia a dia no Centro, até comentários mais 

polêmicos sobre os descartes, a estrutura do CUCA e os níveis hierárquicos. 

Em determinado momento, o fluxo de conteúdo no grupo das “tretas” se tornou tão 
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grande e os jovens ficaram tão acostumados a falar somente por lá que até mesmo os avisos 

sobre o “Conexões” começaram a ser feitos naquele espaço, entre os próprios. O grupo com 

os membros do CUCA foi, pouco a pouco, se tornando mais vazio. Nele, apenas questões 

essenciais eram discutidas, e quase sempre trazidas pelos responsáveis pela condução do 

projeto junto ao CUCA. 

Assim, cotidianamente esses jovens estavam mantendo o contato entre si, e 

aprendendo cada vez mais sobre os modos de trabalho e hábitos de cada um, em um espaço 

on-line completamente livre e organizado por eles mesmos. Para Dayrell (2005, p. 16),  

 

A experiência cotidiana no grupo, a aprendizagem coletiva de relacionar-se, de lidar 

com a diferença contribui para maior sensibilidade no lidar com o outro, com o 

social. Tudo isso leva a que ele descubra que ele tem poder, que os jovens juntos 

podem ter poder. 

 

Entendo esse espaço on-line, também, como um meio de enfrentamento dentro do 

“Conexões Periféricas”. Se os jovens não estavam conseguindo ver o seu trabalho ser 

amplamente reconhecido entre os funcionários do CUCA, se seus esforços eram 

constantemente descartados, como vimos nos casos do descarte dos episódios e da rotina de 

produção tratados no Capítulo 5, eles estavam buscando maneiras para melhor se articularem. 

Evidente que todos ainda estavam inseridos na lógica do CUCA, com todos os problemas 

explicitados, mas é inegável que eles também constituíram por si uma forma de se impor ao 

que vinha sendo posto desde o começo da produção. 

Essa noção de criar meios para garantir uma maior inserção participativa nos 

processos comunicacionais que os cercam evidencia, também, uma das formas de efetivar o 

direito à comunicação entre eles, pois “a noção de participação está intrinsecamente ligada ao 

direito à comunicação, porquanto entende-se que, através de diversas formas de ação 

comunicativa, seria possível participar em processos democráticos em várias escalas.”  

(SARTORETTO, 2014, p. 119) 

Acredito que o importante, nesse processo, não foi só a articulação deles em torno da 

auto-organização, mas também a construção de uma identidade coletiva para além do que a 

equipe do CUCA esperava e propôs a eles. Dentro do “Conexões das Tretas” eles podiam, 

livremente, mostrar quem realmente eram, suas opiniões, o que gostavam ou não de fazer, 

sem que um olhar institucional pesasse sobre suas manifestações.  

Vi, em alguns momentos, os jovens produzirem edições de imagens especialmente 

para esse novo grupo, como uma vez em que eles tiraram fotos com placas durante a gravação 

do programa, no grupo oficial mandaram a foto sem edição, mas no das “tretas” inseriram nas 
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placas a frase: “eu só queria que o ‘Conexões’ acabasse”. Rimos bastante dessa montagem, e 

fiquei pensando que, se eles tivessem a liberdade com o projeto desde o começo, talvez essa 

montagem tivesse sido enviada até no “Conexões 2018”, já que a conotação era, sobretudo, de 

brincadeira, ou seja, colaboraria para a descontração do grupo em momentos de tensão.   

Assim, esse grupo funcionava como uma espécie de refúgio onde eles tinham a 

liberdade de expor suas opiniões sem que fossem constrangidos por isso. Indo além, o grupo 

relaciona-se também a construir pertencimento, a validar visões de mundo e leituras de 

experiências comuns, fortalecer vínculos de amizade, ampliação de repertório, entre outras 

coisas. Um espaço de diálogo importantíssimo no decorrer da formação.  

Obviamente, os oito jovens que compunham o grupo dos Sobreviventes possuíam suas 

próprias diferenças. O grupo das “tretas” não era sempre um espaço amigável de troca de 

afetos. Muitas vezes, também era um espaço de cobrança, de pequenas intrigas, de “tretas”, 

em torno de aspectos como a responsabilidade na entrega dos materiais, pontualidade e 

compromisso com as gravações. Vale ressaltar, contudo, que o respeito, nesse espaço, sempre 

foi primordial para que a comunicação fluísse. 

Além disso, o clima de cobrança no grupo dos jovens era bem menor do que no 

“Conexões 2018”. Os posicionamentos eram colocados de forma mais amena, com conselhos 

e dicas de como melhorar tanto na organização de cada um quanto na qualidade do produto 

que estava sendo produzido. Acredito também que, por esta cobrança ser feita por iguais e não 

por funcionários do CUCA, os participantes tendiam a escutar e levar mais em consideração o 

que era dito. Um exemplo claro ocorria quando, já no fim do projeto, algum professor cobrava 

no grupo “Conexões 2018” a entrega de algum material, os jovens claramente se 

incomodavam com a cobrança e reclamavam no grupo das “tretas”. Já quando a cobrança era 

feita no grupo dos jovens, ela era mais respeitada e entendida como um alerta aos prazos que 

eles deveriam cumprir. 

Como mencionado, com o avançar dos meses, o fluxo de informações no “Conexões” 

passou a ser muito mais realizado dentro do “Conexões das Tretas” do que no grupo oficial. 

Ao “Conexões 2018” ficaram os avisos importantes, divulgações de ações do CUCA e 

lançamentos feitos pela equipe (e a grande maioria sem resposta ou reação dos jovens), e a 

divulgação das imagens tiradas durante as gravações. Todo o fluxo de conversa, que 

implicasse maior interatividade do “Conexões”, acontecia no grupo dos jovens, longe dos 

olhos da equipe do CUCA.  

Estar nesse ambiente gerenciado por eles, tendo acesso a todas essas informações 

“sigilosas”, fez-me questionar diariamente se esse espaço construído não era também um 
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espaço de enfrentamento às dificuldades que ocorreram envolvendo o direito à comunicação 

no “Conexões”. Mesmo entendendo que os próprios gestores e professores também estavam 

em um processo de aprendizado desse direito e inseridos em estruturas institucionais 

específicas, torna-se impossível desvincular a busca dos jovens por maior autonomia no meio 

desse processo tão conturbado. Os jovens, assim, encontraram seus próprios mecanismos para 

se opor a essa realidade, tentando se articular em torno de interesses comuns. 

O estreitamento de laços proporcionados pelo grupo foi essencial para manter os 

jovens ativos no projeto até o final. No próximo tópico, abordarei, de forma mais clara, esses 

afetos jovens que permeiam os CUCAs e nos atravessaram durante os meses acompanhando o 

“Conexões Periféricas”, e como isso pode se relacionar com o exercício do direito à 

comunicação entre o grupo. 

 

5.3 AFETOS JOVENS DO PERCURSO 

Apesar de pessoas de diversas faixas-etárias circularem pelo Cuca, é visível que as 

ações, cursos e atividades produzidas no Centro tem como foco o público juvenil, afinal este é 

o público ao qual o equipamento prioritariamente se destina, como proposta de Política 

Pública. Muitos desses indivíduos, ao terem contato com o Cuca, permanecem frequentando o 

local, participando de outras atividades, sejam esportivas, formativas ou culturais, construindo 

laços entre si. 

Com os jovens do “Conexões”, a situação não era diferente. Boa parte deles já possuía 

uma relação anterior com um dos Centros, seja através de outros cursos ou de práticas 

esportivas anteriores ao início do projeto. Então eles já entendiam as dinâmicas de circulação 

nos Cucas, como os seus iguais ocupavam aqueles espaços, e como conseguir, minimamente, 

se inserir nos fluxos desses espaços.  

Unidos por essa vontade de produzir midiaticamente, o clima na sala da Radioescola 

do Cuca, onde as reuniões presenciais aconteciam, era sempre bem ameno entre os jovens. 

Muitas piadas e momentos de descontração aconteciam diariamente, até mesmo quando as 

pressões para se produzir o material começaram a se tornar mais intensas, perto do fim do 

projeto. Seja nas reuniões presenciais ou nas conversas nos grupos online, ficava claro como o 

humor os unia, possibilitando um caminho – o da brincadeira e do riso - para questionar a 

realidade e as cobranças exageradas, nos momentos de tensão.  

Além disso, o sentimento de aprendizado mútuo e colaborativo era muito presente 

entre eles. Os jovens que já tinham contato com a produção de comunicação geralmente 

davam bastante assistência aos que estavam entrando agora nesse universo comunicativo. Um 
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exemplo claro ocorreu em determinado dia, durante a gravação do primeiro programa que foi 

descartado, em que eles precisavam realizar uma captura sonora no estúdio, mas um deles não 

possuía ainda as artimanhas da locução.  

Os outros jovens que já cursavam jornalismo, e que já haviam concluído a disciplina 

de rádio, mobilizaram-se para dar dicas de fala e realizarem treinos vocais com essa jovem. 

Além disso, todos, alunos, professores e técnicos, tiveram bastante paciência para repetir a 

gravação quantas vezes foram necessárias até que a jovem pudesse falar o texto com mais 

clareza. No diário de campo, relatei esse trecho: 

 

A jovem, que não tinha experiência nenhuma com comunicação, diferente da 

maioria dos integrantes do “Conexões”, sentiu muita dificuldade em realizar uma 

locução mais radiofônica e sonoramente agradável. A fala dela era muito coloquial, 

com dificuldades inclusive para ler o texto, coisa que não era observado nos outros 

garotos que já tinham contato com a produção de comunicação. Apesar disso, 

tentamos de todas as formas melhorar a locução dela, as outras meninas deram 

várias dicas, foram bem calmas e receptivas. (DIÁRIO DE CAMPO, outubro de 

2018) 

 

Essa construção da relação foi constante até o final do projeto, e presenciei diversos 

momentos em que ajuda mútua era clara, mesmo com o clima de tensão que se instaurou. 

Cada vez mais, eles se sentiam parte de algo, inseridos nas dinâmicas do CUCA, tomando 

aquele Centro para si e ressignificando-o. Eles iam para os encontros não apenas para 

aprender, mas também para entrarem em contato com os seus iguais. O momento da reunião 

era, principalmente, o momento também de colocar os assuntos em dia e fazer circular os 

relatos sobre os diversos contextos que cada um dos jovens pertencia. 

Em alguns momentos, inclusive, era impossível controlar a dispersão no grupo, de 

tantas conversas paralelas que ocorriam enquanto realizávamos alguma tarefa. Uma simples 

edição de roteiro, ou gravação de voz, com pouco esforço virava uma troca de informações 

sobre as vidas pessoais de cada um, e até mesmo os técnicos responsáveis entravam na 

conversa. Em um dos dias, já no fim do projeto, registrei um desses momentos:  

 

Enquanto montávamos os roteiros, conversamos sobre várias coisas, sobre como era 

a UFC e o perfil dos estudantes de lá, dentre outros assuntos e curiosidades que 

surgiam no momento. Em determinado momento, o professor “puxou a nossa 

orelha” para que a gente se dedicasse ao programa senão não o finalizaríamos, então 

voltamos ao foco. (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2019) 

 

Esse fato já havia sido observado em minha pesquisa de TCC, no qual acompanhei o 

Repórter CUCA, outro projeto de comunicação do Centro. Muito além de um espaço de 

formação, os Centros são locais de convívio jovem, importantes para muitos que não possuem 
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outros espaços para estabelecerem essas conexões. Nesta pesquisa anterior, alguns jovens 

ouvidos citaram que preferiam ir ao CUCA do que ir à faculdade ou a outros grupos, 

principalmente por saberem que naquele espaço estariam jovens parecidos com eles, em busca 

não só de profissionalização, mas de estabelecer laços e construir conhecimento. 

Assim, eles encontram no CUCA semelhantes que também querem promover sua 

cultura, que buscam contar suas histórias pela arte, apresentar suas narrativas para o mundo, e 

deixar pra trás uma realidade de silenciamentos e exclusões. Nos últimos anos, o CUCA vem 

colaborando para modificar o modo como essa cultura é produzida na cidade, revelando 

muitos talentos e inserindo-os nos fluxos culturais da região. 

Oliveira (2015, p. 26), em sua dissertação, comenta ao tratar sobre o espaço do CUCA 

que 

 

o espaço urbano torna-se lugar de produção e circulação de saberes e é reinventado 

pelos jovens da periferia mediante suas práticas culturais que se anunciam por 

intermédio de seus estilos, seus ritmos, seus sons, seus gostos, exercitados na 

ocupação de seus tempos livres. Assim, esses jovens passam a construir 

conhecimento e desenvolvem competências nas redes sociais que estabelecem com o 

espaço urbano. 

 

Já perto do fim do “Conexões”, o clima de exaustão começou a parecer superar os 

benefícios que o projeto poderia trazer pros jovens, e a vontade de permanecer naquele 

espaço. Após a virada do ano de 2018 para 2019, todos já estavam bastante exaustos das 

constantes alterações, o trabalho só aumentava, e questionei se eles continuariam nas 

próximas etapas do “Conexões”, já que havia sido anunciado que o edital seria lançado em 

breve. Eles me responderam prontamente que não, pois já estavam bastante saturados de tudo: 

“eu só quero entregar esses quatro programas e tchau” (DIÁRIO DE CAMPO, janeiro de 

2019). Eles comentaram não estarem mais satisfeitos e que gostariam que todo o processo 

acabasse o mais breve possível. Entretanto, considero que estar dentro de um grupo, como foi 

o caso do “Conexões”, os ajudou a levar o projeto até o final.  

O estabelecimento de grupos, como nesse caso, estreita laços entre essas comunidades, 

ressignificando o espaço do CUCA de uma forma extremamente positiva. As relações 

construídas vão muito além dos muros do Centro, e muitas delas são essenciais para permitir 

que o jovem continue, após muito tempo, inserido nos fluxos de produção cultural. Assim, 

uma identidade juvenil permeada por significações e construções de si começa a emergir 

nesses contextos, de modo que “para esses jovens, o lugar em que se vive não aparece apenas 

como espaço funcional de residência ou de socialização, mas principalmente como espaço de 

interações afetivas e simbólicas, carregado de sentidos.” (DAYRELL, 2005, p. 13). 
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Podemos pensar, como já comentado em capítulos anteriores, que boa parte dos jovens 

compreendem o CUCA como um espaço de socialização principalmente porque outros 

espaços pela cidade foram negados a eles. Quando existe essa segregação entre as diversas 

Fortalezas, e as diversas juventudes que circulam nessa cidade, é esperado que eles se 

apeguem a um espaço que os acolhe. Neste caso, um espaço cujos agentes fazem uma 

promessa de que o espaço do CUCA é deles. Para Dayrell (2005, p. 13), a “cultura juvenil 

tende a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela produção de estruturas 

particulares de significado.” 

A inserção deles nesses fluxos, historicamente negados, é também uma forma de 

proporcionar autonomia para que contem suas histórias através da arte. Assim, se apresentam 

outras Fortalezas para além da cidade que as empresas de comunicação e os anúncios 

governamentais querem apresentar. Apesar do CUCA ser uma iniciativa da Prefeitura, esses 

jovens já sofreram e sofrem diariamente com os diversos tipos de descasos e negligências dos 

órgãos públicos, e essas histórias geralmente não recebem tanta atenção nessa lógica de 

silenciamento, pois 

 

O que observamos é um quadro de grande desigualdade, de contrastes, entre a 

cidade real e a cidade da propaganda. A cidade é vendida não só para o turismo, mas 

para os próprios habitantes como uma cidade boa de se morar, tranquila, possuidora 

de grandes equipamentos e vantagens. (BERNAL; BOMFIM; MUDO, 2009, p. 262) 

 

Indo além, o CUCA, de toda maneira, se constitui como um espaço de escuta e de 

troca dessa juventude, de produção e autonomia, mesmo que ele tenha suas limitações e 

questões internas.   

 

A ideia de ouvir o jovem, colocar em suas mãos a produção de informação é 

estratégia de escuta, de abertura, de compreensão e empoderamento. Esses discursos 

oferecem pistas sobre a relação das juventudes com a cidade, consigo próprios e 

com seus pares. (ANJOS, 2015, p. 2) 

 

Assim, esses espaços podem potencializar o acesso, a circulação e a produção de 

conhecimento dentro da cidade onde se inserem, em resposta a barreiras historicamente 

estabelecidas, como a falta de acesso aos ambientes onde essa cultura circula e o 

silenciamento construído pelas empresas de comunicação locais, de modo que 

 

Talvez a maior novidade que o CUCA trouxe para o bairro e certamente para os 

jovens foi a possibilidade de construir “grupos culturais”, uma vez que o bairro se 

constitui em um território marcado pela violência, tráfico de drogas e escassez de 

equipamentos urbanos. Nesse sentido, esses grupos culturais dos mais diversos, tais 

como: graffiti, rap, dança de rua, hip hop, swingueira e funk destacam-se ecoando a 

crônica social da realidade por eles vivenciada e demarcando sua cultura local, seus 
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gostos e os grupos nos quais se identificam. (OLIVEIRA, 2015, p.62) 

 

A inserção dos jovens nesses fluxos implica, também, em mais pessoas se valendo da 

produção cultural como um modo de vida e de assegurar também sua sobrevivência. Na 

atualidade, não é raro encontrar pessoas que participaram de ações do CUCA atuando em 

eventos públicos de entretenimento, trabalhando como cantores, produtores culturais, 

apresentadores, fotógrafos, técnicos de som, iluminação, dentre outras funções. O que percebo 

é um orgulho muito grande desses jovens de estarem participando dessas dinâmicas culturais 

através das oportunidades proporcionadas pelos Centros. 

Essas relações construídas, mesmo que não sejam mais ligadas ao CUCA, já inseridas 

na lógica do mercado de produção cultural, começaram nos Centros, nesses grandes espaços 

de socialização jovem. Conversando com muitos jovens do “Conexões”, que uma parte deles 

não participava de nenhum outro grupo além do CUCA, seja faculdade, escolas, igreja, dentre 

outros. Assim, o convívio deles com outros jovens era, principalmente, nos momentos de 

reunião do projeto, em que conversavam sobre séries, falavam novidades de suas vidas e 

ficavam sabendo de novidades das vidas dos colegas. 

Podemos estabelecer uma conexão com o exercício do direito à comunicação pois, ao 

se profissionalizarem e entrarem na produção mainstream de mídia, eles exercem direta ou 

indiretamente as quatro dimensões elencadas neste trabalho. Eles se inserem nesses contextos 

e podem participar de sua elaboração e planejamento, além de acessar as informações internas 

e atuar sobre as formações culturais ofertadas. Assim, esses indivíduos podem, também, 

possibilitar que outros jovens tenham acesso a esses ambientes, proporcionando que esse 

direito possa ser também exercido de forma cíclica.  

Eles acabam criando, também, redes de sociabilidade em torno dessas práticas 

culturais, onde muitos se apoiam e ajudam uns aos outros a divulgarem seus trabalhos e se 

manterem nesse meio. Através dessas redes,  

 

alguns coletivos juvenis se tornam atores sociais, participam e intervêm em 

processos dentro de suas próprias comunidades, assim como nos espaços públicos 

das cidades em que residem. Alteram e transformam as estruturas e características 

originais dos cenários urbanos pela ação da música, do teatro, de leituras e 

narrativas, da dança e arte popular urbana, entre elas: grafites, pichações, stickers; 

[...] entre outras alternativas de participação que adquirem um caráter político por 

sua intencionalidade e pelas formas por meio das quais se apropriam dos espaços 

públicos transformando-os, mesmo que efemeramente, em “lugares seus”. 

(BORELLI; ROCHA, 2008, pag. 32 e 33) 

 

Posso citar um caso curioso que ocorreu em uma das primeiras reuniões do 

“Conexões”, durante um diálogo que surgiu espontaneamente entre o diretor de comunicação 
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e uma das garotas do CUCA. Estávamos debatendo sobre as diversas “Fortalezas”, e como a 

cidade se apresentava de forma diferente para os grupos juvenis que habitam a cidade. O 

diretor, então, perguntou se algum deles já havia se sentido constrangido ou incomodado em 

algum lugar da cidade. Na ocasião, uma garota, assumidamente LGBT, confessou se sentir 

extremamente incomodada no bairro Benfica. 

Esse bairro, onde estão localizados os cursos de humanidades da Universidade Federal 

do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, sempre foi visto como um dos mais receptivos 

em relação à comunidade LGBT. Com muitos bares e restaurantes voltados ao público 

universitário, o local concentra boa parte das manifestações em defesa das minorias. Não é 

raro andar pelas suas ruas e ver pessoas vestidas em roupas coloridas e casais homoafetivos de 

mãos dadas.  

Ela explicou que não se sentia acolhida no bairro pois, mesmo entre os LGBT que 

frequentam aquele território, existe um certo “padrão”. Se você não for universitário, branco, 

masculino, você não é aceito no ambiente. Além disso, ela disse acreditar que, no Benfica, 

existe um modelo de militância muito desconectado da realidade da cidade, pois não olha para 

outros espaços, como os bairros localizados na periferia, e acaba levando informações apenas 

aos já “iniciados” nos debates.  

Adicionalmente, a jovem comentou fazer parte de um coletivo de drag queens que 

realiza ações no Conjunto Palmeiras46, bairro da periferia da cidade, esclarecendo que as 

pautas são completamente diferentes das levantadas no Benfica. No seu bairro, o contato com 

os LGBTs periféricos é constante, e o trabalho se dá no sentindo de conscientizar as famílias 

acerca dos direitos daquela comunidade, promovendo o respeito e a aceitação, além de tratar, 

de maneira transversal, de temas como negritude na periferia e machismo. Já no Benfica, sua 

percepção era a de que a militância era de jovens e brancos, e voltada para jovens e brancos, 

sem haver um maior esforço para incluir esses outros grupos. 

Ainda havia a questão da locomoção. O Benfica é um território acessível para jovens 

que moram em bairros mais centrais (e ricos) da cidade. Entretanto, para grupos moradores de 

bairros mais afastados, o acesso a ele se torna prejudicado. Geralmente para se chegar lá é 

preciso trocar de transporte várias vezes, entre ônibus e o metrô, e a volta, principalmente 

tarde da noite, se torna bastante comprometida pela falta de ônibus que façam certos trajetos. 

Com a experiência do “Conexões” ela poderia compartilhar suas vivências com outros 

 
46 Segundo o estudo “Desenvolvimento Humano, por bairro, em Fortaleza”, realizado pela Prefeitura de 

Fortaleza (2014), o Conjunto Palmeiras possui o menor IDH da cidade, com 0,119. Estabelecendo um parâmetro 

comparativo, o bairro Benfica se encontra na 19ª posição entre os melhores bairros, com um IDH de 0,574. 
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jovens, mostrando outras formas de militar e lutar pelos direitos LGBTs que iam além do 

bairro Benfica. Ela poderia, através da possibilidade de participação nos processos de 

produção midiática, compartilhamento de seus conteúdos e, consequentemente, do exercício 

do direito humano à comunicação, buscar estabelecer pontes com esses outros grupos LGBTs 

da cidade, que não possuíam tanta visibilidade.  

Além disso, ao mostrar que era uma jovem drag queen LGBT tomando esse espaço 

midiático para si, ela também poderia incentivar que outros jovens seguissem o mesmo rumo 

e buscassem, também, estabelecer caminhos para contarem suas histórias através das mídias. 

Posteriormente, ela sugeriu que construíssem um episódio unicamente focado nas pessoas 

LGBTs que moravam em bairros periféricos, intitulado “Família Colorida”, com um valor 

simbólico muito forte. 

Esse trecho me levou a pensar algumas questões. Desde o começo da minha graduação 

em Publicidade e Propaganda, frequento o Benfica. Nele, vivenciei muitos momentos de 

alegria, seja nos bares com meus amigos, assistindo aulas ou em rodas de conversa sobre 

temas que nunca tinha ouvido falar, como feminismo, homofobia, transfobia, e assuntos 

relacionados ao movimento negro. Assim, para mim esse sempre foi visto como um espaço 

onde as subjetividades poderiam fluir de forma intensa, e cada um poderia ser 

verdadeiramente quem é, sem certas amarras e preconceitos. 

Nunca havia percebido que aquele bairro, que eu tanto amava e me identificava, 

poderia se apresentar de forma completamente diferente para esses outros jovens. Eu, jovem 

branco, de classe média, nunca havia parado para problematizar uma questão tão básica. As 

falas dessa participante me tocaram de forma profunda e me fizeram ver que, além da teoria 

que estudo diariamente, precisava abrir os olhos para estar mais próximo a esses jovens e 

entendê-los.  

Assim, retomamos a discussão da conceituação de juventudes, no plural, pois o 

contexto social onde os jovens vivem impacta diretamente no modo como eles se veem e 

como eles constroem o mundo. A segregação que essa jovem sente no bairro considerado 

classe média não é exceção. A cidade vai, dessa forma, se apresentando de uma maneira 

diferente para os mais diferentes grupos juvenis, e afetam diretamente a forma como eles se 

constroem como sujeitos, e os espaços que lhes cabem.  

 

A metrópole é suporte por meio do qual se faz circular uma miríade de linguagens 

juvenis. Em contrapartida, ela também se inscreve nos corpos de jovens homens e 

jovens mulheres, conformando o modo como andam, vestem-se, expressam-se, 

amam-se e colocam-se a sonhar. (BORELLI; ROCHA, 2008, p. 28) 
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Mais uma vez, como mencionado acima, uma oportunidade para se refletir sobre o 

exercício do direito à comunicação entre esses jovens, ao pensar que sua participação nesse 

processo de produção facilita que outros jovens também tenham acesso a esse material, 

fazendo seu conhecimento circular pelas periferias da cidade de Fortaleza. O CUCA, então, se 

mostra como um importante promotor de política pública para esses indivíduos, estabelecendo 

fluxos e criando ciclos de produção midiática que integram algum nível de participação 

juvenil.  

Consideramos, assim, que cada um desses grupos significa e age sobre a cidade de 

formas diferentes, modificando o seu entorno e transformando os lugares por onde passa, 

como é o caso do CUCA, na medida em que encontram mecanismos para a entrada na vida 

adulta. Para Levithan, Furtado e Zanella (2009, p. 286),  

 

Uma cidade não é a mesma para todos os seus habitantes, mas significada 

diversamente pela qualidade das relações que potencializam ou não um sujeito em 

devir, abarcando as dimensões ética, política e estética. Não podemos, portanto, 

pensar as juventudes e as imagens que jovens formam acerca de si mesmos sem 

considerar os contextos urbanos nos quais estão inseridos e que compõem um 

horizonte de possibilidades e condições de viver e significar-se como sujeitos.  

 

Após tomar ciência desse fato, passei a olhar para o campo com outros olhos, e 

verificar os esforços da equipe do CUCA para tornar também o espaço do Centro como dos 

jovens moradores da região. Nas falas oficiais dos membros do CUCA, em eventos grandes, é 

sempre ressaltado pelos gestores, principalmente em eventos públicos, que esse espaço é feito 

de e para a juventude. Durante o evento de lançamento da Juv.TV, por exemplo, diversas 

vezes, o secretário de juventude comentou que o CUCA era um espaço da juventude, não era 

dos funcionários que estavam lá.  

Claro que devemos problematizar esse tipo de fala, já que durante todo o trajeto do 

“Conexões” o que mais identificamos como prática institucional foi esse espaço de produção 

e liberdade do jovem ser cerceado das mais diversas formas.  

Entretanto, são nesses momentos, em que boa parte da juventude do CUCA está 

reunida em torno de um grande evento, todos atentos acompanhando a cerimônia, que começa 

a se construir a identidade do jovem periférico como também parte importante e essencial na 

construção do CUCA. 

Em entrevista cedida para a pesquisa de dissertação de Alves (2011), intitulado 

“CUCA - Uma experiência de política pública municipal de jovens em Fortaleza”, a ex-

prefeita Luizianne Lins, uma das idealizadoras dos Centros, comenta sobre a construção dos 

CUCAs como um centro onde a juventude pudesse se ver. Ela é enfática ao levantar essa 
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questão, dizendo que 

 

você tem que estimular que os jovens se sintam parte, porque também isso é cultura, 

a cultura de exclusão da juventude pobre dessa cidade fez com eles, por exemplo, 

não achem que aquele equipamento é para eles, então eles se distanciam, na verdade 

a busca tem que ser cada vez mais que eles ingressem no CUCA, por isso que o 

CUCA não pode ter nenhuma barreira, é a ideia de ser um equipamento sem 

barreiras. (LUIZIANNE LINS em entrevista para ALVES, 2011, p. 75) 

 

Isso mostra que, na sua origem, o incentivo para se construir um espaço em que o 

jovem pudesse se sentir parte, sentir-se incluso pra viver e produzir cultura moldou o projeto 

do CUCA.  

Dessa forma, consideramos que o CUCA se estabelece na periferia de Fortaleza como 

esse espaço onde os diversos fluxos jovens circulam, se constroem e se modificam, em uma 

dinâmica de defesa dos direitos da juventude, através do uso – ou promessa de uso - do 

Estatuto da Juventude como horizonte para aplicação de suas políticas públicas. Nesse 

sentido, não basta ter gestores que, em eventos públicos comentem que o Centro é a casa 

desses jovens. Não adianta falar repetidamente sobre o Estatuto da Juventude e o direito à 

comunicação em eventos de comunicação. É preciso que essas práticas se reflitam em ações 

no dia a dia, que tenham efetivo resultado nas relações construídas com os jovens 

comunicadores. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O CUCA, como discutimos nessa dissertação, apesar de estar inserido numa lógica de 

defesa dos direitos da juventude e ser um dos mais importantes equipamentos presentes na 

periferia de Fortaleza, ainda tem pontos frágeis quanto à aplicação desses direitos, 

principalmente o direito à comunicação, foco deste trabalho. A busca por entender como o 

direito à comunicação foi vivenciado nesse processo nos proporcionou algumas observações 

interessantes sobre o CUCA como Política Pública.  

Tomamos, então, três eixos de análise que demarcamos de modo a categorizar esse 

direito e melhor entender esse campo, com o propósito de avaliar se e como esse direito pôde 

ser exercido nesse processo: a) o acesso à comunicação; b) a produção de comunicação; c) o 

compartilhamento de comunicação. 

No que diz respeito ao acesso à comunicação, em relação às formações culturais e 

técnicas, observamos que no início do projeto foi comentado que eles passariam por uma série 

de formações para que compreendessem não só a utilizar os equipamentos, mas também a 

pensar criticamente a respeito das mídias. Entretanto, pelo calendário bastante corrido, e as 
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exigências impostas, essas formações foram deixadas de lado. Houve uma tentativa, ainda no 

final, de retomada destas, mas sem muito êxito, considerando que boa parte dos programas já 

havia sido produzida e descartada inúmeras vezes. Além disso, foram poucos os exemplos de 

materiais audiovisuais apresentados aos jovens e boa parte dizia respeito às produções de 

grandes empresas de comunicação, sendo os exemplos de comunicação alternativa deixados 

em segundo plano.  

Em relação à transparência no processo, houve um momento em que o projeto foi 

apresentado aos jovens, com todo o seu cronograma explicado e como ele iria se desenrolar, 

incluindo a quantidade de programas, o que facilitou que os jovens se situassem e 

construíssem um panorama geral sobre o “Conexões”. Entretanto, com o passar dos meses e 

as mudanças que ocorreram, tanto no cronograma, quanto no que diz respeito ao convênio 

com a TV Ceará, o repasse de informações aos jovens começou a se tornar mais escasso. 

Como relatado nesta dissertação, diversas foram as vezes que eles se queixaram e mostraram 

insatisfação sobre essa falta de transparência.  

Sobre o acesso aos materiais de produção audiovisual, consideramos que mesmo com 

as limitações do CUCA, em relação ao transporte desse material, os jovens puderam usufruir, 

de forma ampla, de vários dos equipamentos disponíveis. Praticamente, cada um deles 

conseguia estar com um dos equipamentos durante as aulas ou saídas para filmagens, e foram 

poucas as vezes que o uso desses equipamentos foi limitado ou dificultado. 

No que diz respeito à produção de comunicação, consideramos que aos jovens foram 

dadas poucas oportunidades de participar efetivamente da produção do programa, 

principalmente quando consideramos as dimensões do planejamento e da avaliação dos 

processos. Apesar de o programa ser pensando entre os professores e os alunos, muitas ideias 

sugeridas por eles foram descartadas, ou tiveram que ser remodeladas, diversas vezes, por 

questões alheias às escolhas dos jovens, revelando uma abordagem distante dos padrões da 

dialogia na formação desses indivíduos. 

 Além disso, as avaliações dos processos eram, quase exclusivamente, realizadas pelos 

superiores hierárquicos - professores, gestores etc. – do Cuca, e poucos foram os espaços em 

que essa avaliação foi feita em conjunto com os participantes. Entretanto, na dimensão da 

execução, a participação deles se deu de forma bastante efetiva. Principalmente no início do 

projeto, eles tiveram bastante liberdade na execução das gravações dos programas, puderam 

aprender na prática a manusear uma câmera, segurar um microfone, a editar um vídeo, através 

da mediação dos professores responsáveis.  
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Em relação à autonomia dos jovens, o Professor A tentou, diversas vezes, orientar os 

participantes em direção a adoção de uma postura mais autônoma. Ele esperava que os jovens 

conseguissem desenvolver os materiais, principalmente a nível de execução, sem muita 

interferência dos profissionais.  

Consideramos, assim, que apesar dessa autonomia ter sido cerceada, em alguns 

momentos, como nos descartes dos programas e nas exigências demasiadas com a produção 

do material, houve algum incentivo, em boa parte da formação, para que eles pudessem 

construir seus próprios caminhos no fazer audiovisual. Essa busca por autonomia pôde se 

refletir, também, na criação do grupo “Conexões das Tretas”, onde eles se organizaram para se 

opor aos descartes dos programas e conflitos com os funcionários do Centro.  

No que diz respeito ao compartilhamento de comunicação, um dos principais pontos 

de debate, no nosso entendimento, girou em torno da criação do Instagram do “Conexões”. 

Aos jovens não foi dada a escolha de debater e decidir melhores caminhos para dialogar com 

seu público, nem por onde compartilhar os seus materiais, considerando que a conta foi 

desativada pouco tempo depois de ser criada. A única alternativa oferecida a eles seria 

compartilhar esse material através dos meios de comunicação institucionais utilizados pelo 

Centro, como já era feito. 

Além disso, os prazos estabelecidos pelo CUCA para produção e veiculação dos 

programas não foram debatidos com o grupo de jovens, e a parceria com a TV Ceará fugia 

completamente ao controle deles. Ficou clara a apreensão do grupo para produzir um material 

sobre o qual eles não tinham nenhum controle sobre sua veiculação, além do fato de que a 

ponte com o meio de comunicação responsável pela distribuição era feita inteiramente pelos 

professores e gestores. 

Importante ressaltar que essas três dimensões apresentadas não existem de modo 

independente. No decorrer do projeto, nos fatos relatados ao longo deste trabalho, elas se 

entrelaçaram, misturaram-se e foram vivenciadas de modo complementar.  

Considerando o exposto, identificamos que, na maior parte do tempo, o direito à 

comunicação foi exercido de forma secundária pelos jovens comunicadores do projeto. 

Apesar de terem ocorrido ocasiões e espaços em que esse direito recebeu mais destaque, 

faltou diálogo entre professores, gestores e estudantes de modo a estabelecer uma melhor 

aplicação deste. 

Dessa forma, os momentos de execução dos materiais audiovisuais, quando os jovens 

saíam para realizar as gravações, o acesso aos equipamentos de produção e o incentivo à 

autonomia foram um dos pontos em que o direito à comunicação pôde ser exercido de forma 
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plena dentro do grupo. Entretanto, o descarte contínuo dos materiais, a falta de transparência 

em relação aos processos que circulavam a produção do programa, a falta de clareza das 

formações e o cerceamento da participação desses jovens nas esferas do planejamento e 

avaliação foram alguns dos aspectos observados que dificultaram a efetivação desse direito de 

forma primordial durante o projeto. 

Avaliamos, dessa forma, que ocorreram momentos importantes de tensionamento 

envolvendo o exercício desse direito nas vivências do “Conexões”. Enquanto os jovens 

buscavam maior autonomia e compreensão sobre o processo que estavam vivendo, a equipe 

de funcionários do CUCA focava, em boa parte do tempo, no produto final. A experimentação 

audiovisual, dessa forma, também foi prejudicada pelas exigências estéticas e de conteúdo 

que beiravam o profissional. 

Observamos que os professores e gestores do CUCA tinham uma visão pouco clara 

sobre o direito à comunicação, mesmo ele tendo sido mencionado na aula inaugural e, em 

alguns momentos, ao longo das formações. Esse direito, dessa forma, não foi tratado com a 

devida profundidade, e os jovens passaram pelo processo sem entenderem de forma ampla 

como ele se relaciona com os materiais que produziram.  

Consideramos válida a iniciativa, inicial, de abordar o direito à comunicação, o 

Estatuto da Juventude, além da exibição de vídeos como o da Chimamanda,  criando 

condições para que o jovem começasse a se inteirar desses assuntos desde o primeiro contato 

com o Centro. Entretanto, essas falas devem estar alinhadas com as vivências cotidianas do 

CUCA, de modo a se construir um processo formativo com foco no estímulo, no 

reconhecimento do esforço, e na valorização da produção deles.  

Por fim, acreditamos ser importante refletir sobre os limites desta pesquisa. Voltar a 

este campo, depois de passado algum tempo do fim do “Conexões”, para realizar conversas 

com gestores e os jovens participantes sobre esta vivência, poderia ter sido um caminho para 

melhor se compreender as práticas que permearam esse ambiente. Entretanto, esse retorno não 

foi possível devido a mudanças e imprevistos que ocorreram ao longo do processo de escrita. 

Sabemos, também, das limitações relativas ao fato de não termos acompanhado todo o projeto 

– em todas as suas etapas – na produção desta temporada. Uma pesquisa desse porte 

demandaria muito mais tempo e energia, mas também permitiria observar as mudanças na 

condução do “Conexões” e dos grupos juvenis envolvidos.  

Finalmente, a análise do exercício do direito à comunicação, por se tratar de um 

conceito tão amplo e, por vezes, abstrato, não se esgota na presente pesquisa. Entendemos ser 

fundamental avançar nessa reflexão, principalmente no âmbito acadêmico, de modo a 
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aprofundar o entendimento sobre os limites desse direito e aprimorar formas de promover sua 

efetivação, principalmente quando ele se relaciona com a aplicação de políticas públicas.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa “Juventude em 

Movimento: A Participação e o direito à comunicação na produção midiática e nas interações 

online dos Jovens Comunicadores do programa “Conexões Periféricas”” (título provisório). 

Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. A pesquisa tem como objetivo analisar 

de que maneira o Direito à Comunicação é promovido e se a participação é incentivada 

durante a produção da quarta temporada do programa “Conexões Periféricas” e nas interações 

no grupo de WhatsApp. Esta pesquisa está sendo desenvolvida por mim, Francisco George, 

publicitário, mestrando em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

(PPGCOM) da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada em Fortaleza/CE, como 

atividade do mestrado, sob a orientação da Prof. Inês Sílvia Vitorino Sampaio, professora 

associada do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do 

Ceará.  

 

Todas as informações coletadas serão estritamente confidenciais, sendo que sua 

identificação se dará por nome fictício, com o objetivo de garantir o sigilo, o anonimato e 

assegurar a sua privacidade em todas as etapas desta pesquisa. A sua identidade será tratada 

de acordo com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos.  

 

Durante a pesquisa, adotaremos os seguintes procedimentos para coletar as 

informações: Iremos acompanhar a rotina de produção do Programa “Conexões Periféricas”, 

bem como as interações realizadas no grupo de WhatsApp destinado ao programa. Serão 

observados os diálogos e as interações entre os jovens e os colaboradores do CUCA. O 

material coletado durante esse período será sigiloso e usado estritamente para fins 

acadêmicos, servindo como base para a pesquisa desenvolvida. 

 

Você permite a utilização da sua imagem, vídeo e áudio-registro para fins de análises 

da pesquisa e de divulgação científica. 

 

A sua participação não trará riscos físicos. Os procedimentos aos quais você será 

submetido não provocarão danos morais, físicos, financeiros ou religiosos. Você não terá 

nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como não será remunerado pela 

participação.  

 

Sua participação na pesquisa também não terá nenhum benefício direto. Porém, 

esperamos que este estudo possibilite maior compreensão sobre a relação dos jovens do 

CUCA com o Direito à Comunicação e a Participação, bem como de que forma essas 

questões aparecem nas formações do CUCA. Os resultados deste estudo serão publicados na 

dissertação e no formato de artigos científicos em periódicos nacionais e divulgados em 

eventos científicos. Quando finalizada a pesquisa, os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição.   
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Este Termo será assinado em duas vias, uma ficará de posse do pesquisador, e a outra 

com você para que possa solicitar esclarecimentos a qualquer momento da pesquisa.  

Caso tenha qualquer dúvida sobre a pesquisa, poderá entrar em contato comigo através 

do e-mail: georgefctorres@gmail.com, ou do telefone (88) 99624-0647.  

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346. (Horário: 08:00-12:00 horas de 

segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

 


