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RESUMO 

 

 

No espaço de interseção entre dois campos científicos, a Comunicação e a História, 

este estudo propõe a discussão de uma significativa experiência de comunicação alternativa e 

comunitária no Brasil, caminhando por uma vertente que tem atraído cada vez mais 

pesquisadores no país: a História da Mídia, neste caso, a história da TV Maxambomba, criada 

em 1986 pela ONG CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular – em parceria com 

associações de moradores locais. Durante dezesseis anos, este veículo de comunicação atuou 

na periferia da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, 

região cuja memória e representação foram negativamente marcadas por estereótipos que 

afetaram a identidade individual, coletiva e local. Recuperar esta experiência por meio dos 

rastros que chegam ao presente é apresentar a comunicação comunitária como instrumento de 

(re)construção identitária local, atravessada por uma outra perspectiva memorial – que foge à 

história oficial –, e ainda como ferramenta de mobilização social com potencial de 

transformar comunidades e seus membros e desenvolver a cidadania, dando espaço para a 

emersão e comunicação de tantas memórias subterrâneas, contribuindo para a representação 

de um outro lugar, um outro coletivo. Para mergulhar nesta história, será preciso primeiro 

traçar as bases que compõem este debate: a memória e a influência da mídia sobre ela, 

identificando, assim, na comunicação alternativa o caminho para “as outras” histórias, sendo a 

TV Maxambomba o objeto desta cartografia fundamentada nos vestígios e lembranças dos 

que dela participaram e conteúdos produzidos. 

 
Palavras-chave: Memória. História. Mídia. Comunicação comunitária. Identidade. 
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ABSTRACT 

 

 

In the space of intersection between two scientific fields, Communication and History, 

this study proposes the discussion of a significant experience of alternative and 

communitarian communication in Brasil, walking along a branch that has increasingly 

attracted researchers in the country: the Media History, in this case, the history of 

Maxambomba TV, created in 1986 by ONG CECIP – breeding center popular image – in 

partnership with local residents’ associations. During sixteen years, this vehicle’s 

communication operated on the periphery of the metropolitan area of the State of Rio de 

Janeiro, the Baixada Fluminense, region whose memory and representation were negatively 

marked by stereotypes that affect individual, collective and local identity. Recovering this 

experience through the tracks coming actuality is to present the communitarian 

communication as an instrument of local identity (re)construction, crossed by another 

memorial perspective – that evades official story – and even as a tool for social mobilization 

with potential to transform communities and its members and develop citizenship, giving 

space to emmersion and communicate many subterraneous memories, contributing to the 

representation of another place, another collective. To delve into this story, it must first trace 

the bases that composes this debate: the memory and media influence on it, identifying, thus, 

in the alternative communication the way for “other” stories, being Maxambomba TV the 

object of this mapping based on traces and memories of those who participated it and 

produced content. 

 
Keywords: Memory. History. Media. Communitarian communication. Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Toda trajetória deixa marcas no tempo, deixa rastros. São histórias que se movem em 

direção a tantas outras, transformando-se em cada cruzamento, que promove o encontro de 

memórias distintas, de pessoas e grupos distintos. São, portanto, identidades que se formam e 

se alteram com o passar do tempo, com as lembranças guardadas ou recalcadas, vivenciadas 

pelo eu ou pelo outro – sendo este um indivíduo, grupo ou instituição. Cada sujeito é o reflexo 

de suas experiências e vive seu presente orientado por elas, ativando o passado no tempo atual 

em prol do agir em instantes, reacendendo nessa ação o fluxo de rastros. Esses vestígios são 

importante fonte para o conhecimento do indivíduo e, logo, da sociedade, bem como seu 

estudo e análise; mostram “o que foi” em uma relação com “o que é” e “o que poderá ser”. No 

campo da Comunicação essa relevância não é menor. Apesar do presentismo que a área sofre 

no Brasil, autores como Goulart e Herschmann (2008) chamam a atenção para a necessidade 

de associar comunicação e história visto que é “impossível fazer uma história da sociedade 

contemporânea sem realizar [...] uma história da mídia” (p.17). Afinal, os meios de 

comunicação têm assumido cada vez mais o papel de fonte histórica, cujos produtos são 

retratos sociais; eles são os principais catalisadores e difusores das memórias e, com o avanço 

tecnológico nas últimas décadas, são inseparáveis do cotidiano da maior parte da população. 

Essa vertente de análise interdisciplinar tem ganho cada vez mais espaço na área acadêmica, 

principalmente nas últimas duas décadas – com destaque para a Rede Alfredo de Carvalho 

(ALCAR)
1
 – , apresentando-se como tendência crescente nos dois campos de conhecimento; 

entretanto, de acordo com os mesmos autores e Martino (2008), ainda são poucos os trabalhos 

relevantes sobre História da Mídia ao compará-los com  os demais estudos desenvolvidos na 

área e, além disso, há muito a aprimorar, pois o “aumento do número de trabalhos não tem 

correspondido a um amadurecimento das reflexões” (GOULART; HERSCHMANN, 2008, p. 

15). Qualificar cada vez mais as publicações nesta área é um objetivo compartilhado por seus 

estudiosos. É preciso diferenciar história de mera narração, para que sejam tomadas por 

objetos de pesquisa experiências passadas com foco no presente. 

O crescimento do debate acadêmico acerca da relevância dos estudos históricos tem 

                                                           
1
 A ALCAR foi criada em 2001, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, com o objetivo de preservar a 

memória da imprensa brasileira e elaborar sua história, realizando um inventário da imprensa nacional que 

resulte ainda em indicadores que alimentem o trabalho de futuros pesquisadores. Desde a criação foram 

realizados nove encontros, e no sétimo, realizado no Ceará, a mídia alternativa foi o tema do evento, além de 

intitular um dos GTs. Desde 2011 foram retomados o trabalho com o Jornal Alcar e a Revista Brasileira de 

História da Mídia. Em outras expressivas associações da área de comunicação, as questões relativas à memória 

têm ocupado espaço em especial nas últimas décadas. 
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diluído correntes que ainda vêem o passado como algo congelado no tempo e superado pelo 

presente, ou um patrimônio preservado como herança saudosa mas dissociado de sua 

significação social com potencial de influir na experiência coletiva. É preciso romper tanto 

com as ideias de um passado atrasado e desvalorizado quanto com esse passado envolvido em 

uma ‘aura’ que evoca uma nostalgia desprovida de sentidos, e atentar para outros fatores 

relevantes em um estudo histórico. Lembrar o passado na comunicação é recuperar 

importantes experiências para o campo com o intuito de ajudar o presente a enxergar 

problemáticas atuais de outros ângulos antes desconhecidos, perceber potenciais a serem 

desenvolvidos no agora ou no amanhã, ou simplesmente entender movimentos presentes. É 

entender por meio dessa reconstrução de que sociedade se fala e como essa experiência a 

tocou, que efeitos produziu, que identidades modelou, que memórias deixou. As memórias... 

ponto a ponderar ao considerá-las é pensar em como são perpetuadas e atualizadas, em como 

podem ser frutos de uma construção que além de social é também midiática. As experiências 

pessoais e os encontros com o outro que preenchem e alimentam a vida do indivíduo, 

transformam sua relação com o passado, sua memória e suas formas de evocá-la, de lembrar; 

porém a mídia também o atinge, o encontra, e provoca sua memória e suas possibilidades de 

lembrança com sua versão oficial do mundo, participando ativamente dessa elaboração 

permanente e fluida.  

E se a memória é um dos componentes identitários e a mídia é também formadora de 

memória, ora, de forma simplificada é possível dizer que cada pessoa ou lugar carrega em si 

um pouco do que a mídia representa – considerando, é claro, o repertório de cada um. A mídia 

é ferramenta de elaboração da história oficial, porém, pensar em uma versão oficial implica 

em pensar nas várias histórias desconhecidas e relegadas às margens, histórias que deveriam 

ser parte do que as pessoas são, e se a mídia as ignora ou as rejeita, essas pessoas são 

apresentadas a uma versão parcial da própria vida em um jogo de presenças e ausências 

inerente a lógica de mídia comercial. 

Neste ponto, encontramos mais uma justificativa para retomar o passado e suas 

memórias em um estudo da comunicação, pois historicamente, em inúmeros trabalhos no 

campo das ciências humanas e análise de experiências diversas, é possível identificar que a 

mídia em si, comercial, atua comumente de modo abusivo, mas possui em um de seus 

desdobramentos a solução para o problema interior a sua própria lógica da parcialidade e 

generalização: a comunicação alternativa ou comunitária. Essa prática atende justamente a 

essas outras demandas, outras histórias, influindo na criação de outras memórias que suprem 

as ausências da mídia comercial, e ainda soma às suas características os fatores educativo e de 
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mobilização social. Portanto, seguir os vestígios de uma experiência como essa e aprender 

com ela, é garantir que há uma saída para as chamadas memórias subterrâneas, um modo de 

despertá-las e de alterar a elaboração da identidade de indivíduos e grupos que são 

estereotipados e marginalizados pela sociedade em geral. É perceber “a expressão de nova 

visão de mundo em relação as pessoas e a vida cotidiana, e de uma outra visibilidade que se 

quer transparecer” (PERUZZO, 2009, p. 7) 

Com a finalidade, então, de realizar um estudo de História da Mídia que possa fazer 

emergir no presente tais questões, analisando o potencial da mídia comunitária no resgate de 

memórias subterrâneas e reelaboração da história de minorias, que se recuperará a trajetória 

de uma
2
 das mais significativas experiências de comunicação comunitária no Brasil e no 

mundo, que usou o audiovisual nas ruas como ferramenta em prol da cidadania: a TV 

Maxambomba. 

A história da TV Maxambomba está diretamente relacionada à efervescência de 

movimentos sociais no período de encerramento da ditadura no Brasil. Borbulhavam novas 

associações e mobilizações com a finalidade de organização da sociedade civil na busca por 

direitos e desenvolvimento social em um empenho a favor da redemocratização do país. 

Vários projetos de comunicação alternativa se espalharam pelo país, fazendo especial uso do 

vídeo, colocando a mídia a serviço do “povo” a fim de inseri-lo na esfera pública política. Na 

Baixada Fluminense não foi diferente. Considerada periferia da região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense era comumente retratada como zona marcada 

pela pobreza e violência; um lugar cuja memória elaborada possui participação fundamental 

da mídia. Em meio à estereotipia criada e aos problemas que realmente afligiam a região, a 

fim de contribuir para o fortalecimento dos movimentos populares na Baixada e de provocar a 

sensibilidade da população para a mudança social, surgiu, em 1986, no município de Nova 

Iguaçu, o projeto Vídeo Popular, que antes de 1990 passaria a se chamar TV Maxambomba. 

A iniciativa do projeto foi do Centro de Criação de Imagem Popular – o CECIP, uma 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos que possuía o objetivo de discutir e ampliar 

a cidadania utilizando a comunicação como ferramenta e que, por um vínculo com o trabalho 

exercido pela Igreja Católica na região – entre outros fatores –, encontrou na Baixada 

Fluminense o lugar propício a seu desenvolvimento. Com o apoio de instituições nacionais e 

internacionais – que oscilaram durante todo o projeto – o CECIP reuniu uma equipe 

                                                           
2
 “Uma das” porque inúmeras experiências similares aconteciam simultânea e posteriormente, como enumerado 

por Nascimento (2009) ao levantar as experiências em TVs de ruas mais expressivas, como a TV Olho, criada 

em 1982 e a TV Viva, criada em 1984, e que muito influenciou a TV Maxambomba apesar de diferenças 

substanciais apresentadas ao final do capítulo. 
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diversificada que, a princípio, respondia isoladamente pela produção dos vídeos transmitidos 

apenas em espaços fechados em sua primeira fase. Com o envolvimento da população e a 

conquista de novos financiamentos e equipamentos as transmissões tomaram conta das ruas e 

o vídeo virou TV, como será visto no decorrer do trabalho (em especial no capítulo 3). 

O veículo de comunicação comunitária era, então, uma “TV de Rua”, um formato 

que se caracteriza pela produção de “vídeos com a participação da população e a sua 

transmissão em espaços públicos abertos (praças e ruas) ou fechados (postos de saúde, 

creches, escolas, centros comunitários, associação de bairro, sindicato, ginásios esportivos, 

hospitais etc.) destinados a recepção coletiva” (PERUZZO, 2000). Durante seus dezesseis 

anos de existência, circulando pelos vários municípios que compunham a região, a TV 

produziu materiais educativos audiovisuais em três áreas principais: cidadania, saúde e meio 

ambiente. O cenário era sempre a Baixada e no primeiro plano, o povo. Dos espaços fechados 

como associações de bairro, as exibições passaram a ser feitas em praças públicas com o uso 

de um telão sobre uma kombi, um projetor e um equipamento de som apropriado, aumentando 

a média do público espectador de 20 pessoas para mais de 300 e gerando maior repercussão 

dos debates em câmera aberta. Além dos problemas que afligiam os moradores, a cobertura da 

TV procurava dar conta de manifestações culturais da região a fim de apoiá-las. E com o 

passar dos anos, passou a trabalhar com repórteres de bairro, desencadeando um significativo 

processo de participação popular que buscava dar voz a uma população que não “se via e não 

se ouvia” na grande mídia, proporcionando, assim, o fortalecimento da cidadania. 

Após anos de produção e mobilização, a TV perdeu força e investiu novamente no 

vídeo, desenvolvendo-o em projetos como o Vídeo-Escola, Vídeo-Carta e o Botando a mão na 

mídia, em uma perspectiva mais educacional promovendo o debate entre estudantes e 

professores e trazendo as técnicas de produção para que eles pudessem dar continuidade ao 

trabalho de forma independente. 

Apesar da conclusão do projeto em 2002, a influência da TV Maxambomba em 

outras propostas de comunicação para a cidadania foi perceptível e até hoje é alvo de muitos 

estudos, destacando-se pela amplitude e duração de sua atuação, mantendo as características 

de uma mídia comunitária, e sua constante reinvenção para se adaptar aos novos cenários e 

seus desafios. 

Portanto, ao descobrir e seguir os vestígios deixados por essa experiência e as 

memórias daqueles que dela participaram, a TV Maxambomba terá sua história recontada de 

modo a destacar sua atuação como construtora e reformuladora da identidade individual, 

coletiva e local, ilustrando como a comunicação comunitária propõe uma comunicação 
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efetivamente social pela qual as histórias que destoam da versão oficial e legitimada 

encontram espaço para recriar a memória coletiva e reconstruir as representações de modo 

favorável à comunidade a que se dirige, trazendo à luz as memórias a muito submersas e 

silenciadas em uma nova possibilidade de comunicação que não busca opor-se a qualquer 

outra mas sim ocupar seu espaço no mundo, garantir a emissão e audição de outras vozes e 

despertar o sujeito para novas concepções da realidade e do eu. Um processo resignificador 

também do local, que conquista novo valor ao serem reforçados os laços de pertencimento 

territorial. 

Nesse contexto, o lugar e o cotidiano conquistam cada vez mais importância – 

mesmo diante da atacada ideia de unificação mundial que caminha com a proposta de 

globalização – e são as microhistórias que mais interessam, que mais tocam o sujeito. Santos 

(2006) dedica parte de sua obra, A Natureza do Espaço, a essa “força” que emana do local e 

sua relação com o global; para ele, ambas as ordens podem se opor, mas também confundir-se 

uma com a outra e até tornarem-se complementares: “É o lugar que oferece ao movimento do 

mundo a possibilidade de sua realização mais eficaz. Para se tornar espaço, o Mundo depende 

das virtualidades do Lugar.” (SANTOS, 2006, p. 230). Portanto, não seria preciso ver ambas 

as ordens em conflito, mas sim em uma coexistência natural, pois 

 

“se num primeiro momento pareciam provocar a unificação ímpar das culturas 

nacionais, paradoxalmente impulsionaram o surgimento de produções culturais 

locais e toda sorte de novas produções alternativas trazidas no bojo de um 

movimento apropriadamente definido como glocalização. Ou seja, em tempo muito 

recente, sob a égide da fluxização de panoramas globais, as dinâmicas culturais 

locais produziam efeitos constituídos de traços locais completamente integrados à 

lógica da universalização.” (FREITAS, 2009, p. 12) 

 

Um movimento de localismo despertou com intensidade nas últimas décadas, o que, 

segundo Paiva (2003), se justificaria pela dificuldade em se lidar com a complexidade cultural 

própria do processo de globalização, em meio ao qual o indivíduo precisaria acionar “uma 

estrutura que permita reconhecer-se e não ser pulverizado” (PAIVA, 2003, p. 30). Essa 

temática está presente não só no Brasil, mas também na América Latina, onde muitos autores 

mostram como o cotidiano e as relações em micro-universos tornam-se cada vez mais 

importantes para os sujeitos – destacando-se aqui a figura de Jesús Martín-Barbero, que 

desloca a ênfase comunicacional dos meios para as mediações colocando em primeiro plano o 

contexto e o repertório do indivíduo ou grupo, o que se interpõem entre ele e a mídia. 

A mídia de massa, historicamente, privilegiou a veiculação de acontecimentos 

vinculados às grandes metrópoles e sua população, o que é condizente com sua lógica 
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mercadológica. Os fatos positivos e criações em territórios adjacentes, vistos como menores, 

comumente eram ignorados e só se mostravam pontos negativos espetacularizados. Quando 

isso pareceu mudar, percebeu-se que tais meios de comunicação faziam uso dos 

acontecimentos de comunidades como mais um produto de venda, pela estratégia da 

diferença
3
. A respeito desta característica, Barbosa (2007) diz que “nos discursos dos meios 

de comunicação observamos o quanto a questão da peripécia é fundamental” (p. 20), inclusive 

no jornalismo, o que é mais preocupante por este ser tomado como verídico por antecipação. 

O jornalismo é a fonte real de história e memória da sociedade, e assim é compreendido pela 

audiência; o problema é que a crença nesse jornalismo neutro, imparcial, esconde que “a 

história é sempre a história dos homens que são portadores, agentes, vítimas das forças, das 

instituições, das funções, dos lugares onde estão inseridos” (BARBOSA, 2007, p. 21), ou seja, 

o jornalista está cercado de fatores que influenciam diretamente o desempenho do seu 

trabalho. Portanto, a comunicação desenvolvida no circuito comercial midiático não dá conta 

da complexidade e realidade social; a “peripécia” sobrepõe outras perspectivas da mesma 

história sendo privilegiada em muitas narrativas, omitindo ou distorcendo demandas e 

características do sujeito e contexto da matéria. 

E a comunicação comunitária vai de encontro a tudo isso, ajustando exatamente os 

pontos em que a mídia comercial é criticada, dando novo valor ao território e às pessoas que o 

compartilham. Ela rompe com o modelo de comunicação centrado em um emissor trazendo a 

participação da comunidade em um discurso de múltiplas vozes que até então não podiam 

falar e não se ouviam na grande mídia presos a um circuito onde não haveria uma 

comunicação efetiva, pois, além da centralização do discurso, são ignorados os contextos em 

que a audiência se encontra, empobrecendo o sentido advindo (e que sentido seria esse?!) de 

um ato comunicativo não dialógico. Martín-Barbero (2000) aponta a comunicação 

comunitária como meio que considera, por excelência, os contextos onde a comunidade e seus 

membros se inserem, alcançando resultados mais significativos inclusive no âmbito da 

transformação social. 

 
“[...] há certos planos nos quais os meios comerciais estão limitados, condicionados, 

por uma coisa tão respeitável, um bom negócio [...] Há outro fenômeno, que acredito 

que neste momento seja importantíssimo, que tem a ver com estarmos vivendo 

                                                           
3
 Atualmente, há tentativas – como o “Parceiro do RJ” e “RJ Móvel” do RJTV, da Rede Globo, e a ampliação 

dos cadernos regionais incluídos em jornais de grande circulação – de exibir as construções nesse território e de 

oferecer oportunidades de transmissão de crítica nos veículos massivos, isso sem que haja desvios em seus 

princípios e norteamento político e econômico, ou seja, ainda é revestido de interesses mercadológicos não 

priorizando as necessidades sociais. Outras novas mídias sim têm facilitado a comunicação, como a web, mas 

são extremamente pulverizadas para que se mensurem seus impactos em audiências específicas. 
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lentamente uma reinvenção da democracia. [...] hoje em dia está surgindo uma 

consciência cidadã, que está possibilitando solidariedade, que está possibilitando 

associações, agrupamentos de múltiplos tipos que estão desempenhando um papel 

muito importante: os meios comunitários, os meios locais. [...] Hoje, eu diria que 

não se pode pensar na transformação do país sem pensar nessas novas formas de 

transformação política. São políticas, embora não tenham a inscrição ideológica de 

um partido, porque justamente o questionamento de um partido é incapaz de 

perceber o que maioria do povo está passando.” (MARTÍN-BARBERO, 

BARCELOS, 2000, p. 156) 

 

Suzina (2004) ressalta que a comunicação social deveria ser uma das maneiras pela 

qual o ser humano exerce o direito e o dever de participação na construção da sociedade. A 

comunicação comunitária é uma alternativa, pois se compromete com o bem comum e o 

envolvimento da população da comunidade na formulação de propostas de comunicação a 

insere na negociação da hegemonia. Por definição, a mídia comunitária, conforme afirma 

Peruzzo (2007), transmite um conteúdo vinculado à realidade local, não tem fins lucrativos, 

contribui para ampliar a cidadania, o nível cultural e a educação. Os projetos de comunicação 

comunitária devem, então, socializar a informação. Isto vai influir na vida de toda a 

comunidade, considerando tanto a formação e transformação dos sujeitos quanto a sua 

estrutura em si – física, econômica, social, política e cultural –, além de trazer implicações em 

novas percepções do mundo externo. 

Logo, o estudo e memória da prática de comunicação comunitária se apresentam 

importante por serem a alternativa que alcança os anseios e necessidade de diversos grupos 

situados à margem do discurso hegemônico, mesmo que a princípio essa precariedade 

discursiva não seja totalmente compreendida por eles. Ela é a via ideal para uma outra 

história, uma história desejada pela compreensão de sua ausência e exclusão, uma história que 

mova e comova os sujeitos. E, por isso, fugindo do estereótipo da favela que facilmente 

associa-se a atividades alternativas de comunicação, buscar-se-á memórias de uma 

significativa experiência na região metropolitana de um dos maiores estados do Brasil, o Rio 

de Janeiro, mostrando que mesmo próximo aos grandes centros urbanos, de poder político e 

econômico, existe forte exclusão e preconceito a lugares de significativa posição como os 

municípios aqui estudados. Periferia e área marginalizada, onde por muitos anos imperou o 

estigma da violência e da pobreza que encobriu as potencialidades locais minando a estima 

dos moradores da região e fragilizando o vínculo de pertencimento, a Baixada Fluminense é 

plural e expressiva, concentra grande parte da força de trabalho do estado, do eleitorado, da 

produção cultural e do público a que tantas mídias massivas e excludentes atingem. A TV 

Maxambomba que lá atuou, diferindo do que se vê mais frequentemente com trabalhos que 

abordam a mídia alternativa pelo rádio e jornal até mesmo pelas facilidades de produção em 
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um comparativo, utilizou do audiovisual constituindo-se literalmente em uma TV de Rua. 

É nos rastros que alcançam o presente que se pretende analisar a história da TV 

Maxambomba, suas memórias, suas potencialidades, seus efeitos, suas problemáticas e suas 

conquistas, mantendo o foco de análise em sua capacidade de agir sobre a memória local e a 

identidade, de constituir-se em um veículo, que assim como a mídia comercial, desempenha 

seu papel de formador de memória e construtor histórico, mas que segue um caminho 

paralelo, cujo desenho possui outro tracejado e conta com a participação ativa de seu público 

na elaboração. Um exemplo de comunicação social na contemporaneidade que deixa claro ao 

presente que tais veículos podem atuar como meio de reelaboração de memórias individuais, 

coletivas e locais; a forma como se busca tal objetivo e em que níveis se concretiza é o que 

será descoberto. 

A interdisciplinaridade com o campo da História é fundamental e será a estratégia 

utilizada para justificar o trabalho e inseri-lo no campo da História da Mídia, tendo como 

referência autores como Goulart, Herschmann, Barbosa e outros. Barbosa (2007) diz que: 

 
“a comunicação vê prioritariamente a história como possibilidade de adentrar o 

passado e recuperar [...] fontes inteligíveis que podem trazer o passado para o 

presente, a história considera emblematicamente os meios de comunicação como 

ferramentas disponíveis para a compreensão de um contexto mais amplo [...] 

localizado no passado.” (2007, p. 15). 

 

Portanto, trata-se de uma investigação no campo de História da Mídia, que suscitará, 

pelo resgate de uma experiência passada que reescreveu a história de um lugar – a Baixada 

Fluminense –, na discussão de pontos pertinentes à comunicação no presente e no futuro. É 

revendo o passado pelo presente, que será reconstruída a trajetória deste veículo e 

contextualizada considerando as influências passadas e questões ainda presentes com o 

intento de compreender a potência transformadora da comunicação comunitária sem cair nas 

armadilhas hoje vislumbradas, pois na academia brasileira, as experiências deste tipo de 

comunicação ainda são tratadas com certo amadorismo ou superficialidade, constituindo-se 

muitas vezes em relatos, mera descrição ou nostalgia em uma narração dissociada da 

contemporaneidade – algo que tem se transformado com o crescimento e profissionalização 

de grupos de trabalho com esta temática em congressos da área. 

Pela embriaguez do imediatismo que permeia o campo da comunicação parece 

problemático comprovar a atualidade de debater tais questões – em especial ao levantar um 

caso já encerrado – bem como a eficácia da prática de comunicação comunitária em um 

ambiente marcado pela globalização e pelas novas tecnologias, teoricamente responsáveis por 
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um processo de desterritorialização, virtualização e de fragilização de laços sociais afetivos. 

Logo, as primeiras perguntas que essas discussões implicam são: resgatar uma experiência 

findada para o presente possui que utilidade? A recuperação da experiência da TV 

Maxambomba é válida para o campo de História da Mídia e como referência para toda prática 

de comunicação comunitária presente e futura? Este veículo pode ser considerado referência 

no campo? Será que o veículo comunitário, no caso a TV Maxambomba, realmente consegue 

pôr em prática todos os princípios de participação e transformação social com os quais estaria 

comprometido ou é apenas uma utopia? Os valores comunitários estão presentes na Baixada 

Fluminense, que mesmo sendo formada por vários municípios, pode ser tratada como berço 

de uma mídia caracteristicamente comunitária, o que implicaria certa unidade? 

Pensar, então, de que maneiras essa comunicação se dá, que técnica está ao alcance 

de tal segmento, quem são os produtores, qual o conteúdo, como seu desenvolvimento afeta 

os que residem na comunidade, como afeta a cultura local, o que representa para o público 

externo e como o público interno passa a se enxergar são alguns dos pontos a serem 

abordados. E uma questão que norteará a pesquisa e que emergiu com o início do estudo: a 

comunicação comunitária é o instrumento eficaz para despertar e canalizar as memórias 

subterrâneas, definidas por Pollak (1989), e assim reconstruir a história de um local ou grupo, 

conduzindo a uma revisão e alteração de sua própria identidade? 

Para mapear efetivamente essa experiência será discutida, primeiramente, as relações 

entre memória, identidade, mídia e lugar para então imergir nas referências da atividade 

comunicacional em comunidade, atravessando as questões do modo de produção da 

comunicação comunitária no Brasil, as transformações que sua prática causa no ambiente 

físico e social de comunidades e nos sujeitos que delas fazem parte e as alterações nas 

relações sociais. Dessa forma, objetiva-se comprovar a relevância dessa prática no 

desenvolvimento social e individual como cidadãos que participam do jogo de poder em que a 

mídia está. Em um trabalho de resgate memorial que identifique toda contextualização 

histórica e social do seu surgimento, manutenção e fim, pretende-se mostrar que a TV 

Maxambomba foi um exemplo eficaz de uso de dispositivos de comunicação em benefício da 

comunidade que influenciou no desenvolvimento de outros projetos semelhantes, ativos hoje. 

Tenciona-se ainda comprovar que uma nova história foi escrita por esse veículo, iluminando o 

caminho da comunicação na direção de um projeto que realmente proporcione a todos 

comunicar e ser ouvido, dialogar, democratizar. Seus programas, impressos e atores serão 

revisitados para alimentar a coleta de vestígios que essa experiência deixou de modo a 

construir este trabalho de História da Mídia, um trabalho que atende a questões totalmente 
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atuais e que está em consonância com tantas outras lutas que perduram sobre a 

democratização da mídia
4
, ainda concentrada em oligopólios impeditivos da comunicação da 

pluralidade brasileira, os mesmos que alimentaram a cultura do silêncio ao longo dos anos. 

A hipótese que aqui se considera é que o debate de práticas como a TV 

Maxambomba é fundamental para o exercício da comunicação efetivamente social e para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, pois se afirma como fomentador de cidadania. 

Entende-se também que o veículo comunitário consegue despertar nos moradores da região 

onde atua o adormecido, inibido ou distorcido senso crítico para que possam perceber a si 

próprios como agentes responsáveis por sua própria realidade, que podem e devem sair da 

posição conformista a fim de transformá-la. E por ter existido por cerca de dezesseis anos na 

mesma região, abrangendo vários municípios e mantendo as características da mídia 

comunitária ao atuar na democratização do acesso e fortalecimento identitário, com 

dificuldades de financiamento, atualizando-se ao propor diferentes estratégias e alcançando 

resultados inesperados ao viajar com sua kombi pelas ruas da Baixada, utilizando-se de um 

meio pouco aproveitado no campo de mídia alternativa (o audiovisual, a televisão) devido ao 

alto custo da produção e edição, considera-se este veículo como referência internacional e 

cujo resgate histórico é de significativo valor para o campo da Comunicação. 

Acredita-se que a Baixada Fluminense é um misto de diversas comunidades, que se 

entendem como periferia e que compartilham do mesmo sentimento marginal. A TV 

Maxambomba despertou nessa população a capacidade de enxergar suas potencialidades, 

colaborando no desenvolvimento individual e coletivo, na reformulação de memórias 

individuais, coletivas ou locais. Entretanto, a mídia comercial e a população no geral ainda 

carregam a interpretação negativa da Baixada Fluminense, a versão difundida por tanto tempo 

na imprensa, e o poder de construção desse imaginário, de formação dessa memória, bem 

como sua desconstrução constitui-se em uma discussão que permanece atual e cuja única 

solução parece ser a prática de comunicação comunitária, que possui a qualidade de estar 

próxima e aberta a seu público, em uma relação mais real que espetacularmente produzida, 

com significativa capacidade de mudar o eu e o nosso, o sentir e o agir. Pesquisas assim 

podem ainda despertar nos profissionais do mercado de Comunicação novas formas de atuar 

                                                           
4
 Vide o trabalho de associações como ABCCOM – Associação Brasileira de Canais Comunitários 

(abccomorg1.webnode.com) e ABRAÇO – Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

(www.abraconacional.org) que além da organização e incentivo no setor, buscam intensamente uma nova 

regulamentação da mídia que atenda aos propósitos da democratização da comunicação e liberdade de expressão, 

como com a já válida Lei do Cabo (Lei 12.485) ou com projetos suspensos como a Lei da Mídia Democrática 

lançada pelo FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da Mídia. 
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na medida em que compreendam que a técnica também pode estar a serviço da mídia de 

menor abrangência, que atua na periferia e é socialmente comprometida. 

Para atingir os objetivos definidos e desenvolver todo o trabalho, foi feito, 

primeiramente, estudo teórico sobre os temas pertinentes à pesquisa, definindo um referencial 

que será o ponto de partida para embasar os pontos tratados em toda a dissertação, importando 

as considerações de diversos autores ao corpus do trabalho em articulação com o caso 

analisado. Ademais, a pesquisa implicará ainda um mapeamento de toda a história da TV 

Maxambomba, a análise de um conjunto de programas produzidos pela TV, e visitas às 

comunidades, aos centros comunitários e conversas com moradores de tais territórios a fim de 

melhor entender a história da região e da TV Maxambomba, bem como seus efeitos e 

resultados obtidos. 

Entendendo a interface entre mídia e história, é possível prever que a pesquisa 

atravessará todas as esferas da vida social, gerando ao pesquisador a demanda de bem 

articulá-las para melhor lidar com o objeto proposto neste projeto. Daí a importância do 

embasamento teórico. Munida do referencial conceitual para traçar a trajetória histórica da TV 

Maxambomba e da Baixada Fluminense à época de atuação deste veículo comunitário, 

pretende-se pesquisar e mapear todos os processos envolvidos em uma cartografia que 

compreenderá, conforme aponta Nísia Martins, “a coleta dos dados, o processo de observação 

e o inventário das memórias” (2008, p. 16), tentando abarcar e articular a multiplicidade de 

experiências vivenciadas com a TV. Assim, o objeto é explorado de forma mais aberta, a 

partir da idéia de mobilidade das fronteiras desse mapa que vai sendo ajustado a cada novo 

descobrimento ou problemática na medida em que o pesquisador vai apalpando tudo o que 

cerca o objeto aqui estudado, mergulhando nas memórias dos que nele se envolveram e nos 

rastros deixados pelo território. O produto da aplicação deste método é colocado por Martín-

Barbero (2004) da seguinte forma: 

 

“um mapa [...] para o reconhecimento da situação desde as mediações e os sujeitos, 

para mudar o local a partir do qual se formulam as perguntas, para assumir as 

margens não como tema mas como enzima [...] são muitas as zonas da realidade que 

estão ainda por explorar, zonas em cuja exploração não podemos avançar se não 

apalpando”. (p. 18) 

 

O início desta viagem ao campo da comunicação alternativa e da história da TV 

Maxambomba implicará primordialmente na análise documental do acervo já existente, 

bibliográfico e audiovisual, tanto no órgão responsável pelo desenvolvimento do veículo 

(CECIP), quanto em bibliotecas e centros culturais. Na Baixada Fluminense, algumas dessas 
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instituições mantêm parte da produção da TV e se constituem como fontes ricas em conteúdo. 

Seguindo a proposta de Moreira (2011), que afirma que “a análise documental compreende a 

identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim” (p. 271), as 

obras acessíveis serão avaliadas pelo pesquisador, em uma análise de conteúdo, estrutura e 

técnica empregada. 

Entrevistas semiestruturadas serão utilizadas para coletar informações com a equipe 

de produção e com os moradores da região que participaram da experiência, além do material 

já existente em livros, artigos, dissertações e teses com as impressões dos envolvidos. Assim 

objetiva-se captar no mapa os variados pontos de vista da experiência, captando os efeitos 

esperados e sentidos com as produções e transmissões da TV, seja de forma individual ou 

coletiva, em um nível subjetivo ou físico. O trabalho de campo em visitas às comunidades por 

onde a TV passou e os programas produzidos serão utilizados para identificar como o lugar é 

entendido pelos moradores e a pesquisa buscará, pelas entrevistas e pesquisa bibliográfica, 

identificar os frutos desse projeto que trabalhou em prol da democratização da informação 

midiatizada. 

Devido ao já encerramento das atividades da TV Maxambomba, os programas serão 

fundamentais para a compreensão de sua existência, sua atuação e seus efeitos. A fim de 

melhor retratar o universo representado e acompanhar a evolução do projeto, optou-se pela 

análise de um programa por ano, abrangendo todas as categorias da produção de vídeos. 

Entretanto, por dificuldades no acesso a totalidade do acervo, esse intuito comprovou-se de 

complicada execução e só foi possível manter o critério até o ano de 1995, com apenas uma 

produção após esse período. Apesar da redução do total proposto, foram analisados 12 vídeos 

de acesso público e online, que em seus discursos permitiram identificar a proposta da TV, 

seus formatos e táticas e, em especial, um imaginário da Baixada Fluminense pela voz da 

própria Baixada. 

Barbosa (2007, p. 17) resume o esforço da pesquisa neste campo da seguinte forma: 

“construir um trabalho no âmbito da história da comunicação [...] exigiria a elaboração de 

estratégias metodológicas que permitissem correlacionar e analisar a dinâmica da vida social 

como um todo.” E é ela que aponta a questão metodológica por dois rumos, ambos presentes 

neste trabalho: 

 

“Se o passado for visualizado como algo que pode ser recuperado, as fontes, 

documentos e emblemas do passado que chegaram até o presente, sob a forma de 

rastros, serão privilegiados na interpretação. Se [...] considera-se que o que chega do 

passado são vestígios memoráveis, permanentemente reatualizados pelas perguntas 
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que do presente são lançadas ao pretérito, o que será destacado é a capacidade de 

invenção da narrativa.” (BARBOSA, 2007, p. 17) 

 

Portanto, a metodologia atravessa a investigação, coleta e interpretação dos rastros 

deixados pela TV Maxambomba; imagens, textos e memórias que entregam a materialidade 

do veículo, revelando os processos nele envolvidos e resgatando uma experiência que pela 

duração faz-se presente em diferentes temporalidades, atualizando-se a cada releitura. Cabe 

ressaltar que o conceito de rastro e vestígio aqui empregado é definido por Barbosa em alguns 

de seus trabalhos de mídia e memória. Segundo a autora, 

 
“o rastro indica o aqui, no espaço, e o agora no presente [...] ‘orienta a caça, a busca, 

a investigação, a pesquisa’. O significado do passado permanece preservado em seus 

vestígios, trazidos ao tempo presente e interpretados no presente numa cadeia de 

significados.” (BARBOSA, 2008, p. 90) 

 

Como dito, logo, para trazer ao presente a história da TV Maxambomba, é preciso 

compreender a relação interdisciplinar que compõem o campo de História da Mídia no Brasil, 

atravessando a questão da memória (fonte que alimenta a história), seus usos e 

contextualizações. Será traçado um panorama autoral que se estenderá da formulação do 

conceito ao seu entendimento como construção social diretamente influenciada pela mídia, 

tida como a maior responsável pela formação da memória coletiva e que, logo, está 

diretamente vinculada à identidade seja de indivíduos, grupos ou lugares.  Com a memória e a 

identidade atreladas aos meios de comunicação, serão discutido os abusos configurados na 

prática midiática, abrindo caminho para a apresentação da comunicação comunitária como 

solução deste dilema, com o potencial de dar espaço a tantas memórias que foram 

forçadamente relegadas a um segundo plano, afetando diretamente a identidade dos 

envolvidos. Antes de discutir, entretanto, a prática da comunicação comunitária, a questão do 

território também será apresentada atravessando o conceito de memória, considerando que a 

mídia é “o principal lugar de memória” (RIBEIRO, 2003, p. 97) na sociedade atual, sendo o 

jornalismo a principal fonte de construção e alimentação do imaginário dos locais a que estes 

sujeitos pertencem. 

Após a justificativa do campo em que a pesquisa se insere, no embasamento teórico, 

é importante elencar as teorias que compuseram o campo da comunicação até que se 

iniciassem os estudos de práticas de comunicação comunitária, para tornar compreensível as 

correntes em que se enquadra tal modelo, cujas análises propostas em estudos nacionais e 

latino-americanos influem diretamente na compreensão e aplicação do conhecimento. No 

Brasil, Paiva e Peruzzo destacam-se na conceituação de comunidade e comunicação 



25 

 

comunitária, definindo as características principais da prática, comparando exemplos e 

problematizando o tema. Ao discutir a emergência do local, Paiva (2003) reaparece 

relacionando este fenômeno a própria lógica da globalização, enquanto Santos (2006), em 

linha similar, enumera as particularidades do localismo com clareza e Haesbaert (2007) 

apresenta a valorização do território como parcela identitária. Peruzzo se aprofunda nas 

questões práticas (2003, 2007) diferenciando os tipos de mídia “comunitária” e apontando o 

que é preciso seguir para assim ser caracterizada, pois deve basear-se “em princípios de 

comunicação libertadora que tem como norte a ampliação da cidadania”. (2003, p. 8). Na 

América Latina, Martín-Barbero e Canclini apresentam um contexto mais amplo, sendo o 

conceito de “mediações” do primeiro fundamental para o entendimento da eficácia do veículo 

comunitário, já que o contexto no qual o sujeito está inserido – seu lugar e cotidiano – é 

colocado acima do potencial do meio em si. Importante ainda no campo dos Estudos Culturais 

serão os conceitos de “cultura” e “identidade”, trabalhados por Hall (2013). 

Na construção de um imaginário sobre a Baixada Fluminense, Enne é a principal 

autora, apresentando a relação entre mídia, memória, representação e identidade, ilustrando e 

contextualizando como o estereótipo da região foi sendo criado desde a década de 1950 pelos 

próprios meios de comunicação de massa e como isso marcou a memória regional.  

Na seqüência, começar-se-á a delinear o objeto em si, com a contextualização 

territorial e sócio-cultural, imergindo na realidade e especificidades da Baixada Fluminense 

do Estado do Rio de Janeiro, região que recebeu essa experiência, sua história e o que 

proporcionou o surgimento desta prática local. A escolha deste objeto ilustra que nem só as 

favelas são vistas como marginais aos grandes centros urbanos e nem concentram 

isoladamente a idéia de comunidade. É preciso observar que grandes municípios dotados de 

significativa estrutura em diversos âmbitos também estão fora do circuito midiático de massa 

– aparecendo principalmente em casos de viés negativos, tendo sua verdadeira história 

sufocada pela oficialidade socialmente construída. A Baixada possui grande concentração 

populacional e é o lugar de significativo número do eleitorado fluminense, mas é 

politicamente diminuída e pouco valorizada até mesmo por seus moradores que tomaram para 

si próprios os estereótipos transmitidos ao longo de anos. A urbanização da região teve início 

na década de 1930 e até hoje concentra uma vasta diversidade cultural e econômica, fazendo 

dos municípios que a compõem importantes territórios de socialização e fontes de 

mobilizações, mesmo que tal fato não seja sentido pela maioria de seus moradores. 

A partir de então, será possível mergulhar nas memórias hoje retomadas desta 

experiência que iniciou em Nova Iguaçu, abrangendo o antes, o durante e o depois da 
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realização do projeto aqui estudado, mediante material de entrevistas e acervos, relacionando-

a com todas as questões apresentadas até aqui. Espera-se com o resgate histórico e memorial 

da TV Maxambomba, encontrar nos vestígios de sua experiência possibilidades e estímulos 

para o campo da comunicação comunitária no Brasil, pois é “a narrativa histórica que oferece 

uma espécie de ‘solução’ às dificuldades irreconciliáveis suscitadas pela especulação sobre o 

tempo” (BARBOSA, 2007, p. 22). A atualização da discussão se dá justamente na 

contextualização presente dos rastros que serão seguidos na investigação em busca da 

concretização de um trabalho de mídia e memória que traz à contemporaneidade a história de 

um dos veículos mais marcantes na prática da comunicação comunitária nacional e mundial. 

 

“Recuperar o passado significa caminhar do agora numa direção pretérita a partir de 

traços, restos, vestígios que o passado deixa no presente. Significa considerar que os 

rastros são signos de representação. Seguir um rastro significa percorrer um caminho 

já trilhado pelos homens do passado.” (BARBOSA, 2007, p. 25) 

 

Estudar a territorialidade e o imaginário social na Baixada Fluminense implica 

discutir como as representações no macrouniverso podem influenciar os indivíduos, e como 

estes podem reconstruí-las de modo mais favorável e verdadeiro quando se voltam para seu 

microuniverso fazendo um uso diferenciado da comunicação, um uso que não apenas a 

democratiza como também se coloca como meio de democratização social. Considerando 

toda a desigualdade da sociedade atual e sua organização em torno de imagens e informações 

midiatizadas que são restritivas e excludentes, discutir projetos de comunicação que as 

utilizam como ferramentas de alteração social se mostra fundamental e pertinente como 

objeto de estudo aos pesquisadores da área. 
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1. NOS RASTROS DA HISTÓRIA: A MEMÓRIA REPENSADA NA 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 

 

A vida é um cruzamento de narrativas, um embate de discursos, uma sequência linear 

ou aleatória de acontecimentos, lembranças, que se destacam mais ou menos na estruturação 

de enredos individuais e coletivos. São histórias particulares que convivem entre si e ainda 

com uma versão oficial dos fatos compartilhada por determinada coletividade. O passado – e 

o uso que se faz dele no presente – é, portanto, parte de cada um e de todos, é elemento 

constituinte da identidade de sujeitos e grupos, além de carregar no avançar do tempo 

relevantes experiências sociais. Entretanto, apesar dos pontos de interesse, apenas nas últimas 

décadas tem atraído a atenção de pesquisadores do campo da Comunicação que, segundo 

autores como Goulart e Herschmann (2008), sofre hoje do chamado “presentismo”, termo 

utilizado para exprimir a centralização em questões contemporâneas diluindo a preocupação 

com a trajetória percorrida até ali, uma cultura focalizada totalmente no tempo presente e seus 

elementos emergentes, onde a categoria passado é desprezada por um olhar que não consegue 

se distanciar do instante para analisar de outros ângulos (tempos) a sociedade, seus conflitos e 

manifestações. 

 
“A maioria das pesquisas realizadas no país privilegia aspectos e problemas 

relacionados à contemporaneidade [...]. A análise histórica da Comunicação, ou dos 

meios de comunicação, ainda é relegada a um segundo plano. Comparativamente a 

outras abordagens desenvolvidas na área, há poucos trabalhos acadêmicos relevantes 

sobre História.”. (GOULART, HERSCHMANN, 2008, p. 13 e 14) 

 

Nas últimas décadas, essa realidade tem sido alterada com a convergência de 

discussões interdisciplinares para pesquisas que versam sobre o principal alimento da história: 

a memória que, em sua constante reelaboração, entrou de vez para o cenário dos Estudos de 

Mídia. A Rede ALCAR, criada em 2001, nasceu dessa emergente preocupação com a 

preservação da memória da imprensa brasileira e elaboração de sua história, iniciando um 

complexo processo de inventariar a produção nacional e convidando pesquisadores a 

investirem nesse campo e estimulando-o por meio de publicações como o Jornal Alcar e a 

Revista Brasileira de História da Mídia. Mas outras associações e congressos têm recebido 

cada vez mais pesquisadores interessados na temática. A COMPÓS – Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação – por exemplo, possui um GT (grupo de 

trabalho) denominado “Memória das Mídias” que em sua ementa afirma propor “a 

interlocução com pesquisadores cujos interesses estão voltados às questões sobre memória nas 
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mídias, mas que ainda não tiveram efetivos espaços de debate, uma vez que apenas 

recentemente tal abordagem tem sido mais valorizada nos fóruns da Comunicação”. 

Considerada como parte integrante do sujeito, a memória tornou-se um dos assuntos 

emergentes de maior interesse no campo da Comunicação, onde a questão identitária e social 

são fundamentais na análise de qualquer processo, ainda mais ao considerar o trabalho com 

audiências específicas. Mas é preciso ir além dessa vertente. Na mesma medida em que a 

memória é um fator componente da identidade do sujeito, ela também é um produto de 

comunicadores especializados. A mídia é dotada de uma autoridade cultural que a torna 

importante formadora da memória coletiva, em especial no que diz respeito à produção 

jornalística. O modo de comunicar notícias, a seleção de dados, o posicionamento do 

profissional influem diretamente na lembrança que se tem de acontecimentos, lugares e 

personagens. Com isso, implica-se dizer que parte da memória de cada pessoa está atrelada ao 

que é apresentado pelas organizações midiáticas. 

O estudo da história é utilizado, então, como recurso para a compreensão da 

sociedade construída pela produção midiática, bem como para análise da mídia como criadora 

de uma memória social. Tal aplicação vai de encontro às proposições da Escola dos Annales 

que abriu o campo da História, desprendendo-a de seu caráter único e fixo no passado, para 

incorporá-la aos estudos contemporâneos da atividade humana social, privilegiando 

abordagens pluridisciplinares que diluíram as divisões existentes nas Ciências Sociais. O 

movimento começou na década de 1920, na França, com uma revista que objetivava 

enriquecer a história, caminhando além do convencional rumo a uma história que seria mais 

do que um “pálido reflexo da versão dos poderosos” (BURKE, 1992), que ampliasse a visão 

do homem tocando a complexidade de sua vida por meio da aproximação com as “ciências 

vizinhas”. Com esse incentivo à inovação, a história penetrou no “cotidiano das nações” 

rompendo com a dita frivolidade histórica. 

Nesse contexto, comunicação e história deixam de ser disciplinas isoladas para 

mesclarem-se em uma interação a favor do desenvolvimento do campo de História da Mídia. 

Essa transformação na compreensão dos limites do campo possibilita o entendimento do 

estudo do passado como importante fonte comparativa com o presente, que auxilia a 

vislumbrar potencialidades atuais e futuras. Barbosa (2008, p. 87) afirma que “a história foi 

habilitada a nos ensinar a ler o significado das mensagens trazidas do passado para o 

presente” e retomar uma experiência passada é atualizar seu valor presente, ver nos vestígios 

deixados possibilidades e estímulos para o agora, e fazer com que fenômenos que 

permanecem hoje sejam melhor compreendidos. A história conta aos que recorrem a ela o que 
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foi e indica o que pode ser. E ao contrário do que julga o senso comum, associá-la à 

comunicação não significa imergir no passado e nele permanecer submerso, mas sim emergir 

no presente recuperando informações fundamentais para a análise de práticas sociais atuais 

visto que a memória, fonte histórica de maior destaque, é um fenômeno atual, em constante 

fluxo de reconstrução.  

 

“o rastro indica o aqui, no espaço, e o agora no presente [...] ‘orienta a caça, a busca, 

a investigação, a pesquisa’. O significado do passado permanece preservado em seus 

vestígios, trazidos ao tempo presente e interpretados no presente numa cadeia de 

significação.” (BARBOSA, 2008, p. 90). 

 

E é essa interpretação presente de rastros que, do passado, alcançam a sociedade 

contemporânea que se buscará na construção de um trabalho no campo da História da Mídia 

que, ao mergulhar nas memórias existentes, atravessará a discussão do papel da mídia como 

fonte historiográfica e formadora da memória coletiva que infere diretamente nas memórias 

individuais e identidades. Tal atuação pode se dar sob um viés abusivo, mas mostrar-se-á pelo 

resgate histórico da experiência da TV Maxambomba, em Nova Iguaçu – região periférica do 

Rio de Janeiro – como a comunicação comunitária se apresenta como meio de formulação de 

uma nova história, uma outra memória, uma reelaboração identitária. Na academia, a prática 

alternativa de comunicação sofre ainda do amadorismo e está muito centrada no meio rádio, 

deixando aos futuros pesquisadores da área um limitado horizonte onde seu amplo potencial e 

valor na conquista da transformação social serão superficialmente vislumbrados. Por isso, os 

vestígios da experiência iguaçuana serão aqui retomados a fim de ilustrar o quão pertinente e 

relevante é o estudo da história da mídia alternativa para o campo da Comunicação no Brasil, 

seja no seu presente ou futuro, pois elucida o caminho a ser seguido para uma comunicação 

efetivamente comum e comprometida com o social, que insira indivíduos e grupos na 

negociação da hegemonia histórica. Trata-se de sair do “mutismo” apontado por Freire, em 

1967, no qual o brasileiro é mero espectador do processo histórico; mostrar possibilidades em 

que a pretensão é romper com esse status apático, criar uma nova história mesmo sob o peso e 

pressão da História oficial a qual o povo é subordinado por vezes de forma imperceptível. 

 

“Se na imersão [o povo] era puramente espectador do processo [histórico], na 

emersão descruza os braços e renuncia à expectação e exige a ingerência. Já não se 

satisfaz em assistir. Quer participar. A sua participação (...) ameaça as elites 

detentoras de privilégios. Agrupam-se então para defendê-los (...). E, em nome da 

liberdade ‘ameaçada’, repelem a participação do povo. Defendem uma democracia 

sui generis em que o povo é um enfermo a quem se aplicam remédios. E sua 

enfermidade está precisamente em ter voz e participação. Toda vez que tente 

expressar-se livremente e pretenda participar é sinal de que continua enfermo, 
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necessitando, assim, de mais ‘remédio’. A saúde, para esta estranha democracia, está 

no silêncio do povo, na sua quietude” (FREIRE, 1967, p. 54). 

 

Mas para iniciar essa investigação e contextualizá-la, primeiramente será preciso 

compreender os conceitos que a permeiam, percebendo a relação existente entre memória, 

história e mídia.  

 

1.1. A memória, o coletivo e a identidade 

 

O debate sobre a memória já atravessou diferentes correntes até a atualidade, das 

posições mais fisiológicas às contextualizações mais sociais, sendo definida das formas mais 

diversas por cientistas ou pelo senso comum como, por exemplo, um conjunto de 

combinações de fluidos cerebrais, uma força do espírito, mais uma faculdade do ser humano, 

um sinônimo da própria lembrança, entre tantas outras. Na verdade, as definições se 

complementam, sendo a memória uma espécie de guardiã temporal que pelo desempenho de 

funções psíquicas próprias permite ao homem – como afirma Le Goff (2003) – a atualização 

de informações passadas no presente. É ainda fonte de registros históricos e base de atuação 

no futuro, referência para ação humana e necessária na perpetuação de comportamentos e 

saberes. Apesar da constante fixação comum de seu conceito no passado, a memória age no 

presente e é preciso diferenciá-la da História – a qual é sempre vinculada – para que não se 

confundam aqueles que imergem neste campo. Nora (1992) é um dos autores que se 

preocupam em traçar uma distinção entre os dois conceitos e ressalta que “a memória é um 

fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história, uma representação do 

passado.” (p. 3). Essa qualidade presente, atual, é a sua característica mais importante e se 

destaca na significação do termo por Nora, segundo o qual “a memória é a vida, sempre 

carregada por grupos vivos, em permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do 

esquecimento.” (p.9). 

Por muito tempo, a discussão sobre a memória esbarrou em entendimentos 

especificamente subjetivos, pertinentes à alma, em contraste com o corpo; o espírito versus a 

matéria. Sem aprofundar muito a questão, vê-se que já no século V a memória era fonte de 

inquietação para um dos maiores pensadores da História, Santo Agostinho, conforme lembra a 

autora Mancuso (2011) ao citá-lo. 

 
“Grande é a potência da memória, ó meu Deus! Tem não sei quê de horrendo, uma 

multiplicidade profunda e infinita. Mas isto é o espírito, sou eu mesmo. [...] Eis-me 

nos campos da minha memória, nos seus antros e cavernas sem número, repletas, ao 
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infinito, de toda a espécie de coisas que lá estão gravadas, ou por imagens como os 

corpos, ou por si mesmas, como as ciências e as artes, ou, então, por não sei que 

noções e sinais, como os movimentos da alma, os quais, ainda quando não a agitam, 

se enraízam na memória, posto que esteja na memória tudo o que está na alma. [...] 

Tão grande é a potência da memória e tal o vigor da vida que reside no homem 

vivente e mortal! (St. AGOSTINHO apud MANCUSO, 2011, p.1) 

 

A alma, então, conteria a memória e aí fixar-se-ia um dualismo entre corpo e alma, 

corpo e mente, corpo e memória. Visando romper esse pensamento, Bérgson (1990), filósofo 

francês que se destacou na reconstrução filosófica na virada para o século XX, retoma esses 

elementos e os coloca em uma relação cuja intersecção seria a lembrança. Não sobrepõe um 

ao outro: entre corpo e alma haveria uma relação de solidariedade, onde ambos comunicam-se 

pela janela da percepção – o contato com a exterioridade – e encontram na memória o ponto 

para sua melhor compreensão. A percepção situa o corpo do sujeito no campo das imagens 

que constituem o mundo físico, envolvendo-o em diferenciados graus de atenção, diferentes 

relações com os fatos que o circundam, diferentes experiências cuja maior ou menor 

relevância as manterão na memória ou as relegarão ao esquecimento. E é esse conjunto de 

experiências passadas que é evocado no agir presente; um corpo experiente que usa essa 

informação passada em proveito da ação no instante atual. Ou seja, pela percepção presente a 

memória “chama” a lembrança, dando-lhe forma e atualidade. Na obra Matéria e Memória 

(1896), o autor estabelece as bases para seu pensamento acerca desta dicotomia, revelando 

ainda uma nova concepção sobre o tempo e concluindo que é preciso “que o passado seja 

desempenhado pela matéria, imaginado pelo espírito” (BERGSON, 1990, p. 183). 

A questão temporal é aqui ponto constante de atenção; passado, presente e futuro se 

revezam no centro de trabalhos da área de acordo com os autores que os utilizam. Mas desde 

Bérgson é perceptível a construção do raciocínio que aponta a atualidade da memória, seu uso 

sempre presente, mesmo que nela repouse o passado e brotem as lembranças. Para o autor, 

pela memória o passado se prolonga no presente, pois 

 

“para falar a verdade, toda percepção é já memória. Nós só percebemos, 

praticamente, o passado, presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a 

roer o futuro. A consciência ilumina [...] essa parte imediata do passado que, 

inclinada sobre o futuro, trabalha para realizá-lo e agregá-lo a si.” (BERGSON, 

1990, p. 123) 

 

Portanto, o sujeito só existe no presente, pois, como afirma Bergson, existe em um 

tempo que não se divide artificialmente, tempo que é na verdade duração. Por mais que haja 

uma associação ao passado, é no presente que evocamos a memória, que atualizamos esse 

passado. Santo Agostinho resume bem essa questão: “O passado é o que o eu recorda agora, 



32 

 

no presente. O futuro é uma expectativa que angustia ou dá esperança agora, no presente. [...] 

o tempo do homem na realidade é ‘presente do passado, presente do presente e presente do 

futuro’”
5
. 

Além dessa característica temporal, para falar de memória é necessário discorrer 

outros pontos importantes: sua seletividade e sua construção social, associada a identidade de 

indivíduos e grupos. É preciso entender que a memória não é um mero depósito de 

lembranças do qual se pode resgatar qualquer parte a qualquer instante. A memória é seletiva, 

como destaca Todorov (2000): “a memória, como tal, é obrigatoriamente uma seleção: 

algumas características do evento serão preservadas, outras imediata ou progressivamente 

marginadas, e logo esquecidas”
6
 (p. 16, tradução nossa). Não é possível armazenar todas as 

experiências de vida, assim como não é possível lembrar de tudo, porque os acontecimentos 

ganham graus diferentes de atenção, fixando-se ou não na memória individual ou coletiva, 

sendo relembrados com maior ou menor exatidão, ou sendo esquecidos. Por isso, lembrar não 

significa receber imagens perfeitas do passado, mas implica em um trabalho, uma busca em 

um material seletivo, visto que sua composição sofre flutuações em função do momento em 

que é elaborado. 

Essa seletividade se reflete no discurso de cada um. Retomando a dialética entre 

corpo e espírito, vê-se no segundo de forma mais óbvia a ligação entre memória e identidade. 

A idéia de associação à alma já indica o quão individual e própria parece ser a memória, 

entendida então como parte fundamental na formação do sujeito e da onde refletiria uma 

imagem de si, para si mesmo e para os outros; uma representação. Entretanto, mais do que 

uma questão espiritual, a relação se esclarece pelo fato da memória guardar lembranças da 

nossa existência, compondo-se de personagens e acontecimentos não só vividos 

pessoalmente, mas também “por tabela”, como lembra Pollak (1992). O autor relata que três 

elementos se completam na construção da identidade: a unidade física – o corpo ou as 

fronteiras de um grupo –, a continuidade temporal, e o sentimento de coerência, no qual a 

memória seria parte fundamental. Nas palavras de Pollak (1992), a memória é “elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.” (p. 5). 

                                                           
5
 Temática Barsa – Barsa Planeta, 2005. V. 3. P.45 

6
 O texto em língua estrangeira é: “la memória, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del 

suceso serán conservados, otros imediata o progresivamente marginados, y luego olvidados.” 
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E essa memória que unifica o sujeito não se constrói da experiência puramente 

pessoal, pois sofre influência do outro, seja este um outro indivíduo ou instituição. A 

memória, portanto, é uma construção social que afeta diretamente a identidade e é estimulada 

a partir de um conjunto de referências que Halbwachs (1994) chama de quadros sociais, 

configurados em determinado contexto e relação tempo-espaço. Para o autor, a memória é 

reelaborada continuamente na relação com diversos grupos sociais. 

 

“A memória, já sabemos, tem uma dimensão individual, mas muitos dos seus 

referentes são sociais, e são eles que permitem que, além da memória individual, que 

é por definição única, tenhamos também uma memória intersubjetiva, uma memória 

compartilhada, uma memória coletiva. (HALBWACHS, 1994, p. 53,54) 

 

Em sua obra, Halbwachs preocupa-se justamente em situar socialmente o indivíduo 

em oposição à idéia de isolamento que proporciona lembranças puras, enfatizando o quanto 

esses diferentes pontos de referência são importantes na estruturação da memória. Segundo 

ele, ao lembrar o passado, o homem associa pontos externos a ele, que são fixados pela 

sociedade, e ao recordar acaba adotando o ponto de vista de um grupo no qual encontra 

similaridade no modo de pensar. Logo, cada memória individual apóia-se também em uma 

memória coletiva, que mantém aquilo capaz de viver na consciência de um grupo e reforça a 

coesão social. Esse conceito é apropriado por Pollak (1989), que sintetiza de forma clara o 

papel da memória coletiva nos debates que envolvem a negociação da identidade dentro de 

grupos. 

 

“A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou 

menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras 

sociais entre coletividades [...] A referência ao passado serve para manter a coesão 

dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 

respectivo” (POLLAK, 1989, p.7). 

 

A memória coletiva define exatamente o que é comum em um grupo e o que é 

importante guardar, diferenciando-o dos demais, fundamentado-o e traçando limites sócio-

culturais próprios, reforçando o sentimento de pertença que vincula-se ainda à defesa e 

valorização de territórios. Mas interessa questionar então os processos e atores envolvidos na 

formalização dessa memória, visto que a princípio já haveria a problemática da conciliação 

entre memórias individuais e coletiva a fim de que se formasse uma base comum. Ao rever 

mais uma vez as já enumeradas características da memória, lembrar-se-ia de sua seletividade; 

certas lembranças são privilegiadas, enquanto outras são marginadas. Mas quem faz essa 
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escolha? Pollak (1989) fala em trabalho de enquadramento da memória, que tem seu limite 

nas exigências de justificação e de credibilidade. Comumente, este trabalho de enquadramento 

é alinhado ao material fornecido pela história, que interpretado é combinado a vários outros 

fatores com o objetivo de manter a coesão do grupo. A reinterpretação e reelaboração de cada 

trabalho, ressalta Pollak, precisa ser cuidadosa na medida em que o que está em jogo são as 

identidades individuais e coletiva, não permitindo ao presente colorir o passado. 

 

1.1.1. A memória e seus (ab)usos 

 

Além da seletividade natural à memória, importa seu exercício. Ricoeur (2007) 

ressalta em uma de suas obras que lembrar é mais que receber uma imagem passada, pois na 

verdade implica em um trabalho, uma busca com a finalidade de fazer algo com a lembrança 

retomada. Logo, considera o “fazer memória” que leva a caminhos positivos ou negativos, 

bons ou maus. Ricoeur (2007) resume da seguinte forma: “o exercício da memória é o seu 

uso; ora, o uso comporta a possibilidade do abuso. Entre uso e abuso insinua-se o espectro da 

‘mimética’ incorreta.” (p. 72). Esses abusos acontecem em níveis diferenciados, afetando, 

segundo o autor, a memória artificial e a natural. Porém interessa apontar a manipulação que 

ocorre no exercício, sua vinculação a ideologias e a formulação de discursos autorizados, 

legitimados, que silenciam os demais. O fato é que o caráter seletivo da memória 

 

“oferece à manipulação a oportunidade e os meios de uma estratégia engenhosa que 

consiste, de saída, numa estratégia do esquecimento tanto quanto da 

rememoração.[...] é no nível em que a ideologia opera como discurso justificador do 

poder, da dominação, que se vêem mobilizados os recursos de manipulação que a 

narrativa oferece.” (RICOEUR, 2007, p.98) 

 

E Todorov (2000) irá abordar mais profundamente este tema em uma produção 

especializada: Os abusos da memória, publicado em 1995. Recuperar o passado e usá-lo em 

seqüência; “como?” é a pergunta-chave. Ciente da característica seletiva da memória e 

entendendo-a como algo natural a cada sujeito, o autor critica primeiramente o discurso de 

autoridades, não por selecionar, mas por se acharem no direito de controlar a seleção de 

elementos que as pessoas precisam conservar e lembrar, encobrindo por vezes sua própria 

história. O abuso é configurado na medida em que se sobrepõem o direito de um grupo ou 

uma pessoa conhecer sua história em favor de uma história legitimada, a que deve ser 

guardada na memória, direcionando as histórias paralelas ao esquecimento ou recalque. Tal 

ordenamento das lembranças remete à discussão tratada por Pollak (1989): há um trabalho de 
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enquadramento da memória, mas quem o faz? O que preserva e por quê? Quando se fala de 

memória coletiva, é preciso que a memória seja enquadrada para atender certos critérios, 

inclusive de coesão. Mas por vezes esse trabalho acaba contribuindo para o surgimento de 

memórias subterrâneas, cultivadas em meio ao silêncio que se impõem; são memórias 

recalcadas que trazem uma segunda versão dos fatos autorizados, que permanecem vivas nas 

pessoas, mas silenciadas pela força opressora da versão oficial. O fazer memória, a princípio 

bom, pode, então, deslocar-se para um fazer abusivo. 

 

“Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em 

comum, em que se inclui o território (no caso de Estados), eis as duas funções 

essenciais da memória comum. Isso significa fornecer um quadro de referências e de 

pontos de referência. É portanto absolutamente adequado falar, como faz Henry 

Rousso, em memória enquadrada, um termo mais específico do que memória 

coletiva. Quem diz ‘enquadrada’ diz ‘trabalho de enquadramento’. Todo trabalho de 

enquadramento de uma memória de grupo tem limites, pois ela não pode ser 

construída arbitrariamente. Esse trabalho deve satisfazer a certas exigências de 

justificação. Recusar levar a sério o imperativo de justificação sobre o qual repousa 

a possibilidade de coordenação das condutas humanas significa admitir o reino da 

injustiça e da violência. À luz de tudo o que foi dito acima sobre as memórias 

subterrâneas, pode-se colocar a questão das condições de possibilidade e de duração 

de uma memória imposta sem a preocupação com esse imperativo de justificação.” 

(POLLAK, 1989, p.7). 

 

É preciso pensar nas formas em que esse enquadramento ocorre, e com que 

objetivos. O abuso existe na repressão de memórias e na injustiça na formulação das 

narrativas, pois o foco não necessariamente é a verdade, mas sim um ideal pretendido. Esse 

pensamento encontra ressonância na obra de Ricoeur (2007), que trabalha o conceito de 

memória obrigada, no qual o dever de memória é apresentado em associação a idéia de 

justiça, resultando, para ele, no auge do uso e do abuso. O modo como esse dever é 

proclamado é deslocado em manipulações sutis “no sentido de uma direção de consciência 

que, ela mesma, se proclama porta-voz da demanda de justiça das vítimas. É essa captação da 

palavra muda das vítimas que faz o uso se transformar em abuso.” (RICOUER, 2007, p. 102). 

Um segundo ponto importante quando se fala em usos e abusos da memória está na 

relação passado-presente. Dentro dos bons usos, Todorov (2000) cita problemas patológicos 

que exigem a recuperação do passado para a cura, mas sinaliza que em hipótese alguma o 

passado deve reger o presente, ressaltando que o sujeito deve fazer no hoje o uso que preferir 

do passado, mesmo que esta escolha seja o próprio esquecimento. Isto significa que, apesar de 

o indivíduo não ser independente de seu passado e não poder dispor dele com toda liberdade, 

não se deve viver no ontem. A dependência supracitada é justificada pelo autor nas questões 

de identidade, pois somos o que já vivemos: “a identidade atual e pessoal do sujeito é 
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construída, entre outras, pelas imagens que este possui do passado”
7
 (TODOROV, 2000, p.26, 

tradução nossa). Mas preservar o passado por ele mesmo no tempo atual é arriscar-se a manter 

traumas durante toda a existência do sujeito ou grupo, implicando em conseqüências 

permanentes. Pensando dessa forma, Todorov (2000) define dois tipos de uso do passado: 

 

“O uso literal, que converte em insuperável o velho acontecimento, no final das 

contas acarreta na submissão do presente ao passado. O uso EXEMPLAR, no 

entanto, permite utilizar o passado com vistas ao presente, aproveitar as lições das 

injustiças sofridas para lutar contra as que ocorrem hoje em dia, e separar-se de si 

mesmo para ir até o outro” (p. 32, tradução nossa)
8
 

 

O uso literal transforma as pessoas em reféns de um tempo que já se foi, fazendo 

com o que o presente não seja experienciado em sua plenitude, prolongando inclusive 

discursos inverídicos, que introjetados são perpetuados e mantêm uma passividade para com o 

presente e o futuro. Essa é uma atitude preocupante e será retomada a seguir ao ser tratada a 

formação e o uso da memória em uma região específica: a Baixada Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro; e como o presente é vivido em função das narrativas criadas pelo instrumento 

que hoje é o maior formador de memória coletiva: a mídia. 

 

1.1.2. A mídia como formadora de memória 

 

Considerando o conceito de enquadramento da memória descrito por Pollak (1989) e 

os questionamentos sobre os responsáveis pela execução deste trabalho, dois grupos se 

destacam. O primeiro é percebido com mais clareza, até mesmo pela comum confusão entre 

sua área de estudo e a memória: os historiadores, aos quais é atribuída a formação da história 

oficial de eventos passados e dos Estados. Entretanto, outro grupo mais próximo do cotidiano 

dos indivíduos tem contribuído para a unidade de memória em diversos aspectos: os 

jornalistas. Ponto comum entre ambos é a escolha de fatos a serem transmitidos, a 

parcialidade discursiva implícita na função. Todorov (2000) aponta que 

 

“O trabalho do historiador, como qualquer trabalho sobre o passado, não consiste 

apenas em estabelecer alguns fatos, mas também em escolher alguns deles por se 

destacarem mais e serem mais significativos que outros, relacionando-os entre si; no 

                                                           
7
 O texto em língua estrangeira é: “la identidad actual y personal del sujeto construída, entre otras, por lãs 

imágenes que éste posee del pasado.”. 
8
 O texto em língua estrangeira é: “El uso literal, que convierte em insuperable el viejo acontecimiento, 

desemboca a fin de cuentas em el sometimiento del presente al pasado. El uso EJEMPLAR, por el contrario, 

permite utilizar el pasado com vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar 

contra las que se producen hoy dia, y separarse del yo para ir hacia el outro.” 
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entanto, este trabalho de seleção e de combinação está orientado necessariamente 

não pela busca da verdade, mas do bem.” (p. 49, tradução nossa)
9
 

 

Assim como o historiador, o jornalista escolhe elementos. Apesar do compromisso 

ético com a verdade na profissão, seu posicionamento é impregnado de sua própria história e 

do direcionamento da organização que o emprega, fazendo com que a narrativa em que está 

envolvido parta de um ponto de vista específico que será transmitido a toda uma audiência. 

Com sua produção, discurso e alcance, a mídia influencia diretamente na memória coletiva e é 

a principal fonte de conhecimento daquela realidade que se vive “por tabela”, e é o jornalismo 

o detentor de uma autoridade discursiva que torna crível seu conteúdo e racional sua 

composição, que traz o que é importante saber e, logo, lembrar. Seu potencial é tanto que 

consegue reelaborar percepções existentes apenas com um enfoque diferenciado baseado em 

uma série de argumentos. Essa habilidade “mágica” é discutida por Zelizer (1992) no livro 

Covering the Body, onde relaciona mídia, poder e construção de memória coletiva ao detalhar 

a cobertura jornalística de um caso americano. A autora afirma que na mídia o discurso com 

maior autoridade configura-se no jornalismo e se propõe a examinar, em seu livro, as 

narrativas desse segmento e “como os jornalistas se estabeleceram como porta-vozes 

autorizados da história”
10

 (p. 1-2). 

A mídia ocupa lugar privilegiado na construção do imaginário social e da memória 

coletiva, constituindo-se no mundo contemporâneo em principal fonte de conhecimento e 

representações sociais. A informação que divulga, em muitos casos, é a única a que muitas 

pessoas terão acesso sobre determinado assunto, o que facilita sua assimilação, ainda mais 

quando revestida pela roupagem/viés jornalística. Mais do que opiniões, o jornalismo é visto 

pelo senso comum como a ferramenta que retrata factualmente a realidade, gerando um ideal 

de credibilidade por meio de teórica imparcialidade em prol do interesse público e da verdade. 

Zelizer fala desse poder: 

 

“O que fez deles porta-vozes preferenciais, com credibilidade e autoridade, da 

história do assassinato constitui-se em um conto com muitas curvas e nuances. Isto 

deriva de uma consideração popular a respeito dos jornalistas que assume sua direta 

                                                           
9
 O texto em língua estrangeira é: “El trabajo del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste 

solamente em establecer unos hechos,sino tambien en elegir algunos de ellos por ser más destacados y más 

significativos que otros, relacionándolos después entre si; ahora bien, emejante trabajo de seleción y de 

combinación está orientado necesariamente por la búsqueda no de la verdad sino del bien.” 
10

 O texto em língua estrangeira é: “how journalists have established themselves as the story’s authoritative 

spokespersons”. 
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promoção como observador de autoridade e credibilidade do mundo real”
 11

 (p.1, 

tradução nossa) 

 

Essa autoridade naturalizada, segundo a autora, não foi amplamente questionada ao 

longo dos anos, fazendo com que os limites do poder dessa atividade fossem pouco 

explorados, estendendo-se a um potencial imprevisto. Enne (2004) diz que essa figura 

envolvida por uma aura de credibilidade, o jornalista, começou a ser desenhada por uma 

necessidade do homem moderno que, com o crescimento urbano, se viu inserido em uma 

realidade totalmente fora de seu controle, que só poderia ser descrita por esse profissional, 

testemunha ocular de vários acontecimentos. O jornalista se tornou, então, o olho social, 

marcado pelos valores da neutralidade e objetividade. Entretanto, com a especialização no 

ramo e o crescente reconhecimento da mídia enquanto business, esses valores foram 

colocados em xeque. Enquanto empresa privada, deve-se perceber a mídia como um 

fenômeno econômico (LINS, 2005) que precisa atingir metas e ser lucrativo, mantendo-se em 

consonância com os ideais daqueles que a dirigem. Isso significa que nem sempre o conteúdo 

produzido objetiva retratar fielmente um fato, mas sim representar de forma crível um ângulo 

específico que atenderá aos interesses da empresa mesmo que deturpe a realidade, 

confundindo o público ao qual se destina. É o que Lins (2005, p. 4) declara: “a construção, a 

apropriação e o uso que os agentes fazem das instituições obedecem a estratégias racionais de 

maximização de alguma forma de benefício, sendo um mecanismo mais imediato de operação 

social”. 

O interesse e seletividade acima citados afetam a memória social, pois através dessa 

autoridade conquistada pelo jornalismo são codificadas e decodificadas as informações 

relevantes que os indivíduos irão se apropriar; a mídia – que ainda é tecnicamente favorecida 

para oferecer a versão preferencial da realidade – usa-a então como instrumento para guiar as 

escolhas coletivas e individuais, afetando diretamente na identidade. Enne (2004) lembra que 

visto que “a memória é uma dimensão fundamental na constituição das identidades e que 

envolve práticas narrativas e gerenciamento do real através das práticas discursivas, a mídia é, 

por definição, lugar central desse processo.” (p. 12). 

Paula (2012) discute assunto similar ao relacionar jornalismo, cidade e identidade. 

Para a autora, a circulação de notícias é marca da cidade, que vê no jornalismo uma referência 

a sua própria dinâmica, sendo a percepção desta, elemento principal da formação da sua 

                                                           
11

 O texto em língua estrangeira é: “What made them into credible, authoritative, and preferred spokespersons of 

the assassination story is a tale with many turns and nuances. It derives from a popular regard for journalists that 

assumes their straightforward promotion as authoritative and credible observes of the ‘real world’.” 
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identidade e constituição de seu imaginário. Logo, o jornalismo atua diretamente sobre a 

concepção de lugares, agindo de forma a selecionar certas características em um recorte que 

implicará na identidade do local e dos que lá residem. É o recorte que facilitará a comunhão 

de valores comuns quanto a determinado objeto, entretanto, ele não dá conta da realidade total 

do lugar, estabelecendo estereótipos que comumente são questionados por aqueles que 

vivenciam perspectivas diferentes. 

Seguindo esta linha de pensamento, que associa mídia, memória e identidade, 

pretende-se mostrar que como formadora de memória, a mídia termina por construir parte do 

que o sujeito é, por intermédio das produções jornalísticas que o tocam, fazendo que a 

memória individual se aproxime da memória defendida por este grupo mesmo que, em alguns 

casos, existam aí pontos essencialmente distintos. Afinal “você é, entre outras coisas, o que 

você lembra, ou acredita que lembra”
12

. (BERGER apud ZELIZER, 1992, p. 189, tradução 

nossa). 

 

1.1.3. A memória e a identidade no contexto do lugar 

 

Você é o que você lembra e as lembranças, como visto, são socialmente construídas, 

ou seja, o outro tem um papel fundamental na formação da identidade de pessoas e grupos. 

Ou é o que acredita que lembra porque justamente essa construção social e midiática é 

ideologicamente enquadrada em uma história elaborada de modo a soterrar as diversas 

histórias que se desenvolvem ao longo da vida de indivíduos e coletivos. No final – e essa é 

uma das principais problemáticas deste trabalho – conclui-se que todo sujeito é, em parte, o 

reflexo desta história cuidadosamente escrita. 

O mesmo raciocínio pode ser transportado ao pensarmos em lugares. O que se conta 

de um lugar, o retrato que se divulga de uma região será memorizado por muitos, ainda que a 

vivência dos que pertencem àquele território ilustre algo antagônico. A mídia conquistou 

maiores proporções com a globalização e se tornou a principal interface entre o homem e o 

mundo, que o conhece pelo produto de seus meios. É o viver por tabela, de Pollak (1992). 

Quando essa apresentação é revestida da parcialidade própria do negócio, o conhecimento 

coletivo também o é, afetando inclusive os que possuem vínculo direto com aquela localidade. 

Isso pode beneficiar ou não uma região. Aqui tratar-se-á da configuração abusiva deste 

processo, que atende a estratégias de vendas como, por exemplo, o próprio sensacionalismo – 

que visa a exploração de notícias com excessivo foco em fatores dramáticos com a finalidade 

                                                           
12

 O texto em língua estrangeira é: “you are, among other things, what you remember, or believe you remember.” 
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de emocionar, impressionar ou escandalizar o público, aumentando a audiência. Essa técnica 

construtora de tantos estereótipos é apontada por Singer (2001) em seu estudo da 

modernidade uma vez que ela se incorpora ao cotidiano do período compreendido entre o 

final do século XIX e início do século XX, sendo condizente com as idéias de hiperestímulo 

que permeiam a sociedade neste momento, em uma nova concepção neurológica que é 

constantemente atacada por choques sensoriais. Essas hipérboles midiáticas permaneceram 

até os dias atuais e ao longo do século passado marcaram a memória de muitos locais e 

conseqüentemente a identidade de coletivos. 

O território, além de sua característica natural – espacial – é revestido também de um 

sentido simbólico, onde se situa a dimensão cultural, e é, portanto, atravessado por discursos. 

É o espaço revestido de valores que transcendem o universo material e o mero estar físico, 

compreendendo a ética, o afeto, a cooperação que só surgem pelo conceito de 

compartilhamento; um espaço construído pela ação do homem, sua apropriação individual ou 

em grupos. Haesbaert (2007), que “exporta” às ciências humanas tais questões, diz que “a 

força de sua carga simbólica é tamanha que o território é um construtor de identidade” (p. 51), 

ele se constitui em uma das características que somadas a tantas outras definem o que o 

sujeito é no agora pelo sentimento de pertencimento que suscita em cada pessoa. E mesmo em 

meio às discussões de desterritorialização que emergiram com a ordem global – o que será 

discutido mais a frente –, o local é impetuosamente deslocado para o centro da cena, 

valorizado por ser o espaço que abarca o cotidiano e seus desdobramentos, o que gera um 

novo debate no qual se fala em uma reterritorialização onde há o entendimento do lugar como 

fonte de diferenciação e referência do eu, pois como diz Haesbaert (2007), “o território é 

valorizado em sua dimensão cultural, identitária, vinculado à diferenciação e à diversidade 

cultural.” (p.61). A relação entre identidade e território está continuamente em movimento por 

ser um espaço de vivência, de entrelaçamento da complexa trama das relações sociais que se 

firmam ou se alteram com o passar do tempo.  

 

“A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o ‘interior’ e o 

‘exterior’ — entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 

‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos 

seus significados e valores, tornando- os ‘parte de nós’, contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, ‘sutura’) 

o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles 

habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis.” (HALL, 

2013). 
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A citação de Hall, que ao longo de sua obra esteve envolvido diretamente com a 

temática da identidade, deixa clara a indivisível relação entre identidade e lugar.  “O simples 

fato de vivermos em um espaço já nos identifica socialmente, reconhecendo-se nele um 

espaço vivido. Desta forma define-se a região como espaço de identidade ideológico-

cultural” (SOUZA, PEDON, 2007, p. 126). O lugar é familiar, é próximo, é seguro, é aonde o 

sujeito atua e onde se relaciona com o outro, e, por isso, a ele está vinculada sua formação, 

sua identidade. Cada indivíduo é uma parte na concepção do lugar e este mesmo lugar, 

reciprocamente, torna-se um pedaço do que o indivíduo é. E por sua importância na 

construção de identidades, é preciso atentar para os modos de sua percepção, os discursos que 

o atravessam e a elaboração preferencial de imaginários, pois além dos fatores referentes a 

práxis de relações que ali se desenvolvem e da sua própria história, há ainda a influência de 

agentes externos na sua apresentação e, logo, na memória local. É o caso prenunciado dos 

meios de comunicação. 

Como discutido anteriormente, a mídia possui papel fundamental na formação da 

memória do indivíduo, de grupos e, como visto agora, de lugares também. A parcialidade que 

a caracteriza e, por vezes, o uso do próprio sensacionalismo foram cruciais na formulação das 

lembranças que se têm de muitos locais. Será tratado aqui, especificamente, o caso da Baixada 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro – região periférica, entretanto, inclusa na área 

metropolitana do estado – que ao longo do século XX tornou-se conhecida pelas notícias que 

delimitavam um horizonte de pobreza e violência. Durante o período citado acima, a imprensa 

formulou e apresentou essa concepção do território e dos sujeitos que lá vivem; mas sendo o 

território constituinte da identidade do sujeito, essa identidade foi abalada também, e o 

vínculo de pertencimento fragilizado. Identifica-se ao menos duas conseqüências graves nesse 

processo ao afetar a autoestima dos moradores e sua disposição e capacidade de interferência 

no espaço. Além disso, por retratar àqueles que não a conhecem essa versão de Baixada, a 

memória comum quanto a região foi marcada pelos problemas enfatizados. Essa 

estigmatização fez crescer um sentimento de rejeição, que se torna mais crítico quando é 

assimilado pelos que fazem parte do local, minando sua potencialidade e reduzindo a 

possibilidade da manifestação de versões diferentes. “Em lugar de poderem agir sobre sua 

história, freqüentemente se submeteram a ela de bom ou mau grado”, como relata Pollak 

(1989) ao demonstrar sua preocupação com a ausência da subversão em casos assim e – em 

uma alusão com a história facista – o autor completa deixando claro o comprometimento ao 

despertar dessas memórias submersas: “No momento do retorno do reprimido, não é o autor 

do ‘crime’ [...] que ocupa o primeiro lugar entre os acusados, mas aqueles que, ao forjar uma 
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memória oficial, conduziram as vítimas da história ao silêncio e à renegação de si mesmas.” 

(POLLAK, 1989, p. 5). 

A análise da influência da mídia na elaboração de memórias de lugares, tratando 

especialmente do viés abusivo, foi alvo de muitos autores que se ocuparam da desconstrução 

(e reconstruação) da imagem de diversos locais. Na Baixada Fluminense do Estado do Rio de 

Janeiro, esse trabalho da mídia foi avaliado intensamente pela autora Enne em inúmeras 

produções acadêmicas, transpassando a questão identitária. Durante muitos anos, a região foi 

alvo da estratégia sensacionalista da imprensa e Enne (2004) questiona a representação 

construída problematizando a associação constante da região à violência, sem, contudo, negar 

a existência deste aspecto: a autora posiciona-se contrária ao estereótipo criado, e ressalta que 

além da sua história marcada por momentos violentos que ainda direciona o imaginário social 

sobre o local, há uma outra realidade que foge ao estigma da marginalidade, criminalidade e 

pobreza, que acaba ficando às margens da versão histórica oficial. Neste caso, o recorte 

funcionou para a elaboração de um senso comum; mas para aqueles que vivem na Baixada, 

constituiu-se em fonte de preconceito sustentado pela imprensa. Ao longo dos anos, a 

imprensa carioca usou (e até abusou) de um recorte dos aspectos negativos da região influindo 

na criação e perpetuação de uma memória coletiva marcada pelos episódios de criminalidade 

e abandono do poder público, culminando em uma identidade apoiada nas idéias de violência 

e descaso governamental e baixa autoestima de seus moradores. 

  
“As identidades, longe de serem conformações biológicas, genéticas, são 

construções discursivas, resultados de escolhas sobre o que demonstrar e o que 

ocultar, em um processo pautado na realidade, mas com consequências na 

subjetividade de cada indivíduo. Essa fluidez e possibilidades de identidades 

encontram nos meios de comunicação o lugar para se efetivarem, tendo em vista que 

esses meios oferecem o material necessário para que as identidades atuais sejam 

forjadas. [...] os moradores desses lugares também têm sua identidade perpassada 

pela imagem do lugar. O contrário também acontece. [...] A identidade do local se 

confunde com a de seus moradores.” (PAULA, 2012, p.3) 

 

Definida por esse cruzamento de discursos, a identidade perde a fixidez e segue em 

fluida e constante reelaboração a medida que são alteradas as narrativas que a cercam. Isso faz 

com que mesmo os indivíduos que conhecem outra versão dos fatos do que a trabalhada pela 

imprensa tenham sua memória individual afetada pela idealização de memória coletiva 

apresentada pela imprensa. Se a imprensa forma a memória, sua representação é elemento 

constituinte da identidade individual. E Enne (2004) mostra a evolução da imagem da 

Baixada Fluminense entre a década de 1950 e ao ano 2000 nesse lugar privilegiado de 

memória social ao analisar o conteúdo de jornais cariocas específicos, considerados 
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formadores de opinião pública, sendo em parte sensacionalistas ou os quality papers, ditos 

transmissores de seriedade e credibilidade. O que a autora percebeu foi a exploração da 

violência como recurso para a venda dos impressos que influiu na concepção e permanência 

do estereótipo do perigo local até recentemente, quando as narrativas ignoradas ganharam 

espaço na mídia, particularmente em cadernos específicos que buscam atender a demanda de 

informação local, modificando aos poucos a memória da região. 

De “Cidade do Crime” a “Câncer Vizinho”, a Baixada Fluminense foi alvejada 

durante anos pela imprensa carioca, que demonstrou uma visão excessiva e preconceituosa, 

um abuso que perdurou. Toda essa construção imagética da Baixada afetou a memória que se 

tem da região, inclusive a de seus próprios moradores, que assimilaram a marca da pobreza, 

descaso e violência, diminuindo seu valor e do lugar a que pertencem em uma existência com 

baixa ou nula autoestima, alimentando forte estereótipo sobre o “ser da Baixada”, que quando 

possível era uma informação ocultada (HB, 2013) pela vergonha semeada que criava raízes no 

consciente ou inconsciente, algo encontrado pela TV Maxambomba na década de 1980 e que 

perdura até hoje, entranhado no discurso dos sujeitos, na memória. Um erro de viver no 

passado, como lembra Todorov, que pode ainda trazer à tona o estatuto da vítima, onde se 

explora e se reafirma aquele sofrimento como fonte de algum privilégio, como se manter 

certas atitudes erradas (como o tratamento do lixo) se justificasse por esse histórico infundido 

pela mídia, o que dificulta a alteração desse cenário massificado. Se a “memória coletiva 

ajuda as pessoas a usar o passado para dar sentido ao presente”
13

 (ZELIZER, 1992, p. 3, 

tradução nossa), e essa memória é deturpada e autorizada por um discurso parcial que a 

legitima como a verdade comum, vê-se que no presente o significado negativo da Baixada 

permanece para indivíduos e grupos, e seguem entre as gerações, alterando o pensar e o agir. 

Os eventos são moldados de forma preferida para que atendam os interesses dos que lideram 

as empresas jornalísticas, que pela autoridade cultural que detém moldam assim a memória 

pública dos mais diversos acontecimentos. Entretanto, esse cenário começa a mudar nos anos 

1990, em uma virada estimulada, a princípio, pelo aumento de movimentos sociais. Em meio 

a essa efervescência cultural, um novo prisma da Baixada é trabalhado em cadernos 

específicos que tratam os aspectos até então marginados pela mídia, promovendo – até certo 

ponto – a inclusão social da região e uma nova representação. A memória vai sofrendo 

influência dessa nova construção e se reelabora constantemente de acordo com as referências 

sociais que cercam o indivíduo. 

                                                           
13

 O texto em língua estrangeira é: “collective memory helps people use the past to give meaning to the present”. 
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“O senso comum está completamente errado ao pensar que o passado é fixo, 

imutável, invariável, contrário ao constante fluxo de mudança do presente. Pelo 

contrário, ao menos dentro de nossa consciência, o passado é maleável e flexível, 

mudando constantemente assim como nossas lembranças reinterpretam e reexplicam 

o que tem acontecido.”
 14

 (ZELIZER, 1992, p. 1, tradução nossa) 

 

Portanto, a apresentação dessa nova perspectiva do passado da Baixada nos últimos 

anos pode ser um gancho para ativar novos valores que tragam consigo aquelas memórias 

subterrâneas desprezadas pelas narrativas oficiais transmitidas pela grande imprensa, 

reelaborando a memória local e implicando ao indivíduo a reconstrução de si próprio, sua 

realocação nesse lugar e na rede de sociabilidade que o atravessa. É possível concluir então 

que o território permanece passível dessa força externa que é a mídia, mesmo que de forma 

imperceptível, pois como Giddens (1990) afirmou todo local é, hoje, sensível a influências 

distantes de seu próprio espaço, “o local não é simplesmente aquilo que está presente na cena; 

a ‘forma visível’ do local oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza” 

(GIDDENS, 1990, p. 18). É, então, um campo de forças em constante operação. 

 

“é importante a compreensão das relações de poder, as relações com os recursos 

naturais, as relações de produção ou as ligações afetivas e de identidades entre um 

grupo social e seu espaço. Porém é também importante a compreensão de quem 

domina ou influencia e como domina e influencia esse espaço.” (SOUZA, PEDON. 

2007, p. 129) 

 

A interferência midiática está inserida nessa relação de forças e, na ponta oposta, 

seguindo o fluxo contrário, pode-se situar as manifestações populares que buscam contar uma 

história diferente, resgatando a memória que foi recalcada ou a lembrança esquecida. E no 

campo da comunicação, apresenta-se como eficaz ferramenta de contestação nesse combate 

de forças a comunicação alternativa e comunitária, o caminho escolhido pela equipe da TV 

Maxambomba para elaborar uma outra história de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, 

escapando aos silenciamentos da utopia comunicacional da mídia
15

. 

 

 

 

 

                                                           
14

 O texto em língua estrangeira é: “Common sense is quite wrong in thinking that the past is fixed, immutable, 

invariable, as against the ever-changing flux of the present. On the contrary, at least within our own 

consciousness, the past is malleable and flexible, constantly changing as our recollection reinterprets and 

reexplains what has happened”. 
15

 Conforme Barbosa (2008), que apresenta a construção do passado como idealização simbólica pelos meios de 

comunicação. 
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1.2 Seguindo por caminhos alternativos... a comunicação alternativa e comunitária 

 

Os meios de comunicação de massa, desde o princípio, se apropriaram da cultura das 

classes populares
16

 em sua produção de conteúdo – o que nos remete às matrizes culturais de 

Martín-Barbero (2003) que, segundo seu raciocínio metodológico, influenciam diretamente 

nos formatos industriais elaborados e direcionados a audiências específicas. Entretanto, esses 

produtos alcançam à população permeados de estereótipos sobre diversos aspectos e 

negligenciam outras demandas locais e comunitárias, afetando, como já visto, a memória 

individual e coletiva. Com o passar dos anos, a atividade de comunicação tornou-se um 

negócio nas mãos de empresas privadas que veiculavam de acordo com seus interesses, 

espetacularizando o cotidiano com fins a venda e ao lucro. Idéias dos percussores 

frankfurtianos permeiam até hoje o discurso de muitos críticos do campo, que apontam 

práticas de alienação e manipulação na mídia nacional seguindo a idéia de Adorno que 

alertava que “[...] as pessoas podem não apenas perder a verdadeira compreensão da 

realidade, mas também ter fundamentalmente enfraquecida a capacidade de entender a 

experiência da vida pelo uso constante de óculos fumê.” (apud WOLF, 2008, p. 84). E como 

remédio para essa visão deturpada, muitas comunidades conseguiram manifestar sua cultura e 

reais problemáticas, construindo novas histórias, novas memórias, por meio de um outro tipo 

de comunicação, de menor amplitude mas de maior valor simbólico para aqueles que são 

tocados por sua produção: é a chamada comunicação comunitária ou alternativa, uma brecha 

que a própria lógica comunicacional comercial fez surgir. 

 

1.2.1. De Adorno a Martín-Barbero: a mídia como vilã ou recurso para uma nova história? 

 

Até o desenvolvimento e ascensão da mídia comunitária e local, a comunicação 

percorreu um longo caminho, sendo alvo de distintas teorias, na maioria das quais eram 

destacados para estudo os papéis exercidos pelas figuras do emissor e receptor e a influência 

de um sobre o outro presente no processo comunicativo. A supremacia do emissor 

constantemente apontada encontrou, especialmente, nas práticas de comunicação comunitária 

um obstáculo, já que o receptor resiste e busca protagonizar o processo de produção e 

transmissão de mensagens no território a que pertence, afetando de forma positiva a vida dos 

                                                           
16

 Hall (2013) afirma que os termos “classe” e “popular” são relacionados entre em si e toma com definição de 

“popular” formas e atividades enraizadas nas condições de classes específicas, classe esta em constante tensão 

com a classe e a cultura dominante e que por isso estaria situada no campo da resistência. Martín-Barbero 

também relata uma cumplicidade entre o popular e o maciço. 
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indivíduos do mesmo lugar e desenvolvendo a cidadania. Assim, com a mídia alternativa – 

seja ela comunitária ou local – o receptor ganha voz e assume um novo papel, o de produtor, 

em uma relação dialógica, traçando um caminho paralelo ao que é oferecido pelos meios e 

veículos de comunicação de massa, cuja lógica, a princípio, estaria em consonância com a 

proposta da globalização: informações gerais e globais, suprimindo singularidades locais, 

excetuando aquelas que poderiam garantir um espetáculo e aumentar a audiência, 

contribuindo na construção de uma história uniforme e destoante. Entretanto, até essa prática 

tornar-se objeto de estudo de pesquisadores, muitas teorias divergentes preencheram o campo 

da comunicação e são relevantes para a compreensão da modificação da comunicação rumo 

ao dialogismo. Para ilustrar de forma breve essa evolução, serão repassadas as principais 

idéias que compõem a história da teoria da comunicação 

Os primeiros estudos de comunicação propuseram um modelo linear e mecanicista, 

onde a via comunicativa era de mão única: de emissor para receptor, finalizando neste ponto. 

Essa tecnicidade pode ser vista no modelo de Claude Shannon, que, em 1948, publicou a 

Teoria Matemática da Comunicação, composta pelos seguintes elementos: fonte de 

informação, transmissor, canal, receptor, destinatário. Teorias como essa fizeram emergir a 

figura do receptor como um recipiente vazio que assimilava todas as mensagens transmitidas 

pelo emissor, uma idéia que foi perdendo a força ao longo dos anos. Para Martín-Barbero, o 

modelo mecânico é 

 

“[...] aquele em que não há nem verdadeiros atores nem verdadeiros intercâmbios. É 

o modelo em que comunicar é fazer chegar uma informação, um significado já 

pronto, já construído, de um pólo a outro. Nele a recepção é um ponto de chegada 

daquilo que já está concluído.” (MARTIN-BARBERO, 1995, p.40) 

 

Em consonância com o pensamento de um receptor inativo, surgiram as correntes 

críticas que pregavam a alienação do receptor, como visto em Adorno e Horkheimer, da 

Escola de Frankfurt. Segundo eles, o receptor era uma vítima e a indústria cultural a vilã que 

estendia seu poder de dominação sobre todos os indivíduos, incapazes de escapar e aos quais 

restava apenas a assimilação e total concordância com os produtos disponibilizados e as 

mensagens veiculadas. Em sua visão crítica, era percebida apenas a manipulação da indústria 

cultural sobre todo o seu público, apontando que “os efeitos ideológicos da cultura dominante 

[...] sobre os ‘indefesos’ sujeitos interpelados pelos meios, segundo estas propostas, eram 

irreversíveis” (ADORNO apud CAPISTRANO, 2007). A massa era definida como o todo que 

não se avalia e que se sente “como todo mundo” sem, contudo, se afligir por isso, mas, pelo 
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contrário, sentindo-se à vontade ao se reconhecer idêntica aos demais e, assim, subvertendo 

tudo que é diferente, individual e selecionado, como diz Ortega (2008), constituindo-se em 

uma audiência passiva e indefesa, ideal ao projeto de influência dos meios de comunicação 

comerciais, visto que não oferecia resistência às mensagens transmitidas. Para Adorno, estas 

mensagens pungentes possuíam um caráter falacioso, pois eram revestidas de significados 

ocultos, tornando-se mais perigosas ao indivíduo massificado. 

 

“De fato, a mensagem escondida pode ser mais importante do que a evidente, pois 

escapará aos controles da consciência, não será evitada pelas resistências 

psicológicas nos consumos, mas provavelmente penetrará no cérebro dos 

espectadores.” (ADORNO apud WOLF. 2008, p.82) 

 

Essa manipulação na aparência das mensagens, que de forma dissimulada 

transbordava sentidos distintos, reforçava, de acordo com os frankfurtianos, a dependência do 

público, aumentando o domínio da indústria cultural, cujo controle era expandido pelo uso de 

diversas estratégias, como a estereotipia, que preconcebia idéias e expectativas mesmo sem a 

experiência real, muitas vezes anulada pela força dos modelos assimilados. O estereótipo, 

portanto, além de esfumaçar a realidade, tornava frágil a própria capacidade do sujeito 

experienciá-la e viver outras concepções. 

Porém, concomitantemente às teorias de alienação, surgiram correntes com propostas 

diferentes. Nos anos 1940, pesquisadores da Escola de Palo Alto analisaram a comunicação 

considerando os níveis de complexidade e de contextos múltiplos e, assim, passaram a 

trabalhar com o modelo circular de comunicação proposto por Nobert Wiener, segundo o qual 

a informação transitaria entre os envolvidos no processo; uma nova visão do receptor já que 

considerava a possibilidade de emissão de resposta, até então impensada. E na década 

seguinte, 1950, inicialmente na Inglaterra, começou a tomar forma uma corrente que 

questionava o poder de um emissor e a hierarquização de culturas, defendendo a correlação 

entre as investigações e o contexto cultural em que se desenvolvem: os Estudos Culturais. Seu 

surgimento, de acordo com Hall (1996), um dos seus promotores, foi estimulado a partir da 

insatisfação com algumas disciplinas e seus limites, criando um campo de intersecção entre 

elas a fim de proporcionar um estudo mais completo dos aspectos culturais da sociedade à 

época, entre os quais enquadra-se a relação cultura-comunicação massiva, incluindo os 

produtos da cultura popular e suas audiências. Os autores que compunham a corrente 

enxergavam na cultura “uma rede de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana” 

(ESCOSTEGUY, 2000, p. 141) e, logo, não aceitavam o questionamento de culturas 



48 

 

superiores, pois seria própria de cada lugar e de cada um e, por isso, seria preciso atentar-se 

para as estruturas sociais, o contexto histórico e as práticas cotidianas, onde valores e 

significados são expressos. Dessa forma, a idéia de submissão da cultura popular, por 

exemplo, é abandonada e compreende-se que nela há resistência; o estereótipo cultural seria 

um efeito espetacular tentando neutralizar a força da identidade cultural. Mauro Wolf diz que 

 

“Devem ser estudadas as estruturas e os processos por meio dos quais as instituições 

das comunicações de massa sustentam e reproduzem a estabilidade social e cultural: 

isso não ocorre de modo estático, mas adaptando-se continuamente às pressões, às 

contradições que emergem da sociedade, englobando-as e integrando-as no próprio 

sistema cultural.” (WOLF, 2008, p. 103) 

 

Desconstroem-se discursos, problematiza-se a origem, consideram-se as estruturas 

culturais para concluir que toda mensagem recebida é negociada a partir do contexto cultural 

em que os participantes estão inseridos, excluindo a idéia do receptor como mera peça 

manipulada no jogo da comunicação. Hall enfatiza que a recepção sempre envolve alguma 

reação, que ele interpreta de três formas: dominante ou preferencial, negociada, de oposição. 

É o princípio de uma racionalidade que passa a considerar a recepção como ativa, permeada 

por referências e inserida em contextos específicos que alteram as formas como a informação 

é recebida, assimilada ou rejeitada. De fato, nos anos 1980, os Estudos Culturais voltam-se 

aos estudos de recepção, contemplando de forma especial a mídia e suas manifestações. Mas 

apesar da defesa de um receptor capaz de negociar e que deve ser ponderado na formulação 

de mensagens, o receptor não é dono de total liberdade, “a emissão não determina todo o 

processo, mas tampouco o receptor é livre para fazer o que quer. Há um referente importante 

na emissão [...] há limites nas possibilidades de interpretação.” (GOMEZ apud 

CAPISTRANO, 2007, p.3). 

A respeito da influência da mídia, surgiu uma nova perspectiva que pregava que se a 

mídia era incapaz de dizer às pessoas o que pensar, ela podia, ao menos, dizer ao público 

sobre o que pensar: a hipótese da agenda-setting, que problematizava uma continuidade em 

nível cognitivo entre produção e assimilação. 

 

“As pessoas tendem a incluir ou excluir dos próprios conhecimentos o que a mídia 

inclui ou exclui do próprio conteúdo. Além disso, o público tende a conferir ao que 

ele inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de 

comunicação de massa aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas.” (SHAW 

apud WOLF, 2008, p. 143). 
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Aceita-se que a mídia exerça influência, mas esta é limitada por referências pessoais 

(ou comunitárias) e pelo contexto histórico e social em que o indivíduo está inserido. Assim, a 

recepção alcança de forma definitiva a posição de elemento fundamental no estudo da 

comunicação, dando destaque aos Estudos de Recepção, no qual teve grande importância 

Martin-Barbero. O autor ressaltou o papel da recepção e propôs o deslocamento da análise dos 

meios para as mediações. Para ele, sempre há produção de sentido na comunicação entre 

emissor e receptor, mas para estudá-lo é preciso mudar o foco de análise para a multiplicidade 

de experiências que atravessam o sujeito ou o grupo a que ele pertence. Logo, o sentido 

produzido pelo receptor é fruto de mediações e é construído, inclusive, no momento da 

mediação, entre os participantes, dissolvendo a idéia de hierarquia entre as estruturas emissor-

receptor, o que condiz com um dos objetivos dos Estudos de Recepção: quebrar qualquer tipo 

de polarização no processo comunicativo. Em suma, segundo Martín-Barbero (2000), é 

preciso analisar as condições de recepção, pois estas são atravessadas por processos 

históricos, culturais e ideológicos que constituem as mediações e que afetam a produção de 

sentido. Edgar Morin (2004) também aborda essa dependência da análise de contextos sociais 

e históricos, individuais ou coletivos, verdadeiros filtros sociais. 

Retomando o trabalho de Martín-Barbero, em uma entrevista realizada por Cláudia 

Barcelos, da Universidade de São Paulo (USP), o autor fala dessa passagem dos meios para as 

mediações, citando a América Latina e sua variedade cultural, lugar que se sobressai em seus 

estudos. 

 

“Eu, desde o começo, por intuição, me opus à visão hegemônica, norte-americana, 

de estudar os efeitos dos meios. Eu não negava a importância dos meios, mas dizia 

que era impossível entender a importância, a influência nas pessoas, se não 

estudássemos como as pessoas se relacionavam com os meios. O que eu comecei a 

chamar de mediações eram aqueles espaços, aquelas formas de comunicação que 

estavam entre a pessoa que ouvia o rádio e o que era dito no rádio. Não havia 

exclusivamente um indivíduo ilhado sobre o qual incidia o impacto do meio, que era 

a visão norte-americana. Tínhamos que deixar as crianças ilhadas, na frente da 

televisão, e ver como reagiam. Essa é a visão de Pavlov, do estímulo-resposta. 

Mediação significava que entre estímulo e resposta há um espesso espaço de 

crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura cotidiana. Era essa 

espessura da cultura cotidiana, que, para mim, na América Latina, era muito rica.” 

(MARTÍN-BARBERO, BARCELOS, 2000, p.154). 

 

A América Latina é para ele um espaço de debate e combate, que se constitui em um 

discurso diferenciado do que é visto em todo o mundo. E é com o estudo de Martín-Barbero 

neste pedaço de continente que se pode encontrar fundamentos importantes para uma 

comunicação focalizada nas mediações, aquilo que se constitui no recheio da teia de 
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sociabilidade que cerca a todos, uma comunicação localizada, pertinente a um determinado 

grupo ou região, que atenda suas demandas, conte suas verdadeiras histórias e que se coloque 

como parte de um contexto comum: a comunicação comunitária. 

 

1.2.2. A busca pelo protagonismo: a comunicação alternativa e comunitária 

 

A comunidade e o local têm aparecido como termos indicativos de grupos sociais 

excluídos da produção simbólica, representação e participação na sociedade atual. A eles 

também faltaria o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis. Por isso, esses grupos têm 

sido considerados como “minorias”, não no sentido quantitativo do termo – visto que, na 

maioria das vezes, consistem na maioria numérica – mas sim no sentido sócio-antropológico, 

que os conceitua como grupos excluídos das bases hegemônicas para limites identificatórios, 

conforme afirma Freitas (2007). Assim, as minorias tornaram-se freqüentes alvos de 

discriminação, exclusão ou invisibilidade, sendo ignoradas até mesmo pelo poder público, o 

Estado, o que colaborou, por um lado, para o insuficiente desenvolvimento de suas regiões e 

para uma postura de comodismo diante do posicionamento hegemônico. Somam-se ainda as 

conseqüências da globalização, incluindo a pressão contrária à heterogeneidade e a crescente 

desigualdade social. 

Entretanto, por outro lado, tais fatores despertaram um sentimento de mobilização e 

busca pelo protagonismo em suas próprias vidas, propiciados pela estrutura da comunidade e 

do local e pelas características daqueles que as compõem. Ou seja, a existência do lugar, o seu 

próprio sentido, dá margem a ações cuja finalidade é gerar o bem comum e constitui, 

juntamente com seus membros, as ferramentas para a concretização de tais ações. Por meio da 

mobilização, interesses comuns são conjugados e orientados para o alcance de melhorias para 

a região. Cientes da sua relevância e da importância de ações locais, as comunidades e outras 

localidades passaram a aplicar projetos que estimulassem o crescimento social, cultural e 

econômico de seus territórios e membros, traçando um caminho paralelo à proposta global e 

criando um movimento de resistência. E é isso que o filósofo Taylor explica: “a única defesa 

que existe contra o atomismo e o instrumentalismo do mercado e do Estado burocrático é a 

formação de projeto coletivo eficaz” (TAYLOR apud PAIVA, 2003, p. 126). 

Um dos projetos que tomou corpo e tem se destacado neste cenário é a comunicação 

alternativa, local ou comunitária. Os motivos são claros: a parcialidade da mídia comercial na 

produção e transmissão de informações, a estigmatização de regiões e redução da estima de 

moradores, a falta de espaço que os grupos pertencentes a comunidades e localidades – bem 
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como suas histórias e demais bens simbólicos – possuem nos veículos que atendem às massas, 

a limitação na produção de conteúdo, a história oficial a que são subjugadas as pessoas dessas 

regiões periféricas que soterra tantas outras lembranças. A comunicação que concerne à mídia 

comercial comumente limita ou impossibilita a participação do outro, distinguindo de forma 

clara os papéis estabelecidos pelo modelo mecanicista, e, além disso, expõe conteúdo que não 

condiz com a realidade vivenciada pelo público, criando uma situação de afastamento, já que 

o público não consegue “se ver” em uma produção espetacularizada e, por vezes, 

sensacionalista, que busca o aumento da audiência com fins lucrativos. Ademais, a maioria 

das tentativas de dar voz a esses grupos na mídia comercial acaba difundindo idéias errôneas, 

teatralizadas ou insatisfatórias, limitadas pela própria lógica do negócio. Segundo Paiva,o 

homem carrega de afetividade o espaço que ocupa e os meios de comunicação de massa não 

abrangem essa carga, essa riqueza emocional (PAIVA, 2003, p. 76). São, portanto, 

responsáveis pela veiculação de uma visão limitada pertencente a um grupo que não 

compartilha do território ou da afetividade característica do local ou da comunidade, criando e 

transmitindo opiniões que nem sempre condizem com a realidade dessas regiões. Tal estrutura 

midiática não produz uma comunicação efetiva, na medida em que são ignorados os contextos 

em que o público receptor se encontra, empobrecendo o sentido advindo de um ato 

comunicativo que não o mobilizou à troca, ao diálogo. Nas palavras de Martín-Barbero, “a 

recepção é um espaço de interação” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p.57), que se mostra vazio 

na mídia comercial. Peruzzo (2009) diz que 

 

“aos poucos, pessoas e grupos sociais vão percebendo presenças e ausências (grifo 

nosso) nos conteúdos e no domínio dos canais que garantem a viabilização do poder 

de comunicar. Aprendem a compreender a mídia, dominam suas linguagens, põem 

em suspensão alguns dos seus conteúdos, percebem que abordagens diferentes 

seriam possíveis e desejáveis e, em última instância, acabam se propondo a tecê-las. 

Trata-se de um processo que varia temporalmente, de lugar para lugar, segundo as 

circunstâncias históricas propiciadoras de condições objetivas e subjetivas 

(educação, desenvolvimento intelectual, acesso a equipamentos e materiais, 

articulação social etc.) que favoreçam a consciência e o empoderamento de técnicas 

e tecnológicas capazes de codificar mensagens e difundi-las.” (PERUZZO, 2009, p. 

5) 

 

Ou seja, a monopolização da versão pública sobre os fatos estimula cada vez mais a 

criação de veículos alternativos que se configurem dialogicamente com fins a dar voz e ouvir 

o outro, comprometendo-se com as necessidades de informação e lazer de uma região 

específica. A particularidade da abordagem aumenta a aproximação com o público e seu 

interesse, porque ele se vê neste modelo diferenciado que, de acordo com Nunes (2007), deve 
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“[...] possibilitar o rompimento com as práticas discursivas que impõem o ‘silêncio’ 

e a hegemonia de opiniões como é feito comumente na mídia comercial, cuja 

maioria é declaradamente descompromissada com o interesse coletivo, e indicar 

novas formas de construção da agenda pública” (NUNES, 2007, p.112) 

 

Assim, veículos de comunicação propriamente locais surgiram preocupando-se 

verdadeiramente com as questões locais, contando com gestão participativa e representação 

dos moradores em sua programação. O poder de influência desses meios é maior, pela 

afinidade com seu público, e informes de conscientização e mobilização funcionam com 

eficácia, aumentando a organização local e incitando a cidadania e comprometimento social. 

Apresenta-se, portanto, como eficaz opção na busca pelo protagonismo de tais regiões, 

representando a chance de modificação social e de verbalização dos anseios e conquistas das 

inúmeras minorias. É a oportunidade de ter apresentadas as verdadeiras histórias que 

envolvem aquelas audiências, resgatar as chamadas memórias subterrâneas, explicitadas por 

Pollak (1989) e alterar a identidade do local e dos que lá residem. 

O meio comunitário, por excelência, considera mais do que qualquer outra mídia as 

mediações, os contextos onde a comunidade e seus membros se inserem. E, por isso, a 

produção de sentido nesse local e por esta mídia é mais percebida e alcança resultados mais 

significativos do que acontece por meio das mídias de massa. Martín-Barbero percebeu isso 

na América Latina, local que abrigou inúmeras experiências deste tipo, onde o rico cotidiano 

da população marginal, considerada sem cultura e manipulável, era ignorado por aqueles 

enquadrados no discurso hegemônico. 

 

“[...] (Na) América Latina, era muito mais importante estudar o que acontecia na 

igreja aos domingos, nos salões de baile, nos bares, no estádio de futebol. Ali estava 

realmente a comunicação das pessoas. Não podíamos entender o que o povo fazia 

com o que ouvia nas rádios, com o que via na televisão, se não entendíamos a rede 

de comunicação cotidiana.” (MARTÍN-BARBERO, BARCELOS, 2000) 

 

Por proporcionar maior interação entre os sujeitos envolvidos e o deslocamento do 

receptor, a comunicação comunitária mantém intrínseca relação com o estudo da recepção que 

“[...] quer resgatar a vida, a iniciativa, a criatividade dos sujeitos; quer resgatar a 

complexidade da vida cotidiana, como espaço de produção de sentido; quer resgatar o caráter 

lúdico da relação com os meios; quer romper com aquele racionalismo” (MARTÍN-

BARBERO, 1995, p. 54). 

É preciso entender que a questão está no uso que fazemos da mídia, pois ela será 

sempre um meio. Conforme apontou Martín-Barbero, importa “não o que fazem os meios 

com as pessoas, mas o que fazem as pessoas com elas mesmas, o que elas fazem com os 
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meios, sua leitura” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 55). A comunicação comunitária mostra 

exatamente isso: o que importa é a relação que será estabelecida e o conseqüente sentido 

produzido. O mesmo meio pode ser utilizado tanto para comunicar para uma massa conteúdos 

insignificantes e vazios de sentido ou pode ser um instrumento para alterar a realidade de uma 

região, transformando os sujeitos; pode servir para impor estereótipos ou pode estimular a 

(re)construção identitária e o desenvolvimento local. 

De acordo com Suzina (2004) a comunicação social é (ou ao menos deveria ser!) 

uma das maneiras pela qual o ser humano exerce o direito e o dever de participação na 

construção da sociedade. A comunicação comunitária é, então, desenvolvida como uma 

alternativa comprometida com o bem comum, que envolve a população da comunidade na 

formulação de propostas nesse âmbito, inserindo-a na negociação da hegemonia. Constrói-se, 

assim, uma nova forma de comunicar, que engloba características específicas, conforme 

define Paiva (2007) ao elencar o que ela chama de os pilares dessa ferramenta. 

Primeiramente, a autora ressalta a força contra-hegemônica da comunicação comunitária e sua 

atuação rumo a uma estrutura polifônica, visto que sua existência engendra novas vozes no 

tecido social, atraindo os mais diversificados atores, criando e cultivando uma pluralidade que 

reduz preconceituosas visões. Justamente por isso, ela produz novas formas de linguagem e, 

por conseguinte, introduz um novo modo de descrever aspectos rotineiros, com um 

vocabulário próprio que se desenha em decisões conjuntas sobre pautas, abordagens e 

melhorias. Tais singularidades integradas geram maior proximidade entre produtores e 

consumidores de conteúdos. 

Há ainda outra característica de extrema relevância para uma completa definição da 

comunicação comunitária: seu propósito de educação. Mais do que produzir mensagens 

localizadas e que não encontram lugar na mídia de massa, busca-se veicular um conteúdo que 

leve o público a uma mudança de comportamento em prol do próprio indivíduo e da 

comunidade. Inclui-se, nesse caso, “a formação das consciências para o consumo crítico de 

mensagens midiáticas” (PAIVA, 2007, p. 145). Esse fator educativo é destacado em todo 

debate acerca deste tema, associado a uma palavra-chave: cidadania. O objetivo da 

comunicação comunitária, portanto, é “democratizar a palavra para democratizar a 

sociedade”
17

, apropriando-se dos meios já conhecidos de comunicação com as massas, a fim 

de atender a demanda de um grupo que quer dar sua opinião, que quer ser produtor de 

mensagens que mostrem a realidade da sua região e que ajudem no desenvolvimento de 
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 AMARC BRASIL apud PERUZZO, 2007, p. 74. 
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melhorias pessoais, acarretando na solução de distintos problemas que permeiam a 

comunidade a partir da ciência da responsabilidade de um sujeito na vida de todos, ou seja, 

cumprindo a função de cidadão. 

E é justamente estas características que se vislumbram no objeto em análise neste 

trabalho, a TV Maxambomba, iniciada em sintonia com a proposta de democratização da 

sociedade e que preocupava-se com o despertar da cidadania local, envolvendo os moradores 

em uma comunicação efetivamente social. Segundo Peruzzo (2009) a mídia comunitária só 

pode ser assim definida quando 

 

“[...] exploram as dimensões de proximidade, entendida em suas nuances de sentido 

de pertencimento, ou seja, dos vínculos existentes entre as pessoas que partilham de 

uma cotidianeidade ou de interesses em comum; da singularidade, pois trabalha com 

aspectos específicos (história, costumes, valores, língua, problemas etc.) de cada 

espaço; da diversidade, pois reforça as múltiplas diferenças e a força das pequenas 

unidades; e da familiaridade, cujos elos advém das identidades construídas 

historicamente. A questão das identidades [...] revelaram-se como primordial, dada a 

reação do processos sociais.” (PERUZZO, 2009) 

 

Em poucas palavras, Peruzzo (2009) diz que essa comunicação alternativa “é a 

expressão de nova visão de mundo em relação às pessoas e à vida cotidiana, e de uma outra 

visibilidade que se quer transparecer” e inserir as minorias na esfera pública política. Ela 

reflete um pensar diferente do homem, um pensar em comunicar que se relaciona com a 

capacidade de identificação com o Outro. Mas por que um pensar diferente do homem e não 

da mídia? Ora, não se pode esquecer que por trás da concepção de um meio de comunicação 

que manipula, aliena ou ignora e distorce realidades, está o entendimento de um homem – ou 

um grupo – que deseja ou aceita manipular, alienar, ignorar e distorcer realidades, pois o 

homem é o responsável pela produção da mensagem, e não os dispositivos técnicos. Por isso, 

a comunicação alternativa é o reflexo de um novo pensamento, em que o homem produz 

mensagens que consideram o Outro, suas singularidades e suas demandas.  

Portanto, ao lembrar que a mídia é a principal formadora de memória na sociedade, 

mas que pode, em sua produção, atuar de forma abusiva excluindo das versões oficiais a 

história das minorias, a comunicação alternativa e comunitária aparece como caminho ideal 

para representar as memórias marginadas, para resgatar as memórias subterrâneas, garantindo 

uma outra história para a maior parte da população cuja voz até então não reverberaria. Na 

contemporaneidade, mostra-se fundamental contar a história das experiências que 

conseguiriam atingir este propósito para que cada vez mais se enxergue a necessidade de tais 
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práticas e seu potencial, pois segundo a equipe da TV Maxambomba, são elas que trazem, na 

comunicação, 

 

“a possibilidade que as pessoas têm de colocar sua visão de mundo, Acho que isso é 

que difere. A possibilidade de você, sabe, não ‘dar espaço’, não é ‘abrir espaço’, não 

é essa a palavra, mas é de possibilitar... não é essa também. Bom, vamos usar 

grosseiramente possibilitar – pra que as pessoas possam se colocar e possam colocar 

sua visão de mundo acerca de qualquer assunto. É você considerar que o outro tem 

um ponto de vista sobre qualquer coisa, mesmo que seja diferente do seu, mesmo 

que... sabe...tenha equívocos, pra você. Mas é de possibilitar que o outro possa se 

expressar, (...) que outro possa colocar lá suas opiniões. Eu acho que comunicação 

popular é isso. É você poder estar disponível pra discutir, pra dialogar, pra trocar, 

pra tecer, pra construir junto com o outro aquela informação, uma determinada 

informação” (Luiz Carlos Lima – Equipe TV Maxambomba
18

). 

 

O discurso de Luiz remete ao termo popular para conceituar a TV. Ainda que haja 

diferenciações acadêmicas quanto as vários tipos de comunicação, expressados de distintas 

formas nos depoimentos dados até o momento, percebe-se que não há uma preocupação com 

o encaixe da TV em determinada categoria, seja popular, alternativa, local ou comunitária. 

Contudo, havia um sentimento de que tratava-se de uma TV comunitária, que pode não ter 

agido como tal nos anos iniciais, mas que por fim alcançou o que a academia compreende 

como características intrínsecas a esse tipo de veículo. 

 

“o pessoal que vinha fazer tese sobre o projeto tinha essa definição melhor do que a 

gente, tinham essa definição do que nós éramos do que nós mesmo, eu acho que nós 

éramos, podemos chamar de meio alternativo, mídia comunitária, mídia local, mas 

uma definição completa não, não tínhamos. São definições também que as vezes são 

muito acadêmicas que, qual é a real utilidade para essa definição? [...] tá preocupada 

em criar conceitos de coisas, mas qual a praticidade desse conceito? [...] Nós nos 

chamávamos de TV comunitária, mas sem essa preocupação de definição. [...] Eu 

acho que nós éramos tudo, se você pegar as definições dos conceitos nós éramos 

tudo.” (Tigu Guimarães – Equipe TV Maxambomba
19

) 

 

Considerando suas propostas, fases e desenvolvimento ao longo dos anos, bem 

como, as definições aqui apresentadas, baseadas em bibliografia específica, e depoimentos 

que a TV Maxambomba concentra tais definições visto que é um veículo alternativo na 

medida em que propõe um caminho diferenciado do que se apresenta como hegemônico em 

uma nova possibilidade da comunicação acontecer; ele é local porque trabalha suas produções 

e exibições com base em uma região determinada, a Baixada Fluminense, buscando 

representá-la e atender a suas demandas em suas imagens; e ele é comunitário porque insere a 
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 Entrevista realizada por Nascimento (2009) com Luiz Carlos Lima, no CECIP, em abril de 2008. 
19

 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 
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população das comunidades em tudo aquilo que propõe, incluindo-a no processo decisório e 

fornecendo os meios para que possa criar a partir de um olhar dela para ela. 

 

1.2.2.1 Surge o vídeo popular como a alternativa no caminho 

 

A comunicação alternativa pode efetivamente acontecer de variadas formas, mas à 

época do nascimento da TV Maxambomba, muitas experiências partilhavam do mesmo meio, 

método e proposta: o vídeo como ferramenta de mudança social, o caminho alternativo 

encontrado para a comunicação no Brasil, chamado “vídeo popular” por Santoro (1989) e os 

pesquisadores que posteriormente se envolveram com o produto, cuja história está 

diretamente associada às mudanças que aconteciam no país à época de sua emergência. 

Entre as décadas de 1960 e 1980, o Brasil passou por um período de excessiva 

censura em todos os âmbitos, incluindo a comunicação e as diferentes formas de 

manifestações e associações populares, a ditadura. Durante anos, o país foi alvo da repressão 

militar que suprimia os direitos constitucionais e perseguia àqueles que tentavam de alguma 

forma articular ações contrárias ao regime imposto. A partir do início da década de 1980, as 

restrições políticas começam a se dissolver, despertando, ainda de forma isolada, novas 

formações sociais interessadas em novos agendamentos políticos, principiando um 

movimento que eclodiria com o fim da ditadura em 1985 em prol da redemocratização do 

país. No fervor do momento, ampliou-se o grau de organização dos movimentos populares 

com a formação de associações de bairro, clubes segmentados que atendiam a nichos 

específicos compostos por minorias anteriormente silenciadas ou ignoradas, grupos de defesa 

e luta por diversos direitos (como a terra), movimentos sindicais e religiosos – aqui, cabe citar 

em especial as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Esses movimentos e grupos tinham, 

em sua maioria, caráter reivindicatório e conscientizador e buscavam a conquista de espaço 

para a efetiva participação política e melhorias locais em lugares de pouca, ineficiente ou nula 

atuação do Estado. E em meio a essa luta, o vídeo ganhou força. Segundo Santoro (2010, p. 

47) o vídeo ampliou “as possibilidades de registrar e difundir ações, lutas e ideias” e em toda 

a América Latina foi considerado instrumento para a democratização, promovido como tal em 

festivais, oficinas e encontros seja com viés especificamente político ou direcionados à prática 

e debate da comunicação como um todo. Nesse momento, já havia a centralização da 

comunicação no Brasil por grandes empresas e a consciência da ausência das camadas 

populares nesse circuito, confluindo as defendidas causas sociais à luta por um sistema de 

informação e comunicação verdadeiramente democrático e comprometido com a sociedade. 
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Dentro da lógica da mídia comercial, os movimentos populares eram sufocados e não 

conseguiam expor a sua história, a “outra” história, suprimidos pela autoridade e generalidade 

dos grupos que conduziam os veículos de comunicação – uma problemática que perdura ainda 

na atualidade. A televisão, meio de grande influência no país, à época, alcançava mais de 100 

milhões de brasileiros (SANTORO, 1989) e cultivou, assim, o hábito de ver TV; mas com sua 

estrutura verticalizada, priorizava acontecimentos de importância nacional, excluindo a maior 

parte daquilo que compõem o dia-a-dia dos brasileiros. Não era isso que a população queria. 

Entretanto, a familiarização com o vídeo, foi um dos fatores propulsores do “vídeo popular”, 

juntamente com o conteúdo diferenciado que abrangia o cotidiano e as necessidades das ditas 

camadas mais baixas da sociedade. Além disso, contribuíram as escolas de comunicação com 

a fertilização de ideias a favor da democratização dos meios de comunicação, a produção e 

facilitação de acesso aos aparelhos videocassete, o financiamento de entidades no exterior, o 

apoio da Igreja Católica, e a eleição de partidos com viés mais democrático e, portanto, mais 

sensíveis às questões emergentes (SANTORO, 1989). 

Mas será que o vídeo pode ser considerado no contexto da comunicação alternativa 

ou comunitária? O que o caracteriza? 

Santoro (2010) possui um extenso trabalho a respeito da eclosão dos movimentos de 

vídeo popular não só no Brasil mas em todo o mundo. Atravessa a produção, execução e 

distribuição e toda a discussão ideológica que cerca este processo e as noções já firmadas de 

uma mídia alternativa e comunitária. A fim de superar modelos restritivos, o autor considera: 

 

“vídeo popular como qualquer produção de interesse dos movimentos sociais. Na 

definição, incluem-se as produções de integrantes dos movimentos sociais, as que 

são realizadas por profissionais em conjunto com os integrantes de movimentos 

populares e aquelas elaboradas por profissionais sob a orientação de lideranças 

populares. Aceitavam-se, assim, as diferentes formas de produção da época, desde a 

inserção dos realizadores dentro dos movimentos populares, até as produções 

realizadas a partir de um olhar externo sobre ações e manifestações populares, feitas 

por videastas independentes ou contratos.” (SANTORO, 2010, p. 49). 

 

 Tal definição busca ser consistente com a realidade do vídeo popular no Brasil, visto 

que as condições de produção diversificavam suas características e aplicação. Porém, um fator 

é imprescindível: seu vínculo com os movimentos sociais e objetivo de intervir no espaço 

público e político. Trata-se de uma mídia alternativa em sua proposta mas que precisa ser 

analisada individualmente no atendimento aos critérios que definem uma mídia comunitária. 

 Apesar do amplo uso e aceitação do vídeo nesse período de democratização, foi 

preciso lidar com vários problemas que influenciaram diretamente em muitos projetos 
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promissores; o mais óbvio de todos, o alto custo dos equipamentos para produção e edição. 

Segundo Santoro (2010), ainda foi preciso enfrentar ineficiências quanto à técnica e 

linguagem para este tipo de público e a identificação de lugares disponíveis para a veiculação, 

que, por necessitar da exibição em cassete VHS, tinha um público altamente limitado. Isso 

não diminuía o empenho e ânimo dos mobilizadores, já que as críticas quanto a qualidade 

técnica não transpunham o brilho da narrativa diferenciada e o ideal de uma sociedade mais 

democrática. Quanto ao público reduzido, era preciso entender que 

 

“A questão não deve ser equacionada (a das grandes redes) em termos de audiência 

absoluta, mas de audiência dentro de um limitado público-alvo [...] ‘não queremos 

competir, mas incomodar, experimentar, mostrar diferentes visões de mundo 

(Aufderheid apud Santoro, 2010)’. A ideia é preencher os espaços deixados pelas 

redes de TV.” (SANTORO, 2010, p. 57). 

 

 Algumas experiências ultrapassaram as paredes de associações e ganharam as ruas, 

ampliando sua audiência, incitando cada vez mais pessoas a pensar e discutir questões 

ignoradas por muito tempo. O coletivo paulistano NCA, ativamente participante nos debates 

sobre o audiovisual popular acredita que 

 

“Exibir em uma praça é um convite para ocupar a rua. Promover um debate após 

uma exibição é um chamado à interpretação, à sociabilização, ao compartilhamento. 

Realizar mostras na própria comunidade em que o vídeo foi feito fomenta a troca de 

impressões sobre a produção e a percepção de falhas. Esse tipo de visibilidade 

implica sair do limiar da representação e cair no campo da apropriação e da 

ressignificação. É quase como fazer um buraco (pequeno) na teia de relações do 

mercado político/econômico, que não dá espaço para troca. [...] O vídeo popular 

tem, por obrigação, que ir além de si e ocupar a rua, chamando pessoas para 

completar seu discurso. Ele precisa ser um convite ao fazer junto” (PEREIRA et al, 

2010, p. 339). 

 

E nesse contexto de efervescência, atravessando os mesmo problemas e questões, 

que uma equipe com as mais distintas formações e incertezas inaugura em 1986 o Projeto 

Vídeo Popular, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que posteriormente ganharia o 

nome de TV Maxambomba, ocupando as ruas da periferia fluminense usando o vídeo como 

instrumento para a intervenção social. 

O uso das ruas como espaço de veiculação diferenciava as TVs de rua dos demais 

projetos de vídeo popular, pois dava uma nova dimensão à esfera de circulação de seus 

produtos (CHAFFIN apud NASCIMENTO, 2009) e ampliava um ponto fundamental: o 

diálogo, atingindo pessoas envolvidas em diferentes níveis (inclusive nenhum!) com as causas 

sociais ali discutidas. 
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Sem pretender dar conta do universo de manifestações no período, cabe ressaltar que 

algumas TVs de rua se destacaram assim como a TV Maxambomba que, apesar de sua 

expressividade, não foi a pioneira e nem tampouco a mais conhecida e referenciada. 

Nascimento (2009) traça um breve panorama ao rememorar também o trabalho da TV 

Maxambomba. Segundo a autora, a primeira experiência de TV de rua foi a TV Olho, de 

Duque de Caxias, município do Estado do Rio de Janeiro, criada em 1982, cujo nome fazia 

uma alusão ao fato de que a equipe buscava estar ‘de olho’ em todos os acontecimentos da 

cidade, com ampla cobertura e reportagens que se adaptassem ao ritmo das ruas em que 

muitas pessoas não podem parar para assistir um longo período de programação. Mas 

diferentemente da TV Maxambomba, não estava relacionada a qualquer movimento popular e 

ainda agregou ao seu conteúdo a prática comercial. E apesar de ser uma TV de rua, possuía 

ponto fixo para exibição, enquanto a experiência aqui estudada se mantinha itinerante. 

Atuando ainda no período de ditadura, a TV Olho não resistiu e sua história foi breve. 

A mais conhecida experiência foi a TV Viva, de Pernambuco, criada em 1984
20

 e 

vinculada à ONG Centro de Cultura Luiz Freire, que já fazia parte da militância desde 1972. 

Ela se tornou referência para os demais veículos neste formato devido ao reconhecimento 

nacional e internacional de seu trabalho com o vídeo popular (NASCIMENTO, 2009). A 

primeira ideia da equipe foi a concessão para um canal UHF, porém, em meio as dificuldades 

para tal, redirecionou seus esforços para as ruas ressaltando o valor da experiência coletiva de 

comunicação em um contraponto com o isolamento das casas. Com programas de uma hora, 

três vezes por semana faziam exibições em onze bairros de Recife e Olinda. Com uma 

metodologia similar a da TV Maxambomba, a TV Viva buscava promover o reconhecimento 

da população em sua programação por um viés que procurava dar conta dos traços culturais e 

cotidianos. 

E foi a TV Viva que influenciou muito a TV Maxambomba, como aponta um de seus 

produtores Valter Filé. 

 

“Uma influência que foi muito pesada, no início, muito pesada. Porque como a TV 

Viva era a referência de experiência de rua mais bem sucedida... (...) Então era 

assim: olha, a TV Viva fez isso, a TV Viva ganhou um prêmio, pô... irritava... Mas 

quando você ía ver o que a TV Viva tinha de dinheiro e nós tínhamos de 

                                                           
20

 No mesmo ano foi criada a ABVP – Associação Brasileira de Vídeo Popular, com o objetivo de promover as 

iniciativas de vídeo popular no país, trabalhando em articulação com os movimentos sociais em prol de sua 

difusão e buscando incentivar o debate para o aprimoramento dessas experiências com fins a democratização da 

comunicação. Entre 1984 e 1995 editou o Boletim de Vídeo Popular e congregou cerca de 250 ONGs, 

produtores independentes e usuários de vídeo popular. (Informações disponíveis em 

www.pucsp.br/cedic/fundos/associacao_video). Em 2004 foi encerrada, deixando no ar um interesse por uma 

nova entidade representativa (SANTORO, 2010, p. 61). 
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infraestrutura, era sacanagem... uma VHS mal, às vezes nem funcionando direito... 

restrição de verba, restrição de... Nós éramos um dos projetos do CECIP. E a TV 

Viva não (...) sempre com uma infraestrutura comercial grande.”
21

 

 

Tigu Guimarães
22

, também membro da equipe de produção, confirma essa influência, 

mas acredita em um diferencial da TV Maxambomba enquanto meio comunitário pelo 

“desvio de norte” da TV Viva, que se envolveu com novos projetos e adotou uma via ligada à 

produção comercial, conquistando maior reconhecimento de um lado, pelo mundo externo, 

mas menor afetividade com o povo e membros do movimento de vídeo popular. Em 1994, 

encerrou seu papel como TV de rua devido, além de problemas financeiros, ao diagnóstico da 

falta de envolvimento popular no projeto, apontado como aspecto negativo pela população 

pernambucana em pesquisa realizada à época. A TV continuou produzindo vídeos mas para 

uma TV local. 

 

“não basta apenas fazer programas diferentes, por vezes, até excelentes. O 

fortalecimento da esfera pública como geradora de conteúdos e espaço de exibição é 

fundamental, pois é no espaço público que as oportunidades de igualdade são 

consolidadas e a sociedade se organiza de forma igualitária.” (SANTORO, 2010, p. 

61). 

 

A TV Maxambomba seguiu uma trajetória diferente e contra as intermitências que 

surgiam no caminho, perdurou e investiu cada vez mais na população, repassando o 

conhecimento técnico e colocando nas mãos dela a capacidade de criar uma nova 

representação regional. 

Com o referencial teórico articulado até o momento, será possível navegar pelas 

correntes do objeto aqui estudado. Os meios eletrônicos são, segundo Martín-Barbero (2000), 

importantes na América Latina, pois a maioria dos países nunca passou por uma cultura do 

livro, sendo marcada pela oralidade. Daí o público propender à melhor recepção e aceitação 

dos produtos de tais mídias. Assim, ganha maior importância o estudo da TV de rua que por 

quase duas décadas atuou na periferia da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a 

TV Maxambomba, no município de Nova Iguaçu, que buscou dar voz a outras histórias, 

outras memórias, reformulando identidades de sujeitos, grupos e locais por meio do vídeo, da 

produção e recepção coletiva, comprometida com as demandas regionais. Para contar e 

reconstruir esta experiência, serão buscadas as memórias dos que nela atuaram ou 

participaram de alguma forma, atravessando, primeiramente, a contextualização histórica e 

                                                           
21

 Entrevista realizada por Nascimento (2009). 
22

 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 
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territorial para identificar os ingredientes que compuseram o cenário de seu nascimento e 

desenvolvimento. 
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2. A BAIXADA FLUMINENSE 

 

A Baixada Fluminense. O lugar das tantas histórias recontadas na TV Maxambomba. 

Qual seria a importância de falar e contar o que acontece e o que se produz nesse território? 

Por que interessaria à população e aos movimentos sociais e populares à época? E por que 

iniciar um projeto de comunicação alternativa logo na Baixada Fluminense? Que “ausências” 

seriam estas na mídia de massa tão sentidas e apontadas nas críticas daqueles que compunham 

e ainda compõem os movimentos sociais? 

Como cada experiência de comunicação alternativa, a existência da TV 

Maxambomba na Baixada Fluminense possui características singulares, e com fins à 

compreensão do cenário de seu surgimento e atuação este capítulo é dedicado ao lugar, a este 

lugar; tão desperto quanto as estruturas globais que o cercam; persistente, diversificado e 

interessante, atraindo os olhares de comunicadores, pesquisadores e, principalmente, 

moradores, afinal 

 

“como sugere Nestor Garcia Canclini (2005), a mesma globalização desglobaliza, 

deixando claro que se parecia unificar e, nesse sentido, homogeneizar as diferenças, 

não somente expôs as mesmas diferenças que parecia querer extinguir, como 

também criou novas diferenças, transformando maiorias demográficas em minorias 

culturais. P12 (FREITAS, 2009, p. 12) 

 

É preciso entender esta valorização do território em meio à globalização, que 

território é esse e como é percebido, quais influências sofre e exerce, que história evoca e o 

que provoca. Portanto, apresentar-se-á a Baixada Fluminense, um lugar atravessado por 

diversos discursos, entre os quais, e o mais forte durante muitos anos, o da violência e 

pobreza, mas que pelos caminhos da comunicação alternativa vislumbrou e construiu outros 

imaginários, ressignificando o lugar, reelaborando memórias, alterando sentidos, ações e 

identidades. 

 

“você precisa conhecer minha jurisdição, vai prestando atenção! Lugar que ocupa 

um pedaço do meu coração, meu coração. Olha infelizmente tem fama de barra 

pesada, isso tudo é intriga da oposição, é mentira, é conversa fiada, eu explico por 

que. É que o melhor lugar pra morar é na minha Baixada... é que o melhor lugar pra 

morar é na minha Baixada.” (Música de Edson Show – Compositor, no programa 

Mesquita
23

). 

 

 

                                                           
23

 Mesquita foi produzido em 1992 e está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

jSc5J7fSF8&list=PLRpW5NkxOipiSfh-XUvWPHci_W2CZWtda&index=4>. 
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2.1 O retorno do território  

 

Mas como falar de território no contexto da recente moda da desterritorialização? 

Que território é esse? 

Com a intensificação dos fluxos após o início do processo de globalização, muito se 

falou no fim do território, da comunidade, em favor da sociedade virtualizada, a sociedade em 

rede que abdicaria do compartilhamento do espaço físico para mergulhar no mundo de 

potencialidades tecnológicas e experimentação virtual. O fenômeno da globalização surge 

como a conquista do último século que, além de propiciar ganhos inatingíveis até o momento 

no nível econômico, dissipa os limites e unifica
24

 o mundo a partir do aparato tecnológico, 

dando origem a uma cultura global. O local então se desfaz para compor o todo, o mundo 

como um só lugar – a “verdadeira” aldeia global preconizada por McLuhan. Entretanto, não 

foi bem assim que aconteceu.  

Como toda ideia totalizadora, uma globalização tal qual descrita acima se comprovou 

impraticável e irreal, uma fábula, como afirma Santos (2011) em um amplo trabalho que 

contrapõe a globalização ‘fabulosa’ com a verdadeira ‘fábrica de perversidades’, que esconde 

por trás do mito da homogeneização mundial e de um mundo ao alcance das mãos de todos 

(considerando tanto a redução de distâncias e fronteiras, a informação e o consumo), a 

polarização da riqueza e a pobreza, a entrega da política ao mercado e a desvalorização da 

ética, o empobrecimento do Estado perante o serviço a causas sociais, a extensão e 

aprofundamento dos males morais, e a competitividade acirrada como raiz de muitos 

problemas em uma evolução negativa da humanidade. Entretanto, é vislumbrada uma outra 

globalização em que “a vida local se manifesta ao mesmo tempo como uma resposta e uma 

reação” (SANTOS, 2011, p. 75) a esse processo, em especial nos países subdesenvolvidos, 

em que as técnicas que hoje sustentam os pilares desse império do mercado e do capital 

sirvam para outros fins, sociais e políticos, em que a sociodiversidade prevaleça e a cultura 

popular eleve-se frente a produtos culturais que a sufocam. 

Nesse ambiente e contexto que, aparentemente de forma contraditória, o local 

retomou seu valor e percebeu-se um movimento em sua direção, não oposto ao da 

globalização, mas um outro caminho, uma outra possibilidade. Santos (2006) afirma que há 

uma “força” que emana do local em sua coexistência com a ordem global sinalizando uma 

nova forma de ser espaço, um outro uso social do território. 

                                                           
24 O sentido do verbo “unificar” aqui empregado refere-se à conciliação de aspectos culturais e econômicos, 

proximidade afetiva e territorial, tornando a ideia mais benevolente do que sua prática. 
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“Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. Ou, como afirma M. A. de Souza (1995, p. 

65), ‘todos os lugares são virtualmente mundiais’. Mas, também, cada lugar, 

irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente 

diferente dos demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior 

individualidade. É a esse fenómeno que G. Benko (1990, p. 65) denomina 

‘glocalidade’, chamando a atenção para as dificuldades do seu tratamento teórico. 

Para apreender essa nova realidade do lugar, não basta adotar um tratamento 

localista, já que o mundo se encontra em toda parte. Também devemos evitar o 

‘risco de nos perder em uma simplificação cega’, a partir de uma noção de 

particularidade que apenas leve em conta ‘os fenómenos gerais dominados pelas 

forças sociais globais’ (Georges Benko, 1990, p. 65). A história concreta do nosso 

tempo repõe a questão do lugar numa posição central, conforme, aliás, assinalado 

por diversos geógrafos. Impõe-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, revisitando o 

lugar no mundo atual, encontrar os seus novos significados.” (SANTOS, 2006, p. 

213). 

 

Essa nova realidade do lugar desponta com uma consciência da diferença, uma 

resistência que conduz à horizontalidade em vez da verticalidade da globalização, que leva a 

uma alternativa que evidencia a vida transcorrida em todos os dias. Clareando ambos os 

conceitos e fugindo da cegueira de definições simplistas, Santos (2006) sintetiza as 

características do global e do local:  

 

“A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os 

lugares respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua própria 

racionalidade. No primeiro caso, a solidariedade é produto da organização. No 

segundo caso, é a organização que é produto da solidariedade. A ordem global e a 

ordem local constituem duas situações geneticamente opostas, ainda que em cada 

uma se verifiquem aspectos da outra. A razão universal é organizacional, a razão 

local é orgânica. No primeiro caso, prima a informação que, aliás, é sinônimo de 

organização. No segundo caso, prima a comunicação. A ordem global funda as 

escalas superiores ou externas à escala do cotidiano. [...] A ordem local funda a 

escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, 

a emoção, a cooperação e a socialização com base na contiguidade. A ordem global 

é "desterritorializada", no sentido de que separa o centro da ação e a sede da ação. 

Seu "espaço", movediço e inconstante [...] A ordem local, que "reterritorializa" é a 

do espaço banal espaço irredutível (T. dos Santos, 1994, p. 75) porque reúne numa 

mesma lógica interna todos os seus elementos: homens, empresas, instituições, 

formas sociais e jurídicas e formas geográficas.” (SANTOS, 2006, p. 231) . 

 

A preocupação com a ressignificação do local alcançou notoriedade na academia nas 

últimas décadas. Com as atenções voltadas para o território e sua capacidade de dar conta do 

cotidiano e suas facetas, muitos estudiosos do campo procuraram compreender esse interesse 

no lugar mais comum. O americano Mike Featherstone (1995), que também vê a íntima 

ligação entre os dois movimentos (o global e o local), defende o aparecimento de um desejo 

de “volta ao lar” advindo de dúvidas e ansiedades quanto ao sistema, agora, vigente, no qual o 

sentimento de localização e o lugar dão espaço aos não-lugares; o localismo – que mais do 

que um movimento territorial está ligado a um lugar significativo – despertaria pela 



65 

 

dificuldade em se lidar com a complexidade cultural própria deste processo, em meio ao qual 

o indivíduo precisaria acionar “uma estrutura que permita reconhecer-se e não ser 

pulverizado” (PAIVA, 2003, p. 30). Paiva (2003) traça as origens da globalização ainda no 

pós Guerra Fria associando a mundialização à construção de impérios presente em toda a 

história da humanidade, porém diversificada na contemporaneidade pelo uso, não de armas, 

mas de “dispositivos ordenadores da lógica do mercado e do capital, a exemplo dos mass 

media” (p. 30) e, apesar de defender, assim como Santos e Featherstone, a indissociação de 

ambas as ordens, demonstra que elas diferem especialmente no que se refere a questão 

territorial. Para a autora, o olhar passa a ser direcionado para a vizinhança, suas demandas e 

problemáticas, deslocando o foco para os grupos sociais e localidades até então à margem do 

centro social. Nessa linha, Santos (2011) contrapõe as atividades do mundo em tempo real 

(‘just-in-time’) alinhadas ao ‘relógio universal’ com as atividades que compõem a vida 

cotidiana, apontando a primeira como limitada e empobrecedora devido ao seu caráter 

homogeneizador, enquanto a segunda comporia o universo da criativa e criadora 

heterogeneidade, não em um antagonismo mas sim em uma correlação que supera 

tradicionalismos, alimenta a política e instiga, pela experiência da convivência, a 

solidariedade. Em meio à racionalidade da primeira, que adota uma única razão, a segunda se 

mostra a real vivência, que por escapar a lógica universal é dita irracional quando na verdade 

é lugar de ilimitada produção de distintas racionalidades, múltiplas vozes, ampliando o leque 

de visões e ações no mundo, em um processo de resistência em que de um pequeno grupo de 

agentes sociais passa-se a pluralidade do todo, no qual cada um é visto e percebido. 

Ainda na América, autores latinos indicam como o cotidiano e as relações em micro-

universos tornam-se cada vez mais importantes para as pessoas e, conseqüentemente, para os 

estudos em comunicação. Canclini (2005) defende que, nesse interesse pela diferença a partir 

das origens, dos lugares, há a negociação entre os movimentos global e local, em um processo 

de hibridismo cultural formador do chamado ‘glocal’. As segregações e desigualdades 

estimulam reações desse tipo, nas quais os atores sociais desempenham o papel de resistência 

ou modificadores, alterando a forma como a interculturalidade acontece efetivamente no dia-

a-dia, na “mistura do compatível e fixação do incompatível” (VASANTKUMAR apud 

CANCLINI, 2005, p. 33). Ao superar folclorismos entendendo as diferentes formas de 

apropriação dos produtos ditos populares, considera-se a hibridização inevitável, construtora 

de novas estruturas que não surgem do nada mas sim daquilo que já existe e que também 

sofreu a mistura que os fluxos mundiais proporcionaram. Entretanto, é preciso que as ações 

combinatórias não possuam caráter coercitivo e que seja problematizada a questão da 



66 

 

democratização da capacidade e formas de hibridizar. Com sua ampla bagagem na América 

Latina, Martín-Barbero segue via similar e diz que a polarização de ambas as ordens é uma 

‘bobagem’ já que não se trata de oposição mas sim de distinção. Em sua proposta de 

deslocamento dos estudos em comunicação dos meios para as mediações, ele valoriza o 

contexto e o repertório de cada sujeito, valoriza o local, o território, os entremeios da cultura 

cotidiana; “estudar apenas os meios de comunicação [...] não é o mais importante, porque o 

ponto-chave do processo é desde onde se assiste”
25

. Entender o lugar da recepção abre as 

portas para um outro universo no qual o lugar atravessado pelas mais diversas histórias, 

discursos e ideologias torna-se fundamental tanto para o pesquisador quanto para 

comunicadores e agentes da ordem social global. 

O local, então, renasce da própria lógica da globalização, que certamente abre um 

universo de novas possibilidades, mas que, contudo, não são experimentadas igualmente por 

todos os atores globais ou regionais; um fenômeno mundial que se entrelaça com práticas 

locais criando um novo mais estimado porque é mais próximo, porque toca o cotidiano, 

mobilizando as pessoas com maior intensidade. 

Para completar a discussão sobre a valorização local é necessário entender o conceito 

de território, e para tal é percorrido o caminho de interseção entre os campos da comunicação 

e da geografia, um rumo ainda pouco explorado. Haesbaert (2007), geógrafo dedicado á área 

de humanas, propõe que para aprofundar a discussão sobre o tema, é preciso distinguir as 

definições existentes e elenca as proposições expostas até então. 

 

“Denominamos território a porção da natureza e do espaço que uma sociedade 

reivindica como o lugar em que os seus membros encontrarão permanentemente as 

condições e os meios materiais de sua existência”. (GODELIER apud 

HAESBAERT, 2007, p. 47)  

 

Entretanto, para se tornar objeto de análise social o conceito de território precisa ir 

além da sua característica natural, de vínculo à terra propriamente dita, considerando, logo, o 

sentido simbólico que o permeia, local de inserção da cultura, o que o torna espaço revestido 

de valores, que extrapolam o universo material, incluindo a ética, o afeto, a cooperação. É a 

partir daí que ele é percebido como uma parcela do ser e evoca um vínculo de pertencimento 

em um campo de forças em constante operação, no qual “a força de sua carga simbólica é 

tamanha que o território é um construtor de identidade” (HAESBAERT, 2007, p. 51). Ele é 

                                                           
25

 Entrevista de Jesús Martín-Barbero ao programa Globo Universidade, publicada em 06/07/2012. Disponível 

em: <http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/07/entrevista-jesus-martin-barbero-fala-sobre-

comunicacao-e-suas-obras.html>. 
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um pedaço da identidade do sujeito, e se fez perceber dessa forma, mais enfaticamente, na 

contemporaneidade a partir de um movimento de localismo, que faz desmoronar os mitos 

acerca da desterritorialização em prol da cultural global ou do ciberespaço e suas redes. 

Haesbaert (2007) cita o próprio Levy, ícone do campo digital, para reafirmar que mesmo o 

virtual não pode prescindir da experiência física e contato pessoal. Dentro dessa perspectiva é 

importante lembrar que, estatisticamente, é precoce apontar a internet como ferramenta 

fundamental de encontro e convivência de comunidades na elaboração de um novo território, 

na medida em que pesquisas quantitativas relatam seu ainda baixo alcance quando tomado 

todo o corpus social brasileiro – até 2009, apenas cerca de 30% da população tinha acesso a 

internet
26

. Ademais, mitificações conceituais como essas não se sustentam há muito tempo. 

Uma desterritorialização, ou seja, “um enfraquecimento da dimensão espacial na vida social” 

(HAESBAERT, BRUCE, 2002, p. 1), é real em um tempo de vertiginosa aceleração de 

fluidos fluxos mas ao passo em que ocorre, também reterritorializa com novas práticas, novos 

arranjos, novos agenciamentos em um processo de espacialização, de significação e 

apropriação. 

Pode-se, então, falar em uma reterritorialização onde há o entendimento do lugar 

como fonte de diferenciação e referência do eu. 

 

“O território é valorizado em sua dimensão cultural, identitária, vinculado à 

diferenciação e à diversidade cultural. Ao sobrevalorizar uma pretensa 

homogeneização efetivada pela globalização, esquece-se a natureza contraditória 

deste movimento, seu caráter dialógico, na medida em que reúne num mesmo 

conjunto globalização e fragmentação, homogeneização e heterogeneização, 

condições culturais mundiais e locais (os processos de glocalização).” 

(HAESBAERT, 2007, p. 61)  

 

 O território, como parte da identidade do sujeito, é ainda resultado da apropriação 

coletiva do lugar, sendo, portanto, reelaborado pelos agentes ali envolvidos. Claval (1996, p. 

11) diz que “falar em território [...] é evidenciar que os lugares nos quais estão inscritas as 

existências humanas foram construídos pelos homens [...] pela sua ação técnica e pelo 

discurso”. É o uso do território que interessa, e é seu uso que o transforma em espaço, que o 

significa como lugar, que gera valores, pressupõe coexistência e, por conseguinte, 

comunicação, troca. É nele que reside a resistência contra a perversidade do mundo; “o 

território habitado cria novas sinergias e acaba por impor, ao mundo uma revanche” 

(SANTOS, 2005, p. 255). 
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Como parte importante na construção de identidades, é preciso atentar para os modos 

de percepção do território, os discursos que o atravessam e os imaginários socialmente 

elaborados. E aqui um dos agentes de maior influência são os meios de comunicação de 

massa, que atingem, além do território, a subjetividade dos que dele compartilham e a ele se 

vinculam. Na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, por muitos anos, o 

imaginário foi desenhado sob a égide do estigma da violência, marginalidade e pobreza, 

encobrindo as potencialidades locais da periferia da região metropolitana do estado em favor 

da peripécia (BARBOSA, 2007) e do espetáculo. 

É preciso pensar todas essas questões com cuidado para não cair em discursos 

polarizados ou modismos. A própria característica de periférico é posta ‘em cheque’ quando 

indevidamente apropriada, tanto como em posição vitimista de grupos populares ou como 

alvo do desejo midiático pela diferenciação do produto de venda. Pereira et al (2010) alertam 

ainda para o cuidado em levantar uma bandeira de uma condição que se quer vencer. Com 

olhar crítico, afirmam que 

 

“É bem provável que estejamos vivendo um novo modismo. A comunidade se 

constitui como um novo nicho de mercado e um fetiche audiovisual para emissoras 

de TV e a sede delas por audiência. O que já foi chamado de aborígine, de 

incivilizado, de escravo, de proletário, de malandro, de suburbano hoje é chamado 

de periférico. Mais um nome para uma velha condição. Não que seja ruim renomear 

e recontextualizar algo [...]. A questão é entender o que esse novo elemento de 

identidade (a periferia) propõe à vida cotidiana. Em que efetivamente a criação de 

um movimento periférico altera as bases estruturais desse sistema de classes?” 

(PEREIRA et al, 2010, p. 333 e 334). 

 

  

O movimento de insurgência local deve ser capaz de atender a este questionamento, 

deve ser capaz de revitalizar o lugar e neste ponto já tocamos novamente a tangente com o 

campo da comunicação, pois os projetos comunitários ou locais de comunicação precisam 

transpassar o conceito de mero enaltecimento da periferia para preocupar-se com a 

transgressão, com a mobilização e transformação social de modo que o território e suas 

práticas não se tornem mais um produto adequado aos desmandes da indústria cultural. É 

preciso que os movimentos locais despertem a consciência do lugar que se ocupa para que 

uma nova posição possa ser buscada e adotada em termos de crescimento social e valorização 

local. 

 

“quantas periferias serão necessárias para construir um império? A eterna afirmação 

da miséria nos levará à cristalização da condição da pobreza e precariedade ou a 

inversão dos papéis de oprimidos e opressores. É inegável o fato de que o assumir-se 

periférico, num primeiro momento, é de extrema importância para a edificação da 
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autoestima destruída por anos de padronização eurocêntrica. [...] No entanto, o 

rótulo ‘periférico’ acabou por enfraquecer esses movimentos [...]. Esses grupos, 

inicialmente revolucionários, foram cooptados e integrados à indústria cultural, 

depois que foram devidamente rotulados e embalados pela moda. Isso gerou certa 

dormência no ideário de transformação” (PEREIRA et al, 2010, p. 336 e 337). 

 

É importante que essa ressignificação territorial se desprenda de rótulos, porque 

esses muitas vezes carregam consigo visões preconceituosas e retrógradas, evocando 

memórias seletivas que continuam inibindo outras tantas memórias que traduzem de forma 

mais fidedigna o fato de ser de tal lugar, uma consciência mais próxima da vivência. A 

própria descrição no dicionário de português Michaelis rememora este estereótipo e diz que 

periferia é a “região distante do centro urbano, com pouca ou nenhuma estrutura e serviços 

urbanos, onde vive a população de baixa renda.”. A associação com a pobreza e a 

marginalidade é frequente desde os primeiros estudos que se apropriaram do termo iniciados 

nas décadas de 1960 e 1970, pois com o crescimento urbano expressivo a moradia daqueles 

ditos pobres se tornou uma questão-problema e cuja visibilidade se ampliou com a 

proliferação das favelas e periferias nas grandes capitais do país. Em uma correlação com a 

explosão demográfica nas cidades, surgiu a temática de uma ‘cultura da pobreza’ própria 

desses espaços que configuram um antagonismo com os centros. 

 

“esses fenômenos urbanos seriam o ‘avesso’: territórios à parte, sem lei, sem Estado, 

sem urbanidade. Produzidos em sentido contrário aos discursos e práticas 

normatizadores da sociedade – urbanísticos, jurídicos, políticos, entre outros – esses 

espaços seriam o extremo oposto da ordem e da formalidade da cidade”. (ROSA, 

2009, p. 5) 

 

 Por mais que tais definições dicotômicas tenham sua utilidade e tenham sido 

aplicadas e percebidas em vários estudos já realizados, elas contribuem para a permanência do 

estereótipo que atingem tais regiões, tornando senso comum uma versão simplificada de um 

espaço revestido de complexidade. Esse discurso encontra repercussão na mídia, tornando-o 

mais perigoso. Não se pretende enfatizar um rumo de segregação espacial, mas compreender 

esses lugares como excluídos das diversas propostas globalizantes que beneficiam poucos 

atores sociais e mais do que não contemplá-los os marginaliza; é entendê-los como espaço 

dotado de significados e atravessados por discursos próprios em um traçado horizontal e não 

vertical que hierarquiza. Neste trabalho, é dada preferência a definição do dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa, segundo o qual a periferia é definida como um “conjunto das zonas 

situadas à volta do centro de uma cidade”, que é marginal por contornar esse centro e não 
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estar sob ele em uma imagem criminalizada. Assim é compreendida a Baixada Fluminense, 

cuja história é relembrada a seguir. 

 

2.2 Baixada Fluminense: um território de muitos lugares e qualidades  

  

“Cem motivos para chorar e um trilhão para sorrir”. Essa é a Baixada Fluminense 

que o rapper Slow da BF apresenta na música intitulada “Baixada”. Dos índios aos dias 

atuais, a região se transformou e oscilou em sua importância e representação no estado. A 

Baixada Fluminense, também conhecida como Baixada da Guanabara, é composta por vários 

municípios, entretanto, não há uma concordância quanto à quais são inclusos na literatura 

sobre a região. Certamente, fazem parte da Baixada os municípios de Nova Iguaçu, Duque de 

Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Mesquita, os de maior 

destaque na região e em mais percebida conurbação com o núcleo metropolitano, e abrange 

ainda Magé, Guapimirim, Japeri, Seropédica, Paracambi, Itaguaí e Mangaratiba – sendo este 

último alvo de discórdia entre alguns autores. O lugar faz parte da região metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro, estabelecida pela Lei complementar nº 87/1997 e alterada pela Lei 

Complementar nº 158/2013, segundo as quais 

 

“Art. 1º Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta pelos 

Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, 

Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu com vistas à organização, ao 

planejamento e a execução de funções públicas e serviços de interesse metropolitano 

ou comum. (NR)”
27

. 

 

A legislação prevê que haja a instituição de políticas públicas próprias à região 

metropolitana de modo a qualificar cada vez mais a integração socioeconômica dos 

municípios contíguos, promovendo seu desenvolvimento e a unificação de serviços comuns, 

por meio de programas e projetos de interesse a toda região e conciliados ao planejamento 

estadual. Entretanto, são diagnosticadas hoje desigualdades e disparidades entre os municípios 

que formam a região, também conhecida como Grande Rio, que concentra 80% da população 

do estado (ROCHA, 2009). A Baixada Fluminense, com seus municípios de reconhecida 

importância cultural, econômica e industrial, representa 50% desse total mas se tornou a 
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periferia da região metropolitana, área de concentração da massa de trabalhadores que atende 

ao núcleo, contrariando o propósito de crescimento equilibrado e justo. A ausência de 

equidade tem origens no seu passado e perdura pela ineficiência estatal.  

Cada município da Baixada possui suas especificidades, mas mantém muitas 

características comuns e sofrem de similares mazelas. Para entender o que a região é hoje e os 

caminhos que conduziram a experiência da TV Maxambomba, bem como seus objetivos e 

resultados, é necessário entender um pouco da sua história, a história plural de um lugar com 

cerca de 4 milhões de habitantes, que, apesar de complexa e alvo de uma “literatura de cunho 

memorialista e documentarista, carece ainda da ampliação das abordagens acadêmicas e de 

uma sistematização dos conhecimentos já produzidos”, o que dificulta o trabalho dos 

pesquisadores e que as faculdades de história da região tem se proposto a solucionar 

(MARQUES, 2002, p. 80).  

Seu nome está diretamente associado a sua geografia; a Baixada é “caracterizada por 

um relevo baixo e ondulado, onde se alternam colinas, morros [...] e várzeas sujeitas a 

inundação”
28

 e concentra os territórios a oeste da Baía de Guanabara. 

 

“Num sentido geomorfológico a definição da palavra baixada significa área baixa 

em relação a outras, ou área de deposição. A palavra fluminense vem do radical 

Latino, Flumem, que significa rio [...] Baixada Fluminense poderia nestes moldes ser 

definida como “lugar entre rios” ou “terras de muitas águas” (SANTOS SOUZA, 

1996). Assim, a representação territorial para a Baixada Fluminense abarcaria todos 

os municípios do estado do Rio de Janeiro localizados entre a Serra do Mar e o 

Oceano Atlântico, indo de Campos dos Goytacazes até Mangaratiba. (ROCHA, 

2009, p. 13) 

 

Com uma paisagem natural admirável no início do século XVI, quando ainda era 

habitada apenas por índios tupinambás, a região era dominada por Mata Altlântica – 

desmatada com a ocupação desordenada – e uma extensa bacia hidrográfica, cujos rios são 

importantes para duas bacias do estado: a Bacia da Guanabara e a Bacia de Sepetiba. A região 

foi invadida por franceses que buscavam se estabelecer no território e só então, com o intuito 

de expulsá-los e sua conseguinte vitória, que os portugueses iniciaram a colonização, saindo 

do litoral rumo ao interior, ocupando primeiramente as margens dos rios, em especial, o rio 

Iguassu, erguendo grandes engenhos de cana-de-açúcar. Apesar dessa riqueza fluvial, a 

qualidade das águas, atualmente, não é boa e a maioria dos rios sofreu tanta poluição e outras 

ações deteriorantes que sumiram ou se tornaram um risco para a população residente na área 

adjacente. Entretanto, no período de colonização esse cenário era diferente: os rios da região 
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desempenhavam notável papel como fonte de abastecimento e, principalmente, como via de 

comunicação com o porto da cidade do Rio de Janeiro, tanto no escoamento da produção de 

cana de açúcar (em uma primeira fase) quanto durante o ‘Ciclo do Ouro’ ao conectar Minas 

Gerais ao litoral, em um caminho aberto no século XVIII que atravessa diretamente a Baixada 

Fluminense, favorecendo o povoamento. Vilarejos e freguesias prosperavam mediante seu 

valor como entreposto comercial, e acompanhando de perto essa evolução estava a Igreja 

Católica, cuja influência é percebida no nome das freguesias – tais como Freguesia de Nossa 

Senhora do Pilar, hoje em Caxias, Freguesia da Piedade de Iguaçu e Freguesia de Santo 

Antônio da Jacutinga, ambas em Nova Iguaçu e a última dando origem a catedral da cidade – 

e na central posição de suas construções. Tanto na produção da cana quanto na agricultura de 

subsistência e na extração madeireira, outras atividades desenvolvidas neste período, foi 

utilizada mão de obra escrava negra. 

Novos caminhos terrestres surgiram para facilitar o intercâmbio de mercadorias 

(abastecimento e exportação), expandindo as áreas povoadas da Baixada Fluminense, que 

possuiu fundamental importância até metade do século XIX por sua posição estratégica ao 

ligar o interior com o litoral. E no período do ciclo do café, prosperou como o lugar de 

movimento e escoamento da produção, criando uma estrutura que pudesse atender aqueles 

que viviam em trânsito e precisavam trafegar por suas terras. No entanto, com a inauguração 

das primeiras estradas de ferro na segunda metade do século, a região entrou num período de 

decadência, com o esvaziamento dos povoados. A linha férrea facilitava o tráfego de 

mercadorias e ao seu redor novos polos populacionais começaram a surgir. Ademais, em 1888 

é abolida a escravatura e mão de obra se torna escassa.  

 

“Temos os elementos que dão conta do declínio econômico da Baixada: a ferrovia; a 

falta de mão-de-obra; as condições de desgaste dos solos que conseqüentemente 

afetou a agricultura; o abandono dos rios e canais com o surgimento dos brejos 

aliado ao aparecimento do impaludismo e o desinteresse do Rio de Janeiro pela 

área”. (FIGUEREDO, 2004)  

  

Próximo à virada do século, a região descobre o meio para uma nova etapa em seu 

crescimento e ressurge com a citricultura, o plantio de laranjas, em especial nas terras de 

Nova Iguaçu, que englobava ainda o território que hoje corresponde aos municípios de Duque 

de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, Queimados e Japeri. A 

atividade proporcionou novo desenvolvimento econômico na região, atraindo investimentos 

públicos como saneamento e a construção de rodovias. Enquanto isso, o Rio, como capital do 

país, ganhou visibilidade em todo o mundo e atingiu um crescimento populacional 
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incompatível com o projeto urbano da cidade e as reformas que já aconteciam para sua 

modernização nos parâmetros europeus, o que implicou num deslocamento dos grupos mais 

pobres para as áreas ao redor. A capital federal, no início do século XX, já atingia o total de 

aproximadamente um milhão de habitantes e na reurbanização pretendida era preciso 

erradicar a miséria e a doença que se proliferavam nas áreas mais pobres da cidade, 

‘empurrando’ os moradores para longe do centro – à Baixada Fluminense ou aos morros que 

viriam a se tornar favelas (PINTO). 

Com a Segunda Guerra Mundial, entretanto, os agricultores da Baixada perderam o 

principal mercado consumidor, o europeu, que estava no meio da tormenta, e os problemas de 

estrutura para o armazenamento das laranjas ampliaram-se. Mas esse não foi o único efeito 

colateral. A guerra implicou em um processo de industrialização nacional a fim de substituir 

as importações necessárias à época, promovendo principalmente o desenvolvimento dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo e transformando o país, até então agrícola, em urbano-

industrial. O desenvolvimento industrial, somados aos projetos de modernização em ação no 

Rio, intensificaram a ocupação nas margens da capital, incapaz de absorver o contingente 

populacional que se deslocava para lá. A Baixada, com amplo espaço de terra de uma falida 

história agricultora, dividiu as várias fazendas da região em lotes para venda ou aluguel e 

recebeu esse povo oriundo de todo canto do país em busca de melhores condições de vida, 

constituindo-se em periferia e seus municípios em cidades-dormitórios, uma expansão da 

metrópole. A migração acelerada desencadeou uma explosão demográfica na região, “um 

inchaço populacional, descaracterizando sua vida rural” (FIGUEREDO, 2004) e arquitetando 

um ambiente que mistura o urbano e o rural, a continuidade de uma ocupação desordenada 

iniciada com a fixação de populações à margem dos rios, nas proximidades das estradas e, em 

seguida, nos arredores da linha férrea. Após a década de 1950 há um destaque para o fluxo de 

nordestinos que vão ao Rio de Janeiro para trabalhar e que acabam forçados a procurar a 

periferia devido ao alto custo de vida da metrópole, que lhe fecha as portas. Os dados do 

IBGE comprovam a amplitude da migração entre os anos 50 e 70, conforme retrata Figueredo 

(2004): 
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TABELA 1 

Evolução da população na Baixada Fluminense 

Município 1950 1960 1970 

Duque de Caxias 92.459 241.026 431.397 

Nilópolis 46.406 95.111 128.011 

Nova Iguaçu 145.649 356.645 727.140 

São João de Meriti 76.462 190.516 302.394 

Fonte: FIGUEREDO, 2004. 

 

Contudo, a Baixada não se tornou apenas uma expansão da cidade do Rio de Janeiro. 

Sua relevância econômica foi diminuída ao longo dos anos, mas não foi extinta. Justamente 

na década de 1950 “percebe-se um ‘surto’ industrial nesta região” (ROCHA, 2009) e nas 

décadas seguintes sua expansão com a adoção de uma política de criação de distritos 

industriais que contemplou, principalmente, os municípios de Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu: “Nova Iguaçu composto pelos setores de material elétrico, metalúrgico e mecânico e 

Duque de Caxias os ramos químico, mecânico e metalúrgico, município este que na década de 

50 do século XX recebeu uma refinaria de petróleo, REDUC” (FIGUEREDO, 2004). Além 

disso, pode-se citar a Complexo Químico da Bayer do Brasil em Belford Roxo, o Parque 

Industrial de Queimados e a Fábrica Nacional de Motores em Xerém. Muitos desses 

incentivos tiveram início na Era Vargas e se ampliaram nos anos seguintes. Estradas e vias 

construídas facilitaram esse processo. Assim, muitas empresas estabeleceram-se ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra, importante via nacional que liga o Rio de Janeiro a São Paulo (as 

duas maiores metrópoles do Brasil), no trecho que atravessa diversos municípios da região, 

ligando-as a outras saídas e estradas importantes, como a Avenida Brasil e, mais 

recentemente, a Linha Vermelha (Via Expressa Presidente João Goulart). Tais eventos 

colaboraram para o desenvolvimento da área e para a criação de empregos para a população, 

em um novo pólo industrial periférico. 

Porém, a ausência do poder estadual na região continuava marcante e permitia que o 

crescimento permanecesse desordenado, sem os necessários esforços de infraestrutura. Rocha 

(2009) diz que esse abandono abriu as portas para a fixação de um poder local que empossou 

‘novos coronéis’ que impunham suas ordens com o cabresto da violência. Era o espaço opaco 

da periferia, com a propagação e venda da política do medo, que, estigmatizado, jamais seria 

espaço da luz – conforme usado por Rocha (2009) citando Santos. Essa representação tomou 

corpo e ganhou o mundo, propagando-se, com o reforço dos meios de comunicação. Belford 

Roxo, por exemplo, foi nomeada na década de 1980 um dos municípios mais violentos do 
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mundo, enquanto toda a Baixada entrou para o mundo do cinema com  um filme inspirado no 

matador Tenório Cavalcanti, “o homem da capa preta”, alcunha ganha pelo fato de carregar 

sempre escondida em sua capa uma submetralhadora chamada de “Lurdinha”. Outro 

conhecido personagem foi o Mão Branca, um justiceiro que deixava uma marca própria em 

seus assassinatos em um momento de expansão de grupos de extermínio na Baixada. 

Olhando para trás é perceptível que a Baixada Fluminense tinha características para 

ser uma região bem desenvolvida e com alta qualidade de vida, mas a ausência de políticas 

públicas voltadas para seu crescimento deu origem a uma região excluída e desestruturada, 

que encontra dificuldades para alterar o cenário negativo lapidado durante a história 

 

“Em linhas gerais, a partir da segunda metade do século XX a Baixada Fluminense 

exerce um papel de periferia e área de expansão da cidade do Rio de Janeiro. Ao 

contrário do que ocorreu nos séculos anteriores, em que sua vida econômica estava 

mais direcionada as atividades que atendiam a demanda externa como o cultivo 

cana-de-açúcar, mineração servindo suas terras de caminho as áreas de exploração 

em Minas Gerais e a citricultura. Porém, todas essas fases não proporcionaram o 

desenvolvimento da área e de sua população, embora sua posição geográfica tenha 

sempre sido privilegiada, o que retrata a ausência de uma política de 

desenvolvimento econômico planejada pelos governos visando estimular e 

aproveitar seu potencial.” (FIGUEREDO, 2004). 

 

Quanto aos aspectos ambientais, a Baixada possuía uma paisagem natural 

privilegiada mas o que se vê hoje são rios poluídos, matas desmatadas, fauna empobrecida e 

morros ocupados. As enchentes, a poluição, os desabamentos e as doenças são exemplos das 

consequências que assolam a região constantemente. Reverter essa situação é um grande 

desafio para moradores e autoridades políticas visto que a espaço foi moldado por 

representações de limitada e seletiva dimensão simbólica; e a dificuldade aumenta na medida 

em que há um entendimento de naturalização dessa situação, tendo a mídia como fonte de 

informação. 

No século XXI um outro cenário tem roubado a cena na Baixada com a explosão de 

diversos movimentos sociais e um empenho da sociedade civil em limar o estigma com o qual 

a região precisou conviver por muitas décadas. É o “ser baixada” ganhando um novo valor, 

em uma dinâmica de ressignificação, de reterritorialização. Do lado econômico, segundo 

pesquisas da FIRJAN, apresentadas nos anos de 2010 e 2011, a Baixada Fluminense obteve 

um expressivo crescimento da indústria e dos índices de emprego demonstrando um enorme 

potencial para o futuro percebido tanto pela iniciativa privada quanto pelo governo – os dados 

positivos têm atraído cada vez mais investidores do ramo industrial, empreendimentos da 

construção civil, na área de educação e também de lazer. Sem a pretensão de justificar essa 
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nova fase, mas sim de relatar as mudanças ocorridas, é possível perceber que os atores sociais 

nesse território optaram por transformá-lo para ir além do conceito de periferia. Investimentos 

públicos e privados colaboraram para esse momento de nova dinâmica produtiva, social e 

cultural. Isso não apaga o histórico, mas resgata uma outra face que desconstrói em favor 

próprio o discurso de “território nebuloso que abriga os ‘paraíbas’, os ‘favelados’, os 

‘suburbanos’ e ‘aquele povo da Zona Oeste’” (HB, 2013, p. 24) em uma reafirmação de sua 

origem, história e cultura que está acima de preconceitos, valorizada enquanto tal e 

potencializada na experiência de comunicação comunitária e alternativa que ocupa seu 

território, mas, em especial, Nova Iguaçu: a TV Maxambomba. 

 

2.2.1 Nova Iguaçu, a antiga Maxambomba, local de inspiração 

 

Nova Iguaçu sempre foi uma das regiões mais importantes da Baixada Fluminense e 

possuía um território mais extenso do que o atual, incorporando os atuais municípios de 

Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Japeri e 

Mesquita, territórios que foram se emancipando a partir da década de 1940 (FIGUEREDO, 

2004). Ainda hoje é uma das maiores cidades do estado e figura na lista dos 25 municípios 

mais populosos do Brasil, está entre os 60 municípios de maior Produto Interno Bruto (PIB) 

do país e possui o 4º maior colégio eleitoral do estado
29

. 

A história de Nova Iguaçu caminha junto com a história da Baixada. Colonos 

portugueses começaram a povoar a região na segunda metade do século XVI, após a expulsão 

dos franceses, construindo engenhos que dariam início a fase do extenso plantio da cana-de-

açúcar e outras culturas. O escoamento de mercadorias era feito pelos rios, dos quais um dos 

mais importantes era o rio Iguassú, que deu origem ao nome do povoado que se instalou nas 

suas margens. Nessa época, os povoados ganhavam mais prestígio e valor de acordo com a 

proximidade com os rios, vias de transporte e ligação com a cidade e o porto do Rio de 

Janeiro – que no século XIX seria transformada em capital nacional – e, com o passar dos 

anos, a região de Iguassú tornou-se a primeira sede do município, Nossa Senhora da Piedade 

de Iguassú, além de nomeá-lo. Durante o ‘Ciclo do Ouro’, Iguassú estava no trajeto de muitos 

caminhos abertos para conectar Minas Gerais à capital, inclusive da Estrada real do 

comércio, inaugurada em 1822. Todavia, com a prosperidade do café e, a partir da década de 

1850, a consecutiva construção de estradas de ferro para o transporte da produção, os 

                                                           
29

 IBGE – Instituto Brasileira de Geografia e Estatística. 
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povoados ribeirinhos entraram em decadência e houve um deslocamento das sedes das 

freguesias para as áreas em torno da ferrovia. E a primeira estação de trem de Nova Iguaçu foi 

a de Maxambomba, que já era um antigo engenho inserido na freguesia de Jacutinga, e que 

passou a abranger o povoado que prosperava ao seu redor, fazendo com que a sede da 

freguesia fosse transferida para lá e atraindo os esforços da Igreja Católica para a mesma 

região, onde construiu a igreja que hoje é a catedral do município. 

Com a perda da função de entreposto comercial e o declínio da produção açucareira, 

durante o governo do presidente Nilo Peçanha, foi instituída uma política de diversificação 

agrícola que beneficiaria toda a Baixada, mas é Nova Iguaçu que se destaca nesse cenário. 

Com investimentos públicos que envolviam até a limpeza e a canalização de rios com a 

finalidade de favorecer a agricultura, a cultura da laranja transformou o município, 

conferindo-lhe a alcunha de ‘Cidade Perfume’ devido ao bom odor que exalava das flores dos 

laranjais. Nesse momento a escravatura já havia sido abolida e a mão-de-obra negra
30

 foi 

substituída principalmente por migrantes nordestinos, chamados de “os verdadeiros heróis da 

Baixada”
31

, que sofriam de severa seca no nordeste. E assim Nova Iguaçu se tornou o maior 

produtor de laranjas do mundo e o município atingiu alto nível de crescimento econômico e 

populacional entre os anos de 1930 a 1940 – mas mantendo ainda seu caráter rural – 

favorecendo o início de uma classe operária na região. 

Mas com a Segunda Guerra Mundial, o mercado consumidor europeu foi 

extremamente afetado; o mercado interno não poderia absorver toda produção e as condições 

para estoque eram limitadas, o que levou ao declínio do produto e da economia local. Houve 

um redirecionamento da política no Brasil com vistas a torná-lo um país mais industrializado 

e com a intensa modernização da capital, a Baixada absorveu o contingente trabalhador que 

fazia suas engrenagens funcionarem. Chácaras foram divididas em lotes e vendidas em uma 

nova fase: de ‘plantio de gente’. Conta-se a história de que o próprio presidente Getúlio 

Vargas, para impedir o inchaço populacional na capital, destinava os novos migrantes e 

trabalhadores diretamente para Baixada; há inclusive uma matéria em que o presidente visita 

o município de Nova Iguaçu para a inauguração de casas para os ferroviários da Central do 

Brasil. Daí em diante sua economia passou a ser baseada nos serviços, indústria e comércio. 

                                                           
30

 Importante salientar que no período anterior a abolição da escravatura, assinada pela Princesa Isabel em 1888, 

já havia uma forte resistência negra, o que levou a formação de Quilombos na região. Isso, somado ao intenso 

fluxo de migração, influenciou diretamente na formação étnica- cultural da cidade. 
31

 Fala de Antônio Menezes Lacerda, responsável pelo Arquivo Diocesano, no vídeo Nova Iguaçu: A cidade dos 

meus olhos – Um breve panorama histórico. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dBQkFSAvHJo>. 
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Com o passar dos anos, conquistou, assim como as outras cidades da região, a fama de 

cidade-dormitório, funcionando como uma extensão da cidade carioca. 

O boom demográfico na década de 1960 que incidiu fortemente no município 

fluminense não foi acompanhado, entretanto, de políticas públicas necessárias a essa 

expansão. A população fica sujeita ao poder local onde havia uma grande instabilidade 

política, agravada com o golpe militar que dá início a ditadura no Brasil, e perceptível na 

intensa rotatividade de prefeitos. É nesse momento que, com o apoio da Igreja Católica, a 

cidade começa a despertar. Em 1960 surge a Diocese de Nova Iguaçu e em 1966 chega para 

ocupar a posição de bispo, Dom Adriano Hipólito, que assume a causa do povo com a 

promoção de pastorais e projetos que buscavam proporcionar dignidade à vida dos 

iguaçuanos. O trabalho do bispo é um dos atrativos para o início do projeto do CECIP, a TV 

Maxambomba, nas próximas décadas. Envolvido com as lutas sociais, ele cria a Comissão de 

Justiça e Paz para defender os direitos humanos e incentiva o estudo sobre a região. Dom 

Adriano foi um ícone na região e sua atuação, segundo Valter Filé
32

, foi um dos fatores que 

levaram a equipe a optar por Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense. Pelo fervoroso trabalho 

que realizava e envolvimento social, Dom Adriano chegou a ser sequestrado, em 1976, fato 

amplamente coberto pela imprensa nacional (Figuras 1, 2 e 3) e, em 1979, uma bomba foi 

detonada no sacrário da catedral de Nova Iguaçu (Figura 4).  

 

“O bispo seqüestrado, deixado nu e amarrado à beira da estrada, o corpo pintado de 

vermelho, pichações nos muros, o carro do bispo explodido à frente da sede da 

CNBB, uma bomba que explodiu o altar e o sacrário revelaram o grau de ódio e 

desprezo que aqueles militantes da ditadura nutriam pela Igreja e pela fé católica. 

Fizeram o mesmo contra Dom Helder Câmara, Dom Paulo Arns e Dom Pedro 

Casaldáliga. Foram tempos de ir à rua, marchar em silêncio e em lágrimas numa 

diocese que nascia e já pagava um alto preço por ter escolhido por a ênfase no social 

e no resgate dos pobres, em região que hoje cresce e promete, mas que, então era 

dormitório do Rio de Janeiro e onde os pobres eram cada dia mais encurralados num 

processo de guetização.” (Padre Zezinho
33

). 

 

 

                                                           
32

 Entrevista realizada com Válter Filé em 14 de junho de 2012, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. 
33

 Em manifestação publicada em: http://www.padrezezinhoscj.com/wallwp/artigos_padre_zezinho/pastoral/a-

bomba-no-sacrario 
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Figura 1: Capa do Jornal do Brasil, 24/09/1976. 

Fonte: Acervo online Jornal do Brasil. 
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Figura 2: Primeiro caderno do Jornal do Brasil, 24/09/1976, pág. 15. 

Fonte: Acervo online Jornal do Brasil. 
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Figura 3: Capa da Folha de São Paulo, 24/09/1976. 

Fonte: Acervo online Folha de São Paulo. 

 

  

Figuras 4 e 5: Fachada da catedral de Nova Iguaçu com pichação “Chega de Exploração” e faixa relembrando e 

criticando o atentado. 

Fonte: Diocese de Nova Iguaçu. 

 

O atentado ao coração da igreja, o sacrário, atingiu diretamente a população, que foi 

às ruas em uma procissão de dez mil pessoas, em uma reação que afastou o medo e deu lugar 

a ânsia de justiça e de direitos (Figuras 6 e 7). Misturando-se a população estavam membros 

da CNBB, OAB, ABI e muitas outras instituições que apoiavam a democracia e a luta do 
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povo e da diocese na Baixada. Portanto, foi a partir do final da década de 1970, após os 

atentados que atingiram não apenas o Bispo, mas também a arquidiocese e representantes de 

grupos de comunicação, que a população começa a se organizar efetivamente encontrando na 

igreja um espaço aberto e fértil para o debate de diversas propostas. E, finalmente, com a 

ruptura do longo período de ditadura militar, movimentos sindicais, associações de bairro, 

entre muitas outras iniciativas da sociedade civil começam a se espalhar – entre eles, o Projeto 

Vídeo Popular que se transformaria na TV Maxambomba. A Igreja Católica foi fundamental 

nesse processo, não só em Nova Iguaçu, mas em toda a Baixada que contava com bispos que 

se engajaram nas causas populares e fomentaram seu desenvolvimento. A Diocese de Duque 

de Caxias, por exemplo, contava com Dom Mauro Morelli como bispo. Ele e Dom Adriano 

batalharam ao longo de suas trajetórias pela dignidade humana, cidadania e igualdade social e 

em suas igrejas, abriram espaços para as reuniões que tinham o povo como sua maior 

preocupação. A região, aliás, já tinha um histórico de associações desde a década de 1950, 

mas foram fortemente reprimidas na ditadura, encontrando na Igreja um dos poucos lugares 

de resistência. Suas reivindicações, além da própria defesa da democracia, remontavam 

principalmente aos problemas que floresceram a partir da década de 1940, com o crescimento 

demográfico desordenado, sem um projeto de urbanização eficiente: a falta de saneamento 

básico e de acesso a educação e saúde de qualidade (NASCIMENTO, 2009). Era, num 

primeiro momento, a luta pelos direitos básicos e pela cidadania, mas que na percepção do 

comum levantaria uma outra questão: a reafirmação de identidades coletivas e da memória 

local. 
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Figuras 6 e 7: Exterior e interior da catedral de Nova Iguaçu em mobilização pós-atentado. 

Fonte: Diocese de Nova Iguaçu. 

 

Contudo, apesar de economicamente produtiva, importante em tantos ciclos 

históricos, a cidade de Nova Iguaçu decaiu e sua população passou a enfrentar a pobreza e o 

descaso somados a violência dos grupos de extermínio que assolavam a Baixada. O descaso 

público ampliava tais infortúnios. Seus rios, tão importantes outrora, são hoje locais de 

extrema poluição e fonte de preocupação com as constantes enchentes e doenças que atingem 

a região. Sua flora – em Nova Iguaçu há a Serra de Madureira, já chamada de Serra da 

Maxambomba e conhecida hoje como Serra do Vulcão – foi excessivamente desmatada e 

sofreu com as investidas da população. No meio de tantas problemáticas, a violência é a que 

mais marcou o imaginário da Baixada e seus municípios, enfatizada pela imprensa, que, ao 

longo dos anos, focou os pontos negativos da periferia metropolitana, colaborando, assim, 

para a construção de um estereótipo no qual ela é definida como uma zona pobre e violenta e, 

muitas vezes, como lugar de gente carente e ignorante. Segundo Enne (2004), que pesquisou 

alguns dos principais jornais do Rio de Janeiro em períodos da década de 1950 ao ano 2000, 
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até a década de 1970 a imprensa se ocupou em formar uma imagem da Baixada totalmente 

associada à violência e ao abandono. Não que ela não fosse uma questão pertinente ao 

cotidiano de seus moradores, mas o espetáculo em torno desse ideal exagerado manchou e 

mancha ainda a imagem da região. Esse cenário foi se transformando ao longo do tempo, e as 

práticas de comunicação comunitária tiveram papel fundamental nessa mudança. 

 É preciso entender que os meios de comunicação são fonte de conhecimento para a 

audiência que atendem, ocupando lugar privilegiado na construção de imaginários, de 

representações, de memórias sociais. Muitas pessoas conhecem certos locais apenas pela 

informação por eles divulgada, assimilando e negociando com discursos parciais. A difusão 

de uma idéia negativa de Baixada Fluminense – alcançando moradores da área ou não –, 

durante o período supracitado, formulou um ideal específico deste território e dos sujeitos que 

lá vivem. Sendo o território constituinte da identidade do sujeito, essa identidade é abalada 

também, e o vínculo de pertencimento fragilizado. E por propagar àqueles que não a 

conhecem essa versão de Baixada, a memória que se constrói da região inevitavelmente estará 

permeada dos problemas enfatizados. Ser da Baixada foi motivo de rejeição por muitos anos. 

E foi esse panorama que a equipe que viria a concretizar a TV Maxambomba encontrou. 

Motivada pelo processo de redemocratização em curso no país, ela atuou em cima desses 

problemas com viés educativo e mobilizador, e ainda agiu sobre a autoestima, mostrando que 

havia muito mais do que a produção seletiva da mídia apresentava. 

Esse quadro tem mudado; a própria mídia mudou, bem como sua análise, e ela não é 

mais vista como detentora de um “poder” que aliena as massas; a própria massa esmoreceu 

(mas não desapareceu!) no mundo do nicho, das tribos e das múltiplas identidades. A 

memória coletiva ainda carrega o estereótipo da mídia comercial, porém a importância que o 

local tomou nas últimas décadas atingiu a população que passou a adotar uma posição que se 

ajustasse mais a suas reais demandas e defendesse suas qualidades. O processo iniciado em 

Nova Iguaçu com a Igreja, movimentos sociais e a TV Maxambomba, encontrou eco em 

muitas outras atividades que perduram e se sustentam até hoje. 

Atualmente, Nova Iguaçu promove uma nova urbanização, criando uma cidade mais 

atrativa, mais bem cuidada e preocupada com questões de educação e lazer. O município 

possui uma área de cerca de 524 km
2
, com mais de 830 mil habitantes – é a maior área da 

Baixada, com a segunda maior população –, cuja maioria são mulheres, negros e pardos, e 

adultos. São mais de 100 escolas municipais, que, juntamente com as escolas estaduais, 

alcançaram um percentual de alfabetização de 93% da população acima de 10 anos. Há 

teatros, cinemas, bibliotecas, dezenas de linhas de ônibus para diversas regiões do estado, 
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duas linhas de trem e transporte alternativo
34

. Entretanto, esses fatores não atendem de forma 

igualitária todo o município. Alguns bairros parecem pertencer a outra realidade e se 

encaixam em outras estatísticas da prefeitura que não são tão positivas, como o baixo índice 

de pavimentação, de domicílios com drenagem de águas pluviais e de esgoto tratado. 

O município, assim como outras regiões da Baixada, teve boa dose dos ingredientes 

necessários para se desenvolver econômico e socialmente, mas o governo não soube dar o 

fermento certo na hora certa para que a massa se expandisse como deveria, garantindo 

qualidade de vida para todos. Manteve então um desordenado crescimento e por vias 

particulares uma nova cidade começou a nascer e encontrou ancoradouro tardio nas políticas 

públicas de ensino a cultura e em prol de igualdade social. Alterar esse cenário foi objetivo da 

TV Maxambomba e continua sendo o de muitos outros grupos. A Nova Iguaçu do século XXI 

tem se organizado e ampliado cada vez mais as boas histórias, acrescentando um capítulo 

atrás de outro, resgatando uma memória que por muito tempo foi deixada de lado e criando 

novos imaginários para o presente e o futuro. 

Exemplos dessa nova fase são os Enraízados, um grupo iniciado em 1999 no bairro 

de Morro Agudo que usou o rap para formar uma rede internacional de cultura; o cineclube 

Buraco do Getulio, criado em 2006, com sessões mensais e gratuitas de curtas e longas-

metragens, shows e performances de artistas no Centro da cidade; a Off-Baixada, com 

apresentações distintas de artistas locais em espaços públicos; além dos vários saraus e 

encontros musicais promovidos por diferentes entidades locais e publicações independentes 

impressas ou online que visam dar conta do cotidiano de Nova Iguaçu. Essa complexidade 

cultural, que desde 1980 se quer mostrar e teve sua produção e visualização facilitada pela 

web, aos poucos está transformando a cidade. 

 

2.3 Na capa: a Baixada Fluminense  

 

Como visto, a história da Baixada, após a guerra e a crise da citricultura, atravessou 

um intenso processo de loteamentos que mudaram de vez a região, fazendo de seus 

municípios cidades-dormitórios. E nesse processo, iniciado na década de 1950, a grande 

imprensa começa a apresentar a Baixada, aproveitando de um único viés. 
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 Informações da Prefeitura de Nova Iguaçu. Disponível em: <http://www.novaiguacu.rj.gov.br>. 
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“As lutas pela terra foram marcadas por ações violentas e conflitos diversos, muitas 

vezes, retratados pela imprensa, o que vai marcar o início de uma representação 

associativa entre a Baixada Fluminense e as imagens da violência e da ausência de 

um poder legal exercido por direito.” (ENNE, 2004) 
 

Os meios de comunicação são fonte de conhecimento para a audiência que atendem, 

ocupando lugar privilegiado na construção de imaginários, de representações, de memórias 

sociais. Muitas pessoas conhecem certos locais apenas pela informação por eles divulgada, 

assimilando suas ideias. O jornalismo sempre teve por objetivo a imparcialidade para gerar 

credibilidade, o que torna os veículos que assim trabalham fortes formadores de opinião na 

sociedade. Mas o que acontece quando a mensagem transmitida carrega parcialidade, 

preconceitos e julgamentos? Há quem defenda que o bom jornalismo não cai nessa conduta 

desviada, mas esquecem que todo veículo de comunicação de massa é uma empresa com um 

dono específico (pessoa ou grupo), com opiniões particulares e desejos que nem sempre 

condizem com aquilo que é “justo”. E assim toda escolha abarca uma exclusão. Escolher 

focar na capital do Estado exclui da pauta uma informação de qualidade quanto às demais 

regiões. Escolher a peripécia exclui da pauta as coisas ‘banais’ do cotidiano. Ao optar por 

uma narrativa, o jornalista lança no campo do esquecimento outras tantas memórias que 

conseguiriam mostrar talvez um lado melhor da ‘moeda’. E a temática central ao falar de 

Baixada Fluminense passou a ser a violência, muito explorada como estratégia de 

alavancagem de vendas em uma mídia sensacionalista, levando a criação de estereótipos. 

Enquanto empresa privada, deve-se entender que a mídia é um negócio que busca 

alcançar metas e atingir certa lucratividade; um fenômeno econômico como aponta Bernardo 

Lins (2005, p. 2) que está incluído na máquina da Indústria da Cultura. As proposições da 

Escola de Frankfurt fazem com que se recorde do potencial dos veículos de comunicação para 

o controle de conteúdo e influência social. A pretensa construção do real transmitida com as 

vestes da imparcialidade pode confundir o público quanto a veracidade dos fatos, tratados de 

modo a atender receitas condizentes com os interesses que permeiam a empresa. Ao longo dos 

anos, a imprensa construiu a imagem da Baixada Fluminense com ênfase em seus aspectos 

negativos; uma imagem que originou o estereótipo que a definiu por muitos anos e ainda a 

assombra, segundo o qual ela é uma zona periférica onde não há ordem e a violência e a 

pobreza imperam e, em alguns casos, como uma ‘roça’ onde residem pessoas iletradas, 

ignorantes. Comumente, foram e são transmitidas notícias negativas sobre a região nos 

programas das maiores emissoras e jornais do país. Enne (2004) pesquisou alguns dos 

principais jornais do Rio de Janeiro em períodos da década de 1950 ao ano 2000 e identificou 
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essa abordagem da Baixada, a que alimenta a segregação e o preconceito, uma imagem 

associada à violência e ao abandono: a terra sem lei, o faroeste fluminense. Sem discursos 

utópicos e nostálgicos, é reconhecida essa característica no cotidiano local, mas o espetáculo 

ratificado nessas hipérboles midiáticas minou a imagem da região, definida à época com 

vários adjetivos depreciativos, como podemos notar no editorial do Jornal do Brasil em 1977, 

intitulado “Câncer Vizinho”, onde, de acordo com a pesquisa de Enne (2004) a Baixada seria 

definida “como um local onde a lei do gatilho é tão natural quanto a lei da gravidade”. Essa 

lembrança, que tocava a população no período da TV Maxambomba, é viva na memória 

daqueles que hoje batalham por um outro retrato da Baixada Fluminense, como o caso de 

Heraldo HB, que lidera o cineclube Mate com Angu, em Duque de Caxias. 

 

“Essa fama de terra da pistolagem foi aproveitada e ainda mais reforçada 

sinistramente nos anos da ditadura militar pela imprensa sensacionalista, que 

endeusava a ação do Esquadrão da Morte, do Mão Branca e afins, e folclorizava a 

cidade com requintes de mundo cão. [...] Terra de Marlboro, ‘cidade onde galinha 

cisca pra frente’, e daí por diante [...] tendo sua autoestima continuamente 

massacrada.” (HB, 2013, p. 25). 

 

Essa perspectiva de região violenta, desestruturada e pobre ainda reverbera na 

atualidade, apesar de, a partir do final do século XX e início do século XXI, perceber-se um 

movimento direcionado a mostrar a outra face da Baixada e os pontos positivos da dita 

periferia do estado, que normalmente não consegue espaço para expressar sua complexidade, 

sendo sempre posicionada hierarquicamente como inferior ao centro. Essa mudança estaria 

correspondendo ao valor que o território conquistou na vida de grupos e indivíduos. Contudo, 

Lins (2005, p. 4) lembra que “a construção, a apropriação e o uso que os agentes fazem das 

instituições obedecem a estratégias racionais de maximização de alguma forma de benefício, 

sendo um mecanismo mais imediato de operação social”. Portanto, há que se tomar cuidado 

também com essa nova representação da Baixada, que no meio dos anos 1990 passou a ter seu 

potencial eleitoreiro reconhecido, atraindo a atenção de políticos e projetos diversos para a 

área – inclusive com histórias sobre o comércio de compra e venda de votos, amplamente 

difundido na Baixada e “curiosamente” não muito questionado na grande mídia. Rodrigo 

Viana, ex-jornalista da TV Globo, fala em um documentário divulgado na internet que: 

 

“não podemos ser ingênuos, é um assunto estratégico. Tá falando do negócio de 

rádio e televisão, não vai entrar nada no ar que o dono da televisão ou o dono da 

rádio não queira, o jornalista não vai fazer nem uma vírgula fora do que queira o 
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dono da rádio ou da televisão. É um caso muito claro em que a liberdade de 

imprensa é a liberdade do dono da imprensa.”
35

 

 

A mídia, então, atendendo a seus interesses, difundiu uma idéia negativa de Baixada 

Fluminense para toda a sua audiência – moradores da área ou não; uma versão totalmente 

parcial elaborada ao longo de muitos anos, que, mesmo que esteja sofrendo algumas 

melhorias agora, formulou a concepção deste território no imaginário assimilado por muitos. 

E aqui reside todo o perigo que se pretende mostrar: em conseqüência a essa influência 

pessimista compatível com o direcionamento ideológico das empresas, a imagem e, mais 

além, a memória da Baixada foi “depredada”, atingindo diretamente moradores e sua 

subjetividade. Como o território e a memória são elementos constituintes da identidade do 

sujeito, essa é abalada, assim como: o vínculo de pertencimento com o espaço, a autoestima 

dos moradores, sua disposição e capacidade de interferência no espaço e sua história para os 

que são atores que prosseguem escrevendo-a, ou seja, para aqueles que a leem de fora e não 

conhecem as brechas plurais entrelinhas, afinal, a identidade também é definida pelo olhar do 

outro, um olhar atrelado à retratação da mídia, que pelo uso do grotesco “termina por 

naturalizar determinadas exclusões e preconceitos sociais” (DEJAVITE apud ENNE, 2004, p. 

114). 

Para compreensão da imprensa carioca nesse período, Enne (2005) relembra 

primeiramente o contexto de desenvolvimento pelo qual passava nos anos de 1970 e 1980: a 

plena introdução de novos equipamentos e técnicas com fins a industrialização do processo e 

melhoria estética, transformando efetivamente o jornal, num modelo norte-americano, em um 

produto de venda que como tal deve ser atraente; e a concentração dos veículos na mão de 

poucos empresários. Na década de 1970 o país ainda estava sob a ditadura militar que 

controlava rigorosamente o conteúdo das publicações e, em um cenário agravado pelo AI-5
36

, 

foi sensível o distanciamento de questões políticas e a ideologia que marcou anos anteriores 

foi se dissipando, reprimida, dando lugar aos interesses governamentais e desses poucos 

donos da mídia. Enquanto empresários e militares se alinhavam, uma imprensa alternativa 

surgiu e só por ela o protesto tinha vez e voz. Alguns grandes veículos de comunicação 

procuravam sinalizar a censura com ironias em seu conteúdo, mas muitos descobriram na 

publicidade o ‘verdadeiro negócio’ e lucro. Para conquistá-la era preciso ampliar o público, e 
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 Entrevista disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=JVhWdPEo3Jw>. 
36

 Ato Constitucional Número Cinco, publicado em 1968, que, em suas determinações, acabou por limitar o 

poder legislativo e submetia-o aos militares, garantindo a estes a livre ação contra cidadãos, levando a prisão 

arbitrária de vários políticos e jornalistas. 
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assim começou um intenso trabalho para tornar o produto mais atraente e vendável, em um 

momento de acirramento de estratégias mercadológicas (ENNE, 2005). 

 

“A notícia, que deixou de ser uma manifestação político-ideológica para se tornar 

um bem comercializável, passou a ser enquadrada em classificações e a seguir 

critérios específicos de publicação. Jornalistas de diferentes empresas consultam as 

mesmas fontes, recebem os mesmos press releases (que, de certa maneira, 

determinam o controle da informação), lêem os periódicos concorrentes e se guiam 

por eles, estabelecendo, assim, uma concorrência acirrada, cuja conseqüência é a 

repetição das mesmas notícias em todos os jornais de mesmo público alvo.” (ENNE, 

2005, p. 6) 

 

E no esteio da competitividade deflagrada, o sensacionalismo é ferramenta dos 

jornais direcionados a um público de menor renda, como o Dia e o Última Hora. Pelo seu 

distinto público, O Globo e Jornal do Brasil, usavam de forma mais sutis tais meios de mexer 

com o leitor. 

Um caso curioso que vincula-se diretamente a essas estratégias, é o do Mão Branca, 

um justiceiro responsabilizado por vários assassinatos mal explicados com a finalidade de 

‘exterminar’ os bandidos. Após a investigação das publicações que noticiavam seus atos e em 

pesquisas com os jornalistas da época, Enne principia os resultados mediante os fortes 

indícios levantados: o Mão Branca foi um personagem fictício que assumia a autoria de 

mortes provavelmente causadas pelos grupos de extermínio na Baixada, em uma construção 

com fins – mesmo que não tenha sido o primeiro intento – de elevar as vendas e aproximar o 

povo do herói que lutava contra o mal. Foi “a criação de um mito, que passa a ser incorporado 

como verdade e legitimado através de matérias em vários jornais, [mas que] não serve para 

suscitar discussões sobre o extermínio, mas para legitimá-lo” (ENNE, 2005, p. 11). Tamanha 

foi a força da narrativa elaborada que até hoje muitos moradores, ao revisitarem suas 

memórias, falam naturalmente daquele que “matou muita gente... matador”
37

. 

Assim como essa história, muitas outras foram manipuladas ou estrategicamente 

publicadas inferindo na memória local. Muitos moradores assimilaram sua própria região da 

forma como a mídia a divulgava, entendendo a si próprio como pessoa carente, infortunada e 

pobre, de difícil mobilidade social. Enquanto isso, os moradores de outras áreas do estado, 

marcados pela lembrança do estigma da violência, passaram a ter medo do local. Ser morador 

da Baixada tornou-se fardo e alvo de preconceito. Uma história parcial que foi construída 

desde as marcas do abandono do governo no local e ausência de políticas públicas que a 

conduzissem para outra história. 
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 Fala de morador da região. 
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Infelizmente, o abuso da memória marcou sua trajetória na mídia, colocando-a numa 

posição específica que limita mais ainda o crescimento social, reprime as outras tantas 

histórias e memórias locais, corrompe a estima dos moradores e os ideais de uma nova 

história. Em sua forma mais perversa, naturaliza esse imaginário e banaliza a transformação 

social. Mas desde o fim da ditadura, essa reafirmação midiática que aprisiona a Baixada a 

hierarquia metrópole x periferia, começa a deixar que brechas se abram mostrando o outro 

lado negado e, por vezes, esquecido. Os movimentos sociais enxergam bem essas ausências e 

presenças significativas na mídia e decidem ir além. 

 

“O que me incomoda é que a gente tem coisa realmente muito boa por aqui. Eu já 

decorei umas letras do Marcão Baixada. Virei habitué do Cineclube de Guerrilha. 

Fico me culpando quando perco uma sessão do Buraco do Getúlio. Sempre que 

posso, apareço de surpresa no Enraizados pra ver o DMA, o Samuca, o Leo e o 

Dummont. [...] Vivemos a nova explosão cultural da Baixada Fluminense. [...] a 

nova geração criativa está aprontando na Baixada. Para desespero dos políticos, a 

nova geração criativa da Baixada Fluminense não está mais presa a eles. São 

agentes independentes, que criam sem apoio governamental.” (BRASIL, 2014). 

 

A polifonia que aparece com o fim da ditadura, de forma mais ou menos restrita, se 

expande nas décadas seguintes. Os agentes sociais questionam o que é a cultura e que cultura 

é essa que não se mostra democrática. Criam, assim, novas vias de comunicação e 

democratização da informação, afinal a imprensa, além de informar, forma conceitos e 

influencia na elaboração de imaginários; “define valores. Participa das grandes mudanças 

sociais e políticas trazendo o mundo para o indivíduo pensar, agir e ser”
38

. Mas as pessoas 

percebem essa ação e reconstroem sobre o que lhes é fornecido, somando ainda tudo aquilo 

que é ignorado e desprezado e que, porém, compõem o seu mundo de interesse, em uma outra 

escala de valor que vem do próprio sujeito, do seu lugar. 

 

“Eu cresci ouvindo que o lugar onde nasci e fui criado é amaldiçoado, que nada de 

bom sai desse lugar, e isso faz com que as pessoas fiquem com autoestima baixa. 

Isso mexeu comigo durante muito tempo, mas me fez ter mais força para fincar aqui 

minhas raízes.” (DUDU, 2010, p. 135). 

 

A TV Maxambomba vai de encontro a esses ideais e perspectivas futuras, 

vislumbrando que, talvez, seja possível uma TV de Rua desconstruir e reelaborar a memória 

da Baixada, contando o que ela perdeu enquanto olhava apenas para a mídia de massa e 

dizendo que, sim, você é um cidadão e pode e deve agir como tal, não precisa se conformar 
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 Apresentação Site da Baixada. Disponível em: < http://sitedabaixada.com.br/sobre/>. 
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com a situação x ou y, pode e deve pensar outras possibilidades e ver o valor em si mesmo e 

no seu território. 

 

“(vo)cê imagina uma cidade com 67% do seu território comprometido com mata 

atlântica, uma cidade muito bonita... que tem potencialidade turística, histórica, tem 

uma...uma vocação econômica, sempre se produziu muito na cidade. Então Nova 

Iguaçu tem tudo pra dar certo, mas é um processo longo, que tem que ser construído 

com a participação do povo, com muita clareza, né, eu acho que sem a participação 

do povo, né, e o povo assumindo essa história, como Dom Adriano diz né... Dom 

Adriano sempre escrevia povo com P maiúsculo, então acho que sempre tem que 

colocar o povo no circuito que o negócio vai voltar a caminhar, vai andar.” (Antônio 

Menezes Lacerda, responsável pelo Arquivo Diocesano)
39

. 
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 Nova Iguaçu: A cidade dos meus olhos – Um breve panorama histórico. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dBQkFSAvHJo>. 
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3. A TV Maxambomba 

 

“Podem os valores democráticos ser construídos a partir da vida cotidiana do 

povo? Pode a experiência dos movimentos populares ser registrada, servindo para 

reflexão e inspiração para novas etapas?” 

Claudius Ceccon
40

 

 

Em 1986, nascia uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

responsável pelo desenvolvimento e promoção de um dos mais significativos projetos de 

comunicação comunitária em audiovisual no Brasil, no século XX. O CECIP, Centro de 

Criação de Imagem Popular, objetiva a construção de uma sociedade democrática, 

trabalhando com a produção de materiais audiovisuais e impressos e capacitando parcelas da 

população a fazer uso de instrumentos que permitam sua atuação sobre questões de 

cidadania
41

. Sua trajetória de engajamento na batalha pela educação e por políticas públicas 

que defendam e promovam os direitos humanos teve início com a produção de vídeos 

articulados a demanda da população da Baixada Fluminense, dando origem a um dos projetos 

pioneiros de TV Comunitária no país
42

, nos moldes de TV de Rua: a TV Maxambomba. 

A TV Maxambomba foi uma TV, móvel e itinerante, comprometida com as causas 

sociais e vinculada a comunidades, suas demandas e histórias. Diferentemente da TV de 

massa, ainda entendida como meio opressor na década de 1980, sua produção não era 

separada da recepção, sendo estes receptores agentes de emissão ou contribuintes no processo 

de formação da mensagem; uma proposta horizontal de participação com fins a transformação 

social pelo registro e provocação do próprio cotidiano, mostrando e construindo uma nova 

história pela apropriação do audiovisual, do vídeo, em um espaço alternativo ao da mídia de 

massa. Valter Filé, participante desta experiência comunitária e de outras como a TV Pinel, 

diz que a TV Maxambomba buscava ajudar os moradores a discutirem seus problemas e a se 

organizarem em busca de seus direitos de cidadania, provocando audiências públicas a fim de 

“recuperar os ajuntamentos populares que haviam sido reprimidos durante a ditadura” (FILÉ, 

2005, p. 2). 

A princípio chamada de Projeto Vídeo Popular, essa empreitada pela periferia da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, que atraiu estudantes e pesquisadores a um estudo de 

sua estratégia, técnica, funcionalidade e resultado, tem como seu ponto de partida a história de 
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 CECCON apud NASCIMENTO, 2000, p. 44. 
41

 Conforme disponível em: <www.cecip.org.br>. 
42

 Assim como a TV Viva e a TV Olho, citadas no capítulo 1. 
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Claudius Ceccon, fundador do CECIP, e o contexto brasileiro no período, que, atravessado 

pela ditadura, explode em busca da redemocratização do país e, em especial, dos meios de 

comunicação. A investigação da origem torna claro os preceitos que nortearam o projeto e os 

esforços e táticas
43

 que, em sua duração, são incorporados na construção da TV 

Maxambomba, colocando-a na posição de precursora de um processo de democratização que 

se estende até hoje, em que as singularidades encontram na apropriação do audiovisual uma 

brecha para uma outra linguagem que irá considerar a mediação que afeta o sujeito e o 

território, deflagrando outras negociações e formas de expressão. Atualmente, o mesmo 

objetivo ainda inflama coletivos a percorrer os mais diferentes caminhos para alcançá-lo, mas 

em um cenário diferente, no qual a internet desterritorializa como nunca a linguagem, a 

técnica e o poder, em uma busca intervencionista por lugares para a fala e a produção de uma 

multiplicidade social. 

A partir de então, com a ciência do pensamento acerca da memória e da sua 

elaboração midiática no contexto da Baixada Fluminense, o trabalho imergirá nos vestígios 

que essa história deixou nas memórias, recontando-a, tanto por meio de outras investigações 

que ocuparam-se com a descrição da experiência quanto por lembranças daqueles que tiveram 

algum envolvimento com essa experiência, seja em conversas atuais ou depoimentos 

registrados em várias publicações pesquisadas, e pela sua própria produção – os programas –, 

procurando identificar como a comunicação comunitária se apresenta como a possibilidade de 

construção da outra história, da reelaboração da memória individual e coletiva, da memória 

real do lugar ao provocar e dar espaço para manifestação de memórias submersas, reprimidas 

por agentes exteriores e revestidos de interesses divergentes do local, influenciando 

diretamente, portanto, na identidade e estima da comunidade. 

Como diz Nailton Agostinho
44

, que também participou da TV, a vida humana nunca 

coube nos padrões dicotômicos sociais, pois estes criavam um afastamento da história da vida, 

de histórias presentes, lembranças de alegria... a cidadania é algo que ainda hoje precisa ser 

repensado, pois marca a história ainda com sua ausência em sentido pleno. A mídia 

comunitária, com sua proposta de conhecimento, conscientização e educomunicação, vai de 

encontro a essa demanda, e ele relembra um discurso de Ariano Suassuna: 
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 Como visto em Certeau (2001), as táticas são as ações para driblar os termos dos contratos sociais, são armas 

do popular em campo hostil, que se traduzem em uma inventividade própria pelas quais brechas são abertas em 

uma nova apropriação dos bens culturais, rompendo com hierarquias. 
44

 Depoimento em roda de conversa promovida na Casa de Ciências da UFRJ, em 18/09/2014. 
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“Eu tenho a obrigação de mostrar ao povo uma alternativa a essa ‘arte de quarta 

categoria’ que andam espelhando ai. Corrompendo o gosto de nosso povo, do nosso 

grande povo. Procurando nivelar tudo pelo gosto médio. [...] Meu amigo do peito 

ficava danado quando o pessoal dizia que o cachorro gosta de osso. Ele dizia que só 

dão osso para o cachorro. O cachorro é doido por comida. Bote um filé e bote um 

osso e veja o que o cachorro escolhe. O que me está deixando indignado é que não 

estão dando direito ao povo brasileiro, principalmente aos jovens, o direito de entrar 

em contato com o filé. Só dão osso a eles”.
45

 

 

“Estão dando ossos aos nossos jovens!”, lembra Nailton. Suassuna quer discutir a 

questão do acesso e da oportunidade. A TV Maxambomba entra no debate de acesso aos 

meios de comunicação e possibilidade de produção de conteúdo, ela coloca a disposição mais 

do que os “ossos”, é expressão de um outro caminho, para uma nova história em que o “filé” 

seja direito de todos. 

 

3.1 No começo, um sonho: as bases para o projeto ganhar vida 

 

A TV Maxambomba começou suas atividades no município de Nova Iguaçu, e 

durante dezesseis anos essa experiência influenciou na realidade de moradores de vários 

bairros da região incluindo de outros municípios da Baixada Fluminense, considerada zona 

periférica da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde, segundo seu retrato na mídia 

comercial, impera a pobreza, a ignorância e a violência. Já foi visto no capítulo 2 a modelação 

de sua imagem ao longo das décadas e o quanto esse estereótipo foi assimilado mas também 

confrontado pelos movimentos sociais. Não se trata de negar a existência de tais 

características e defender uma utópica visão do local, mas sim de fugir da definição simplória 

a que a população se acostumou para vislumbrar a riqueza cultural e histórica local, que tem 

origem na composição de sua população 

 

“por povos de diversas origens raciais e culturais. Todos os continentes estão aqui 

presentes, formando um mosaico riquíssimo de tendências culturais, manifestadas 

nas artes, na língua, nos comportamentos sociais, na política e na economia.”
46

 

 

A equipe da TV Maxambomba viu isso e buscou apresentar a Baixada Fluminense 

como ela é, com seus pontos negativos e positivos, mesmo que seus moradores 

desconhecessem e/ou não acreditassem na sua própria singularidade, e encontrou nos 
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 Discurso proferido em palestra realizada na Universidade de Brasília e relatado por Bodart, em março de 2014, 

no blog Café com Sociologia (www.cafecomsociologia.com). 
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 Conforme disponível em: www.turisbaixada.com.br 
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movimentos populares locais um apoio e um desejo por outro imaginário que se 

desmembrasse em efetivas ações cidadãs. 

Mas o que levou ao desenvolvimento deste projeto em Nova Iguaçu? 

A discussão em que se encaixa a TV Maxambomba, de democratização da 

comunicação e de seu uso com fins educacionais e cidadãos, começou muitos antes de sua 

primeira exibição, sendo ampliada em dois momentos: a ditadura – entre as décadas de 1960 e 

1980 – e a globalização nos anos seguintes. O primeiro notoriamente reconhecido pela 

censura, repressão e centralização do poder, e o segundo, mais disfarçado em sua 

centralização e suposto caráter homogêneo, implica numa desterritorialização não apenas 

territorial, no sentido de espaço apropriado, mas também da linguagem e da técnica, e propõe, 

em uma relação causal que parece às avessas, as mais diversas e simbólicas 

reterritorializações (HAESBAERT, BRUCE, 2002) que reelaboram memórias.  

A contextualização é, portanto, fundamental e apesar de já apresentadas as 

implicações históricas locais do objeto, ainda é preciso caminhar pela história daquele que o 

desenhou, Claudius Ceccon, e compreender, assim, as afetividades que o originaram. 

Arquiteto, designer, jornalista, desenhista, ilustrador e cartunista
47

, Claudius tem uma 

história diretamente associada a imprensa brasileira; trabalhou no jornal O Cruzeiro e no 

Jornal do Brasil na década de 1950, e nos anos 60 na revista Pif Paf e no jornal O Pasquim, 

com desenhistas e humoristas como Millôr Fernandes e Ziraldo. A publicação era conhecida 

pela notória contestação ao regime militar que se instalou em 1964 e trouxe a ele 

consequências que marcariam todo seu trabalho posterior. Em 1971, ele é preso e exilado e 

inicia, em Genebra, um projeto em prol da cultura e da educação, muito influenciado pelo 

contato com Paulo Freire. Juntamente com o educador e outros brasileiros, funda o Instituto 

de Ação Cultural (IDAC) que tinha por objetivo a prestação de serviços de educação, 

principalmente para os países do Terceiro Mundo e, dentre estes, a África. E é por meio dessa 

instituição que ele retorna ao Brasil, em 1978, a convite do arcebispo de São Paulo, Dom 

Paulo Evaristo Arns, a fim de colaborar com uma assembléia arquidiocesana que estimulasse 

a participação das pessoas nos processos decisórios – até então nas mãos do clero – e no 

desenvolvimento da educação em bairros carentes da cidade. No exílio, Claudius conheceu o 

vídeo e o processo de produção e pós-produção. Ele volta inspirado por essas ideias e é com o 

uso do audiovisual que ele trabalha no curto projeto com a arquidiocese de São Paulo, 

apresentando aos leigos o potencial de participação em suas mãos, em especial via 
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 Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: <enciclopedia.itaucultural.org.br>. 
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Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), um caminho adotado pela igreja brasileira após o 

Concílio Vaticano II para que aqueles até agora anônimos no território da igreja, tornem-se 

protagonistas e responsáveis de uma realidade mais dinâmica e comum, em um engajamento 

efetivo.
48

 

O sucesso deste trabalho atrai outros olhares e é aí que a história de Claudius se 

cruza com a história da Baixada Fluminense. O então bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano 

Hipólito, reconhecido por sua luta a favor dos direitos da população da Baixada e da 

democracia, convida Claudius para trazer a mesma experiência para este território, que assim 

como muitos outros lugares do país, passava por um intenso clamor pela redemocratização 

pós-ditadura com a eclosão de vários movimentos que, primeiramente, buscavam o direito de 

reivindicar direitos e de serem ouvidos.  Lá, com o transcorrer de diversos trabalhos de 

sucesso que estreitaram as relações entre ele, a Diocese e os movimentos sociais, a partir do 

repertório de experiências com audiovisual de Claudius, foi pensada uma proposta mais 

ousada que se aproximava do ideal de TVs locais e apresentada ao IDAC, mas os altos custos 

que implicava com o equipamento necessário fizeram com que não fosse abraçada pela 

instituição (TOJA, 2010). Segundo Tigu Guimarães
49

 – o primeiro morador da região a ser 

integrado ao projeto devido ao seu histórico de envolvimento com os movimentos sociais 

locais e experiência em fotografia – o projeto foi então acolhido pelo ISER – Instituto 

Superior de Estudos Religiosos, e durante algum tempo ele foi ‘acontecendo’ apesar de 

problemas de direcionamento e uma importante questão quanto ao financiamento que 

deixaram a titularidade do equipamento utilizado suspenso por um longo período. Nesse 

momento, o Projeto de Vídeo Popular já tinha sido apresentado à instituição estrangeira 

Novib – Netherlands Organization for Internacional Development Coope, organização não 

governamental da Holanda
50

, de cooperação internacional, vinculada ao seu parlamento, com 

a qual Claudius havia tido contato em outros financiamentos ao IDAC – e era preciso 

regularizar o processo de financiamento e o destino dos recursos já disponibilizado. Então, ele 

cria o Centro de Criação de Imagem Popular, em 1986, o CECIP, uma entidade civil sem fins 
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 Conforme disponível em: <www.cnbb.org.br>. 
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 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 

*Tigu é referenciado em muitos jornais da época pelo nome Luiz Augusto Guimarães Tigu, mas hoje adota 

apenas o Tigu Guimarães. 
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 Claudius Ceccon (CECCON, C. PAIVA, J. 2000) diz que nesse momento agências não-governamentais de 

desenvolvimento no hemisfério norte agiam como elo de ligação com o Terceiro Mundo, assolado por mazelas 

como a pobreza, a miséria e a doença, e angariavam recursos num contexto de solidariedade internacional em 

defesa da justiça, do desenvolvimento e dos direitos humanos e na luta contra os regimes ditatoriais. Os recursos 

da Novib destinados ao CECIP viabilizaram o início do projeto (NASCIMENTO, 2009) e sua reestruturação 

futura. 



97 

 

lucrativos, e investe no projeto na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, cujo 

intuito era problematizar o cotidiano, transformando-o em imagem pelo uso do vídeo, e 

exibindo-o a fim de promover debates acerca dos temas que o cercavam, procurando, segundo 

Filé
51

, recuperar a cidadania após a ditadura. Claudius não esperava ir tão longe com essa 

ideia, mas, conta que “de repente aquilo começou a fazer parte da minha pele”
52

, e cujo 

resultado buscado era a “tomada de consciência” incômoda as poderosas instituições 

hegemônicas
53

 (CECCON apud NASCIMENTO, 2009). 

Há, portanto, um contexto muito preciso do surgimento do projeto que viria a se 

tornar a TV Maxambomba; um contexto histórico e social muito denso, em que a população 

brasileira se libertava de anos, décadas de opressão. Roberto Lara, músico iguassuano que 

participou ativamente do projeto, tanto nas produções quanto nas articulações por ser uma 

figura pertencente ao cenário cultural local, acompanhou de perto esse nascimento e reforça a 

necessidade de compreensão do plano de fundo para entender tudo que foi objetivado, 

construído e esperado da TV ao longo dos anos. 

 

“um contexto histórico muito específico, de porque que ela surge, né, no Brasil, [...] 

que é o fato de que quando a gente saiu da ditadura, logo depois da Constituinte, o 

Brasil todo, as pessoas mais progressistas, enfim, tinham o projeto de reformar o 

Brasil, né, de fazer as várias reformas, reivindicar as várias reformas, reforma 

agrária, a reforma enfim que o Brasil não fez em toda sua história. E eu me lembro 

que a TV Maxambomba nasce, dentro de uma movimentação que se criou no Brasil, 

que um pouco depois veio se chamar ‘reforma agrária do ar’, que era a velha 

discussão que a gente tinha, tem até hoje, do controle da imagem, da cultura, enfim, 

dos grandes meios dessa ditadura maluca que a gente tem no Brasil, dessa imprensa 

com cinco famílias dominando a informação nacional [..] era urgente a gente 

desmontar aquele aparato tenebroso. E o que eu percebo da Maxambomba é que ela 

nasce nesse período  com a reivindicação de ‘vamos fazer a reforma agrária do ar’, é 

um momento em que, por exemplo, havia uma ideia muito difundida que se tinha 

[...] que procurar brechas para sair dessa imposição eletrônica, televisiva”.
54

 

 

A Igreja Católica – com as CEBs, pastorais e bispos engajados – e as associações de 

moradores – que multiplicavam-se pela militância de líderes locais em toda a Baixada – 

tiveram papel fundamental no deslanchar do projeto. A princípio, a produção era 
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 Entrevista realizada com Válter Filé em 14 de junho de 2012, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. 
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 Em matéria do Rio de Encontros, publicada em 26/08/2010 – “Claudius: a imagem popular da cidadania”. 

Disponível em: https://riodeencontros.wordpress.com/tag/tv-maxambomba/ 
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 Muitos movimentos iniciados nesse mesmo período tinham a visão adorniana dos meios de comunicação 

hegemônicos e manipuladores, introduzindo, então, práticas contra-hegemônicas. Curiosamente, nesse mesmo 

momento, muitos deles, inclusive o CECIP e o Projeto Vídeo Popular, centralizavam a produção, o que, neste 

caso, mudaria com o início da segunda fase e a mudança para a TV Maxambomba, em um caminho não mais de 

enfrentamento e oposição a mídia de massa, mas de alternativa e outra possibilidade, uma possibilidade 

comunitária. 
54

 Entrevista realizada com Roberto Lara, em Nova Iguaçu, 2014. 
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extremamente relacionada aos movimentos de associações de moradores, assim como a 

exibição, realizada em espaços fechados, como as próprias associações ou igrejas, gerando, 

como lembra Filé
55

 em entrevista, uma forte identificação com esses grupos, o que os limitava 

em termos de alcance e participação, excluindo, de primeira, aqueles que não frequentavam 

tais ambientes, mas, ao mesmo tempo, garantindo uma audiência fixa. A divulgação era feita 

por meio de cartazes
56

 afixados nesses espaços e em cada exibição um televisor era carregado 

e disposto para as cerca de trinta pessoas que habitualmente se conseguia reunir, sempre com 

a proposta de debater o tema após o vídeo a fim de mobilizar e sensibilizar os moradores
57

. 

Noale Toja, que participou da equipe de produção da TV, afirma que: 

 

“O vídeo era produzido a partir da demanda do MAB
58

 - a convocação para uma 

passeata, o festival de música promovido pela federação, o grupo de teatro de algum 

integrante do movimento, registros da assembléia, ou seja, atividades vinculadas ao 

movimento das associações de moradores.” (TOJA, 2010, p.34). 

 

Ostrower (1999) faz coro com Toja (2010) e diz que esse forte vínculo condizia com 

o objetivo do projeto em fortalecer os movimentos sociais populares da região, que já eram 

muitos atuantes e numerosos, e suas causas. A diretriz limitada, segundo ela, não se dirigia a 

maior parte da população e a falta de membros da região na equipe colaborava para este 

resultado. Contudo, em uma perspectiva mais ampla, Santoro (1989) escreveu sobre essa fase 

quando rememorou em seu livro as experiências significativas em vídeo popular do período. 

 

“uma experiência de produção e exibição de vídeos, que tem como parceiros a 

Diocese de Nova Iguaçu e a associação de moradores local. O grupo grava 

programas de cunho documental sobre os mais variados aspectos da vida da 

comunidade: a criação de uma pequena fábrica comunitária, o testemunho de um 

velho sindicalista, um encontro de mulheres, os músicos e artistas locais. O material 

é editado em programas mensais de trinta minutos, que são exibidos em locais fixos 

(paróquias, associações comunitárias etc.), com o aproveitamento do equipamento 

de exibição do próprio grupo. [...] a maior parte do material exibido diz respeito às 

lutas cotidianas da região” (SANTORO, 1989, p. 79-80). 
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 Entrevista realizada com Válter Filé em 14 de junho de 2012, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. 
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 Em determinada bibliografia há referência a uma possível denominação do projeto nessa primeira fase como 

“Você na TV”, mas Tigu explica em entrevista que nunca houve essa nomenclatura e que se trata de uma 

confusão com a mensagem de convocação utilizada nos cartazes feitos para divulgação do Projeto Vídeo Popular 

em que era utilizada a frase “Você na TV” junto com as ilustrações de Claudius Ceccon para retratar a ideia 

buscada de mostrar pelo vídeo os moradores da Baixada Fluminense. 
57

 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 
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 Segundo a autora, Federação das Associações de Moradores de Nova Iguaçu, mas visualizado em outras 

publicações como Movimento de Amigos do Bairro, como no trabalho de Nascimento (2009), segundo o qual foi 

o resultado da união de um conselho comunitário composto por quinze bairros com um grupo de médicos – 

dentre eles Noni Ostrower – que começavam um trabalho comunitário na cidade de Nova Iguaçu envolvendo e 

treinando a população para ações de saúde pública. Tinha por objetivo estimular o desenvolvimento de 

associações de moradores em toda a Baixada Fluminense. 
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Apesar de um início em que a associação de moradores e a TV Maxambomba 

trabalharam juntas em uma relação de comum apoio e do intento social buscado e exercido, 

nem sempre a audiência compartilhava de seus desejos e ambições, e a ‘participação’ – muitas 

vezes diluída em mera presença – escondia interesses particulares sinalizando que algo 

precisava mudar para que o público não fosse cativo de associações mas cativado pelas 

propostas de desenvolvimento social local. E mesmo com as inventividades dos atores 

envolvidos a fim de ampliar a participação das comunidades, o que acontecia em níveis 

diferenciados em determinados momentos e lugares, essa mudança efetiva era algo difícil de 

conseguir e incomodava a equipe; era preciso entender que o tratamento político dado à 

Baixada Fluminense nesse período e as necessidades deflagradas desenhavam as bases desse 

posicionamento de sua população. Tigu
59

 traz ao presente uma lembrança expressiva dessa 

experiência. 

 

“Nós começamos a começar a colocar a televisão no muro de algumas associações 

porque chegou um momento que não tinha espaço, então nós colocamos no muro 

mesmo, pra fora da associação pra ter espaço e as pessoas saberem que ali estava 

acontecendo alguma coisa, né. Na época também tinha... tava começando a questão 

do projeto de distribuição de leite [...], na época do governo Sarney e anterior 

também, então, as vezes as pessoas pensavam que o tumulto na associação de 

moradores era pra distribuir ticket pra pegar o leite. E algumas vezes, eu até tive 

algumas brigas com alguns dirigentes porque eles misturavam as duas coisas. Eu 

falava: não, não, as pessoas não tem que vir aqui pra pegar o ticket de leite, as 

pessoas tem que vir aqui a partir da convocatória que você faça pra debater. E as 

pessoas vão com a ideia de pegar o ticket de leite; mesmo que eles vejam os vídeos, 

o que elas querem é o ticket de leite e acabou, não querem saber de outra coisa, vão 

ficar ali por educação, por outra coisa, menos realmente a questão do projeto.” 
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 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 
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Figura 8: Matéria do Jornal Última Hora, Caderno Baixada, publicada em 10/05/1988. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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Ao passo que atraía cada vez mais gente em associações, o projeto, então, confundia-

se também com politicagens e planos assistencialistas, aumentando as divergências internas 

quanto ao objetivo definido e defendido, e que não só era sentido por membros da equipe mas 

também por pessoas com raízes naquele território e que viam a possibilidade do projeto 

transpor os grilhões políticos, espaciais e mentais, para uma comunicação social, comum, 

comunitária. Quando se inclui a questão do imaginário nessa crítica, é uma referência ao 

caráter pedagógico dos projetos do CECIP, afinal a TV Maxambomba começa como algo 

externo à Baixada Fluminense e sua realidade, com pessoas que chegam com uma proposta de 

‘conscientizar’, ‘educar’, desprezando, no sentido de não se atentar, os costumes locais e os 

conhecimentos populares, a cultura local. Isso foi o ponto de maior crítica do projeto durante 

algum tempo, em especial, pelos que estavam inseridos no cenário cultural de Nova Iguaçu; 

uma visão que mudaria nos anos seguintes com a (re)invenção da TV. 

 

“a Maxambomba nasce diferente, nasce de fora pra dentro, ela não é iniciativa daqui 

ela é uma iniciativa de uma ONG do Rio de Janeiro que vem para cá dentro daquela 

perspectiva educacional de conscientizar os outros. É algo muito louco e acho que 

um dos problemas graves da cultura brasileira, da ação cultural brasileira, que é uma 

visão muito antiga de um outro alienado de um outro que não produz cultura então 

vou fazer alguma coisa; a visão que eu tenho é essa que vem de fora pra dentro, num 

espírito... ‘colonizador’, não tem jeito. [...] são incapazes de lidar com a ideia de 

respeitar o outro. É sempre uma ideia de eu vou passar meu conteúdo para o outro, 

um conteúdo transformador para transformar o outro em mim porque você só vai ser 

legal quando você for sensível igual a mim, quando compreender o mundo igual a 

mim; aí você vai ser bacana, antes disso você não é nada, sacou a onda? [...] (o 

problema) era do Etnocentrismo dos caras, vinham para cá, produziam um conteúdo 

sobre Nova Iguaçu, sobre essa realidade, com o olhar de lá,  e com um olhar 

sensível, consciente, progressista e com tudo que a gente conhece de bom e aí surgiu 

um conflito já no nascimento.” (Roberto Lara
60

) 

 

Não se pretende um julgamento da intencionalidade dessa prática – Tigu mesmo diz 

que essa sensação foi fruto de uma experimentação, uma falta de realmente saber ‘o que’ e 

‘como fazer’ –, mas sim identificar que houve um problema que interferiu na atuação do 

projeto em seus primeiros anos e que foi percebido e trabalhado posteriormente para que a TV 

caminhasse junto com as comunidades em que atuava, junto com a Baixada Fluminense, em 

uma perspectiva que considerava uma cultura e identidades próprias da região, tão rica quanto 

qualquer outra porque quando o assunto é cultura não há medições ou hierarquias; a questão 

aqui era visibilidade e representação. 

Essa primeira fase, com seus altos e baixos, durou três anos e mesmo com as 

limitações e reduzido papel popular na elaboração do produto em si, foi importante por 
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 Entrevista realizada com Roberto Lara, em Nova Iguaçu, 2014. 
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colocar a equipe do projeto – até então de pessoas de fora da Baixada Fluminense – em 

contato com as mais diversas fontes culturais e políticas na região. Alguns desses encontros 

levaram ao aumento da equipe com a incorporação de pessoas que carregavam consigo outras 

linguagens e abordagens, e uma outra experiência de Baixada, que aproximaria mais a TV da 

prática comunitária, já que até então a produção estava a cargo exclusivo do CECIP mesmo 

com a influência das associações na pauta. O próprio Roberto Lara vê isso quando conta que 

“o CECIP teve um bom senso de montar a TV com pessoas daqui, que eram daqui e que 

refletiam essa realidade da Baixada e preocupadas em produzir uma iconografia”
61

. Luiz 

Augusto Tigu, câmera e editor da TV, conta em entrevista ao Jornal O Dia, em 1991 (Figura 

9), que não havia uma preocupação com a formação técnica da equipe (que realmente não a 

tinha!), mas sim que tivesse raízes na região e suas comunidades; o conhecimento viria do 

próprio trabalho. 

 

“A equipe até então formada por Breno Kuperman, Paulão, Claudius Ceccon, 

Eduardo Coutinho (como colaborador) se amplia. Noni Ostrower foi uma pessoa que 

colaborava no projeto pedagógico, e na ocasião trabalhava na área de saúde pública 

como médica sanitarista em Nova Iguaçu e atuava com teatro de bonecos, além de 

participar da associação de moradores, Valter Filé, fotógrafo, pedagogo, 

coordenador do grupo de Teatro do Oprimido ‘Periferia da periferia’ e morador de 

Belford Roxo, na época bairro de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Lima, também 

integrante do grupo de teatro ‘Periferia da periferia’, dentre outras pessoas que 

tiveram passagens importantes de colaboração com o projeto.” (TOJA, 2010, p. 34-

35). 

 

Nesse período, a equipe buscou olhar para fora da Baixada. Havia um intenso 

movimento de vídeo popular e do videoindependente tanto dentro como fora do país. No 

Brasil, já se organizava a Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP) para discutir e 

incentivar as questões pertinentes ao campo, fortalecendo o movimento e a rede, e 

promovendo encontros que possibilitaram o aumento do conhecimento e trocas de 

experiência. Alguns projetos tinham se apropriado da própria linguagem da TV ao trabalhar o 

audiovisual, como a TV Viva, no Recife – que, segundo Filé e Tigu
62

, muito influenciou a TV 

Maxambomba –, e a TV Olho, em Duque de Caxias, em uma atuação mais intervencionista, 

justamente pelo espaço de exibição, a rua, o que era mais condizível com a proposta do 

CECIP. Era a retomada, como diz Filé
63

, das ruas, do encontro após a repressão e imposição 

do silêncio experimentados na ditadura. 
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 Informação confirmada nas entrevistas realizadas. 
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 Depoimento em roda de conversa promovida na Casa de Ciências da UFRJ, em 18/09/2014. 
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Figura 9: Matéria do Jornal O Dia, Caderno Grande Rio, publicada em 04/08/1991. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

3.2 No ar, a TV Maxambomba! 

 

O Projeto Vídeo Popular se amplia e se transforma em uma TV Comunitária, em 

1989, quando, por meio de financiamento da Novib, a equipe do CECIP consegue adquirir 

novos equipamentos, que incluíam além da aparelhagem de som e produção, uma kombi, um 

projetor de 2,5m e um telão
64

 (Figuras 10 e 11). Assim ela toma as praças dos bairros e escapa 

de certa forma das restrições das associações de moradores que também eram atravessadas 

por questões políticas e tornaram-se impeditivas de uma efetiva liberdade de manifestação 

popular. De modo algum pretende-se diminuir a importância do vínculo a esses movimentos 

ou afirmar um rompimento com eles. O trabalho com as associações continua mas sem o 

condicionamento que havia até então. “As associações serviam como a porta de entrada nos 

bairros [...] O objetivo era fazer programas que motivassem os moradores da região a 

refletirem e questionarem sua própria condição de vida”
65

, o que na rua, já com as portas 

abertas, tomaria uma propulsão realmente capaz de mobilizar comunidades. 
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 Entrevista realizada com Válter Filé em 14 de junho de 2012, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. 
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 Luiz Augusto Tigu, apresentado como câmera-man e editor, em entrevista ao Jornal O Dia, em 04/08/1991. 
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“o vídeo na praça seria um dispositivo agregador e múltiplo, seria uma potência 

singular utilizando o telão com produções que revelassem os modos de vida 

singulares, pelo seu aspecto democrático, já que na praça não tem religião, não tem 

partido político, raça... a praça é de todos, então vamos falar com todos.” (TOJA, 

2010, p. 36). 

 

 

Figura 10: Preparação para exibição em Duque de Caxias, 1993. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

 

Figura 11: Exibição em Rancho Fundo, 1994. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

Dessa forma, o projeto se aproximou mais da pluralidade que queria descortinar, 

apropriando-se do próprio espaço público, do território desvalorizado, transformando-o em 

lugar de novos agenciamentos, de uma nova história; reunindo singularidades dispersas na 

construção do comum. Esse novo fazer estimulava o envolvimento afetivo com o lugar e com 

aqueles que compartilhavam do mesmo momento e espaço. Foi com o novo formato que a 

possibilidade da reelaboração da memória coletiva local tornou-se palpável pois alterava-se o 

horizonte de referências sociais compartilhadas pelos moradores, desestabilizando sua história 

ao provocar a memória individual a se apoiar em uma memória coletiva que seria reconstruída 
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com a participação de todos, na medida em que o projeto prosseguisse, e cuja característica 

seletiva estaria entregue à comunidade e não mais a terceiros, os donos da história oficial. É a 

TV trabalhando em um outro enquadramento (POLLAK, 1989), mostrando uma nova 

Baixada e uma nova identidade, o que só seria possível com a contribuição dos próprios 

moradores. 

Durante seus dezesseis anos, a TV Maxambomba se reinventou e se adequou a 

mudanças de cenários mas sem perder o foco no objetivo pretendido, e concretizou, assim, 

suas ideias em diferentes bairros da Baixada Fluminense. Segundo Filé
66

, na primeira fase em 

que o projeto era vinculado a outras organizações – associações de bairro e a Igreja Católica – 

a maior parte da equipe não morava na região, comprometendo a produção. Além disso, os 

programas sobre a região e as exibições “eram direcionados para as associações de 

moradores, tentando contribuir com os esforços de mobilização por direitos civis, tentando 

localizar-se, preferencialmente, no espaço das manifestações e enfrentamentos com poder 

público” (FILÉ, 2005, p. 2), o que limitava a recepção e o impacto, bem como o crescimento 

do veículo como mídia comunitária. Esta situação muda completamente três anos depois de 

seu início. 

A equipe em sua maioria passa a ser “moradora de Nova Iguaçu ou da Baixada 

Fluminense” (TOJA, 2010, p. 36), o que a torna mais sensível e diretamente envolvida com as 

questões locais; com o mesmo intento, também uma sede é instalada no Centro de Nova 

Iguaçu, na Av. Nilo Peçanha, segundo Filé
67

. E para canalizar a ‘cara’ da Baixada, tanto com 

suas singularidades culturais e históricas quanto com os problemas que a afligiam, o projeto 

adotou o nome Maxambomba, lembrando o antigo nome da cidade que abrigou seu início – 

pois já se expandiria para muitos outros municípios na região. Segundo Dragon (2001), 

“Maxambomba era o nome dado aos escravos que uma vez levaram produtos da fazenda para 

barcos rumo à capital”
68

 (tradução nossa). Mas há outras versões que afirmam que 

Maxambomba é o nome de um mecanismo de tração operado sobre trilhos, que foi utilizado 

no período do Brasil colonial pelos senhores de engenho para firmar com segurança cargas 

sobre embarcações e que acabou nomeando o rio que atravessava o engenho de mesmo nome: 

Engenho da Maxambomba. Dúvidas à parte, sabe-se que o termo é parte integrante da história 

de Nova Iguaçu e que, por isso, foi escolhido para batizar a TV aqui estudada, uma mídia que 
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buscou entender melhor o discurso de um coletivo ignorado no circuito comercial de 

informação e que foi instrumento para uma comunidade participar ativamente do processo de 

comunicação; uma oportunidade agarrada por todos – em diferentes níveis – que influiu 

diretamente na construção de novos sujeitos e de uma nova realidade. Uma curiosidade a 

respeito do nome da TV e que desmitifica especulações quanto a sua escolha é relatada por 

Tigu
69

: 

 

“nessa época tinha um grupo de pessoas, deixa eu ver se lembro o nome... era Paulo 

Martins Teixeira, chamado Paulão, [...] (que) por incrível que pareça foi a pessoa 

que sugeriu o nome da TV Maxambomba e que não era de Nova Iguaçu [...]. E na 

época começamos a pensar... era TV Popular, TV do Povo, TV Isso, TV Daquilo... 

ele ‘não, não, TV Maxambomba!’, que ao mesmo tempo recupera o nome, e é um 

nome que tem uma sonoridade interessante.” (grifo nosso) 

 

Oficialmente, então, em 1989, surge a TV Maxambomba, em uma nova fase mais 

comprometida com a comunidade e com a proposta polifônica, de modo a ampliar a discussão 

e promoção da conscientização de direitos e deveres cidadãos e a motivação de ações na luta 

por tais direitos e no exercer dos deveres, um posicionamento crítico e ativo frente a realidade 

enfrentada, como lembra o Paulão, um dos coordenadores do projeto, em entrevista ao Jornal 

O Dia nesse mesmo ano (Figura 12). Porém, ao colocar-se como TV uma pergunta curiosa se 

ergue – apontada por Filé (2000; 2005): qual é o canal? Uma questão compreensível já que a 

ideia de televisão está associada a um sistema eletrônico de transmissão de imagem e som por 

ondas eletromagnéticas e de sua conversão em aparelhos televisores, por meio de emissoras e 

seus canais, abertos ou fechados. A resposta era simples: não havia um canal; o referido 

veículo de comunicação era uma forma de “experimentar novas maneiras de fazer, assistir e 

pensar a TV” (FILÉ, 2005, p. 3). E essa nova maneira consistia na produção de vídeos e 

exibições em espaços públicos, o que proporcionava um momento de recepção coletiva. 

Segundo Peruzzo (2000, p. 15), a TV de Rua, não se constitui em “canais de televisão, mas 

produções em vídeo que utilizam o suporte televisivo (monitor, videocassete e telão) para 

transmissão e recepção”. O vídeo apresentava o conteúdo preparado com a mesma base 

técnica necessária às grandes emissoras, mas transmitido em telões em espaços abertos ou em 

aparelhos de televisão com videocassete em espaços fechados menores. 

 
“[...] o vídeo popular promove a comunicação usando o mesmo instrumental 

(guardadas as proporções técnicas) dos meios de comunicação de massa, a TV, mas 

com princípios que promovem o que é dito e ouvido na comunidade, dando sentido 
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à organização comunitária a partir das vivências e culturas locais.” (OLIVEIRA, 

2008, p. 954). 

 

Com o vídeo, a TV Maxambomba desenhava um caminho alternativo à mídia de 

massa para aqueles que não se viam nela, reavivava a memória da região e seu povo, 

mostrava as diferentes atividades desenvolvidas pelas pessoas, levanta debates a respeito de 

temas importantes (como saúde, educação e política) para o coletivo e trazia informações para 

ajudá-las a entender seus direitos e seu papel como cidadãos. Com a participação dos 

moradores dos bairros onde atuava, novas imagens eram construídas, imagens que mostravam 

um povo diferente daquele comumente retratado, questionando modelos e estereótipos, 

apresentando um outro “ser Baixada”, em uma programação resumida por seus produtores 

assim: “o que pinta no nosso telão, não pinta na sua telinha” (Figura 13). E esse telão era o 

novo desafio, o desafio de sair da ‘segurança’ das associações para o espaço público de 

reações imprevisíveis de um público nada cativo e que deveria ser conquistado. 

 

“de alguma maneira estava muito restrito a questão das associações... uma vez que 

nós começamos a utilizar o telão, nós tínhamos o desafio seguinte: na rua se 

neguinho e neguinha, branquinho e branquinha não gosta do que você tá fazendo te 

deixam jogado aí na rua e vão embora. Então, nós tínhamos o desafio de se 

preocupar mais em cativar as pessoas através do tipo de produção. [...] depois de 30, 

40 pessoas dentro da associação, então, nós demos um salto pra 150, 200 pessoas 

nas ruas, só que com um diferencial, essas 30, 40 pessoas em local fechado da 

associação, ou mesmo que tivesse no muro, elas tavam mais ou menos cativas, e na 

rua não tinha (isso), tinha que ser cativada. Então nós tínhamos a preocupação com a 

realização do material também e que os temas não fossem tão ligados com os temas 

das questões das associações como vinha sendo”
70

. 
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Figura 12: Matéria publicada no jornal O Dia, Caderno Grande Rio, em 19/02/1989. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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Figura 13: Matéria publicada no jornal Baixada Notícias, em abril/1990. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

Assim, a TV Maxambomba seguia desenvolvendo sua ideia inicial que reunia, além 

da proposta de educomunicação, princípios como a construção de um novo discurso e o 

trabalho da autoestima da população, entendida como “fortemente vilipendiada que só 

aparecia na televisão em caso de tragédia e em todas as situações que pudessem ratificá-la 

como feia, violenta, como uma massa amorfa” (FILÉ, 2005, p. 2). Segundo Breno 
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Kuperman
71

, coordenador, diretor e produtor, o eixo da equipe era buscar a identidade de 

Nova Iguaçu, até então conhecida como cidade-dormitório e que aparecia na mídia nos casos 

em que havia crime; para ele Nova Iguaçu era um “maná”
72

, um lugar rico, “o microcosmo do 

Brasil”
73

, e essa mudança pelo qual passavam deveria ser a expressão dessa sensibilidade. 

 

“A idéia que eu levei era trabalhar com uma linha identitária com Nova Iguaçu [...] 

uma ideia que era a seguinte: Nova Iguaçu é uma cidade gigantesca, a Baixada toda, 

que tem uma cultura própria muita forte, mas que não aparece em lugar nenhum, ela 

vive como periferia em relação ao centro do Rio, ela só aparece para ser notícia de 

desastre, catástrofe e assassinato. O trabalho nosso de TV de rua [...] tinha que ser 

nessa linha identitária, de reforçar a identidade deles, de ser uma coisa que refletisse 

a cultura, o que eles são. [...] nessa nova linha se descortinava um mundo enorme a 

ser garimpado. Esse mundo era Nova Iguaçu, ou seja, não era eu ficar aqui com 

minha ideiazinha, vendendo minha verdade, e sim garimpar o que é Nova Iguaçu. 

Sem abandonar algumas coisas que tínhamos visto que eram muito positivas, como 

o serviço por exemplo. Informes sobre saúde, administração, etc.” (Breno Kuperman
 

74
). 

 

Traçando um novo caminho, a mídia comunitária mostrava o cotidiano dessa gente 

sem negar imperfeições, mas abrindo um horizonte de percepções melhores e mais 

esperançosas que fizeram a comunidade compreender que não é menos do que qualquer outro 

grupo social e territorial, e que possui particularidades – problemas, qualidades, 

potencialidades e outras características – que seus membros arquitetam, sustentam e 

transformam. Pela TV, populações de bairros da Baixada conseguiam se ver, se reconhecer, e 

conseguiam manifestar sentimentos, sensações, opiniões. Portanto, a TV Maxambomba foi o 

meio encontrado, criado e produzido a fim 

 
“[...] de dar conta das experiências cotidianas, de pequenos grupos; e, [...] propor 

uma recepção, uma assistência coletiva, recuperando o público, no espaço público 

das praças, das ruas, nas dependências de hospitais e escolas. [...] propor uma 

alternativa que invertesse a experiência do consumo dos modelos broadcasting: ao 

invés da vivência da coisa pública dentro de casa, a partir da tevê, a idéia seria fazer 

assistir televisão, coletivamente, tentando enfatizar esta re-elaboração da esfera 

pública.” (FILÉ, 2005). 

 

Nesta nova fase, com a unidade móvel adquirida mediante financiamento holandês, a 

linguagem foi reformulada, assim como os programas, que passaram a evidenciar as 

potencialidades das pessoas da região, conectando “histórias pessoais ao reconhecimento 

coletivo” (FILÉ, 2005), e colocando o cotidiano e a cultura no mesmo patamar que as 
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temáticas políticas-ideológicas possuíam na primeira fase (CHAFFIN apud NASCIMENTO, 

2009), o que reforçava uma identidade local. O lugar ainda era Nova Iguaçu, porém, antes das 

muitas emancipações que viriam a ocorrer, quando o município englobava um território ainda 

maior; mesmo assim, a equipe começou a se aventurar por cidades vizinhas como São João de 

Meriti e Duque de Caxias, percorrendo as ruas despojada de pré-julgamentos e disposta a 

ouvir o que a população tinha a dizer e mostrar, o que pensavam as pessoas e o que queriam 

comunicar ou até denunciar e reivindicar. Preocupava-se em fazer com que os moradores 

conhecessem seu território e, portanto, todas as qualidades das comunidades onde a TV 

chegou – como a cultura e suas manifestações – ganharam um espaço e projeção, sendo 

exibidas pelo veículo de comunicação que também dedicou-se a ajudá-las a conhecer, discutir 

e resolver seus problemas. 

Em cada exibição, membros da equipe chegavam mais cedo e atravessavam o bairro 

para divulgar a presença da TV no lugar e o evento a noite; depois começavam a montar a 

estrutura. Nos programas, os moradores eram questionados e davam sua opinião sobre os 

‘males’ da região; o cruzamento de opiniões era o início de um processo com vistas a 

soluções. Em intervalos na programação e/ou após as exibições, os espectadores eram 

convidados a dar continuidade ao tema, em um debate rico pela participação, contribuição e 

troca de ideias – um momento denominado “câmera aberta”, que também era gravado e 

transmitido “ao vivo” para o público. 

O critério de escolha dos locais de exibição era a existência de 

 

“alguma liderança, movimento social, grupos artísticos. O primeiro contato era com 

essas pessoas. Falava-se da proposta e fazia-se um mapeamento de coisas 

importantes dos bairros. Essa pesquisa estruturava a produção do programa Perfil de 

Bairro e preparava para a exibição. Definido o lugar, escolhia-se uma praça de fácil 

acesso, com infraestrutura de luz, sem interferência de outras atividades. Dessa 

forma foram escolhidos 40 pontos de exibição. A exibição acontecia nos bairros 

uma vez a cada dois meses, tempo de produção de um novo programa. [...] A 

dinâmica de exibição começava no início da tarde. A Kombi da Maxambomba 

chegava ao bairro, procurava as pessoas que eram referências para a localidade. 

Fazia-se um arauto, às vezes com essas pessoas, convidando os moradores, 

anunciando a programação daquele dia, com o carro de som [...] Ao cair à noite 

montava-se a estrutura de som e convocava-se a população com a ‘Rádio 

Maxambomba’ – um ou dois microfones plugados para que as pessoas que fossem 

chegando pudessem usá-los para enviar recados, fazer convocações, cantar, recitar, 

entrevistar. E ao término da exibição esses microfones eram abertos à população 

para um debate sobre programa ou a partir de um tema disparador.” (TOJA, 2010, p. 

41). 

 

Uma curiosidade a respeito das exibições e que parece contradizer um dos critérios 

apontados para a escolha dos bairros é que a TV Maxambomba chegou a lugares que nem 



112 

 

possuíam energia elétrica em sua totalidade. É o caso de Tinguá, onde era usado um gerador 

para o funcionamento da estrutura, reunindo uma multidão na praça, totalizando em média 

400 a 500 pessoas em suas sessões (TOJA, 2010). Essa reunião de uma multidão em torno de 

algo que resgatava o comum e cada vez mais fermentava a vontade de participar é o que 

efetivamente envolvia as pessoas. Enquanto muitos movimentos de vídeo popular, diz Filé
75

, 

ainda se prendiam à comunicação no sentido de produção e distribuição, na Maxambomba 

resgatou-se a articulação das conversas, os encontros, meio pelo qual muitas memórias 

emergiram, contadas, relembradas, completadas, sendo registradas pela equipe e contribuíram 

para a (re)elaboração de uma outra memória coletiva. A população poderia sugerir pautas e 

ainda locais de exibição, pois segundo Filé
76

, a cada projeção o público era questionado 

quanto ao desejo de exibição em outros lugares. 

Foram experimentados muitos formatos para atender ao interesse do público sem 

perder o foco. Para tratar questões mais complicadas e de difícil compreensão, o humor foi 

introduzido, juntamente com pequenas animações, criando uma linguagem mais simples, 

atrativa e adequada ao público, que se identificava com os programas. Curtas dramatizações 

também eram produzidas a fim de ilustrar determinadas situações cotidianas. A respeito da 

linguagem e do método utilizado pela TV Maxambomba, Dragon (2001) afirma que 

 

“A informação é organizada de tal modo que corresponde com a linguagem, as 

experiências e os reais problemas enfrentados em suas vidas cotidianas. A discussão 

de grupo produz conhecimento novo, resultado da participação coletiva”.
77

 

(DRAGON, 2001). 
 

Nas ruas e nas praças, as exibições de reportagens, ficção, documentários e 

entrevistas somavam-se a shows de artistas locais e dinâmicas, atingindo a duração de até 90 

minutos em média em um circuito que buscava reforçar a identidade local, fornecer 

informação de qualidade em via de mão-dupla, promover ainda o entretenimento e integrar a 

comunidade gerando mobilização. Era produzida uma revista com cerca de 45 minutos com 

blocos que tentavam não ultrapassar 10 minutos para manter a dinâmica em exibições de terça 

a sexta-feira, durante a noite
78

. A câmera aberta era o espaço do imprevisto, do novo. Antes 

de experimentá-la já ficava a disposição do público microfones para as mais diversas formas 
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de manifestação – em um momento chamado por Toja (2010) de ‘Rádio Maxambomba’, 

apesar de Tigu
79

 afirmar que não havia tal denominação – mas resolveram então 

 

“ligar a câmera para o público se expressar ao vivo no telão, dando outro significado 

à essa participação, já que numa metalinguagem as produziam seus pensamentos que 

eram de maneira imediata compartilhada com todas as pessoas ali presente e que ao 

mesmo tempo ela se via como produtora e espectadora, consumidora da sua 

produção”. (TOJA, 2010, p.42) 

 

Ainda assim faltava algo e a percepção de oscilação da audiência incomodava. A 

democratização dos meios de comunicação não diz respeito apenas ao acesso a outra 

produção alternativa à hegemônica, mas sim ao próprio ato de produzir, característica 

fundamental do conceito de mídia comunitária. E foi aí que a TV se reinventou novamente. 

 

“Ainda na época do início do telão ainda éramos nós que produzíamos. Mas então a 

gente fazia uma revista com 50 minutos de duração, com programas muito 

pequeninhos, de maneira que quando a pessoa chegasse na praça ela não precisaria 

esperar muito tempo um programa terminar para começar outro, porque o público 

muito flutuante você não segura. [...] Depois a gente começou a discutir, então, a 

receptividade do programa. A gente percebia na praça... o telão ainda era uma 

novidade na época... então juntava muita gente [...] Então tinha momentos que... 

você sentia sair 100 pessoas, daqui a pouco elas voltavam de novo, entendeu... então 

a gente falava: por quê as pessoas ora ficam ora não ficam? A gente não tinha como 

avaliar isso, mesmo fazendo a câmera aberta no final. A gente não ía discutir a 

qualidade em si do programa... a gente ia discutir o tema, o assunto [...] mas a gente 

tava preocupado com a questão da produção. O que quê a gente tava produzindo, já 

que a gente queria a interatividade com o público”
80

 

 

3.2.1 A TV da Baixada para a... Baixada: o Repórter de Bairro 

 

Mesmo passando por problemas, a TV mantinha seu funcionamento e seus ideais. 

Em 1992, a unidade móvel utilizada para as exibições em espaços abertos foi roubada. 

Enquanto arrecadava fundos para adquirir novos instrumentos, as atividades voltaram-se para 

as escolas, onde foram desenvolvidas oficinas de vídeo e identificadas algumas melhorias 

para a retomada do projeto. 

Percebeu-se um detalhe que influiria nas futuras ações da TV: as pessoas não querem 

só assistir elas querem participar. E não é isso que caracteriza a mídia comunitária? É um 

construir junto ao outro e não para o outro. Por mais que já houvesse um avanço ao dar voz as 

questões da Baixada, era preciso capacitar os moradores e colocar os meios em suas mãos. O 

discurso de conscientizar e informar usado pelos atores envolvidos até aqui, pode parecer 
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preconceituoso na medida em que alimentaria uma ideia de hierarquia, ‘superiores 

catequizando inferiores’, em um discurso semelhante àquele que buscavam se opôr. Mas na 

verdade não foi isso. Se começou com uma prática polarizada da comunicação, isso foi se 

transformando ao longo dos anos. Um dos objetivos era que a TV fosse um retrato das 

comunidades por onde passava, trazendo para o vídeo a realidade ignorada no circuito 

comercial de comunicação, ouvindo-as e mostrando-as. A TV, pelos relatos e histórias que 

chegam ao presente, foi uma constante experimentação, a equipe foi amadurecendo junto com 

o projeto, crescendo e entendendo que para uma comunicação efetivamente social era 

necessário envolver a comunidade para que fizesse uso desse instrumento, caracterizando o 

discurso, a linguagem. 

De acordo com Chaffin (1995) e Nascimento (2009) foram realizadas pesquisas com 

os moradores de alguns bairros em que a TV Maxambomba atuava para avaliar seus 

impactos
81

 e só a partir daí a equipe percebeu que era preciso investir em uma nova proposta 

que diminuísse a distância que ainda existia das comunidades. Até então não existia uma 

participação efetiva dos moradores no processo decisório do que seria produzido e sim uma 

contribuição na execução e divulgação; a forma de aproximar o interesse da população aos 

temas escolhidos e à forma de trabalhá-los foi encontrada na análise que a equipe fazia 

durante a câmera aberta, uma espécie de termômetro em que se observavam as reações e 

discussões sequenciais ao vídeo
82

. 

Fundos arrecadados, unidade nova montada, a equipe continuou sua habitual 

metamorfose e inovou: resolveu colocar a tecnologia a disposição das comunidades para seu 

próprio uso e produção. 

 
“Em 1994, como decorrência do processo de elaboração metodológica da TV 

Maxambomba, foi decidido que uma maior participação dos moradores dos bairros 

(nessa época, distribuídos pelos municípios de Nilópolis, São João de Meriti, Duque 

de Caxias, Belford Roxo, Seropédica, Queimados, Japerí e Miguel Pereira) seria um 

importante passo em direção a uma maior autonomia de produção de referenciais 

próprios sobre sua própria "realidade" e, portanto, sobre sua identidade cultural. Se 

até 1994, a TV Maxambomba exibia nesses bairros programas produzidos por sua 

equipe, a partir daí, o objetivo seria capacitar técnica e criticamente os moradores 

para se tornarem detentores do saber sobre produção em vídeo.” (LOURENÇO, 

2001, p. 11). 

 

Começava o projeto Repórteres de Bairro (RB), que convocava, por cartazes e 

conversas informais, moradores dos bairros para capacitação de trabalho com linguagem 
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audiovisual, de modo que os grupos participantes pudessem se apropriar verdadeiramente dos 

instrumentos de comunicação para sua própria expressão. Assim, buscou-se sanar a 

necessidade de aprofundar as relações com as pessoas, com a comunidade.  Os voluntários – 

em que destacavam-se os jovens – levantavam temas de interesse da população local e eram 

divididos por funções da equipe após a decisão do que seria gravado. Cada um recebia um 

treinamento específico para a tarefa que havia escolhido, desempenhando inclusive o papel de 

repórter, apresentando diferentes tipos de programas – como o modelo telejornal ou ficções – 

e conduzindo entrevistas. 

 

  

Figuras 14 e 15: Gravações do Repórter de Bairro em 1994 e 1996, respectivamente. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
 

Este trabalho implicou na redução do número de comunidades devido a necessidade 

de oficinas e reuniões específicas para preparação dos grupos interessados, sendo 

desenvolvido em oito
83

 bairros: inicialmente, Bom Pastor e Heliópolis, em Belford Roxo, e 

Tinguazinho, em Nova Iguaçu. A escolha segundo Ostrower (1999) foi 

 

“a partir de reuniões com entidades, grupos e pessoas interessadas em cada local [...] 

A participação dos moradores ia desde a gravação e edição dos programas, passando 

pelo arauto (divulgação através dos auto-falantes da Kombi, durante um giro pelo 

bairro antes da exibição na mesma noite), indo até a intermediação dos debates na 

câmera aberta. A intimidade dos Repórteres de Bairro com seus vizinhos permitia 

uma participação de qualidade diferente, mais natural (até onde uma câmera permite 

naturalidade) do que com a equipe da TV Maxambomba.” (OSTROWER, 1999, p. 

10). 

 

 Nesse momento a comunicação aproximou-se das características que compõem a 

definição de mídia comunitária, comprometida com a comunidade, dela para ela mesma, com 

os meios nas mãos dos sujeitos e grupos sociais com fins a intervir no seu próprio lugar com a 
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força de sua própria memória, como apontam Martín-Barbero (1995) e Suzina (2004), 

democratizando a palavra (PAIVA, 2007), o lugar do discurso. No começo nem tudo foi belo 

assim; houve algumas dificuldades, mas o projeto deslanchou e alterou o formato das 

exibições de modo que passou a ser dividido em duas partes, segundo Filé
84

: a primeira com o 

formato revista com conteúdo padrão para todos os bairros, e a segunda com o material 

produzido pela própria comunidade. 

 

“Os primeiros programas Repórteres de Bairro foram muito chatos, por quê? Porque 

é mostrar a vala, porque essa é a referência que eles tinham de televisão. Porque só 

vai lá o ‘Globo Repórter’ pra mostrar a vala, ou pra mostrar que morreram quinze. 

Então quando você instrumentaliza essa cara, pra ele poder falar, é difícil num 

primeiro momento dele falar: pô, posso sair pra falar de outras coisas, que não só a 

vala, que não só o lado ‘estamos aqui abandonados’. Estamos sim abandonados, né, 

como tem muitos bairros que estão até hoje, mas... tá, estamos abandonados e aí? 

Como é que você lida com isso?”
85

 

 

Foi na experiência de Rancho Fundo que melhor se consolidou o projeto, que chegou 

por lá em 1995. A intensa participação dos voluntários garantiu vagas de estágio no CECIP 

para alguns membros, dentre eles Gianne Neves e Wagner Paiva. O bairro, um distrito de Vila 

de Cava, já possuía um Grupo de Representantes de Rua (GRR) atuante, mas que havia 

deixado inertes muitas de suas questões, entre elas o saneamento básico e o lixo – alvo de um 

projeto diferente e que tornou Rancho Fundo um bairro mundialmente conhecido
86

. O grupo 

que compareceu a primeira reunião, em maior parte de adolescentes, ouviu a proposta e foi 

além, superando os problemas iniciais descritos. 

 

“tinha como objetivo fazer um grupo que continuasse o trabalho que a TV 

Maxambomba já vinha fazendo, dando assessoria e cobrindo as atividades do GRR. 

Isso não foi viável para esse grupo, composto por maioria de adolescentes, que não 

achava muito interessante mostrar, na maioria das vezes, problemas do bairro. 

Começamos então a fazer vídeos com questões de adolescentes; com a história de 

Rancho Fundo; com situações de lazer, revelando pessoas interessantes do bairro. A 

partir dessa preferência, houve um distanciamento dos grupos – GRR e RB – que já 

não tinham mais objetivos comuns. [...] decidimos fazer nosso primeiro vídeo 

Gravidez na Adolescência, que na época fiz só por curiosidade, vez que hoje 

representa muito mais que isso: um alerta, um abrir os olhos sobre a questão da 

gravidez precoce. [...] Nos nossos vídeos, participávamos de todas as etapas, desde a 

ideia até a exibição e não paramos mais de produzir e exibir. Nossas exibições 

ficavam lotadas, a participação da comunidade era fundamental para que 

continuássemos o trabalho.” (Gianne Neves in: CECCON, C; PAIVA, J. 2000, p. 

124-125). 
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Muitas dessas reuniões iniciais ocorreram nas igrejas católicas das regiões, que ainda 

abraçavam fortemente o projeto. Mesmo na nova fase ainda havia o vínculo com as 

instituições e associações de bairro, porém a experiência de RB provou que um trabalho 

efetivamente comunitário transpõe os objetivos de um projeto político em uma produção 

conjunta com o bairro e não para o bairro, como ressalta outro RB, Wagner Paiva. Vídeos de 

temáticas distintas foram produzidos, de uma história do bairro ou de uma personalidade local 

até a própria miséria, doenças, sexualidade e datas comemorativas. Acontecia a 

democratização dos meios de comunicação como nunca antes na TV. O resultado alterou o 

formato da revista, afirma Filé
87

: os programas da equipe da TV são reduzidos para priorizar a 

produção dos Repórteres de Bairro. 

 

Figura 16: Logomarca do projeto Repórter de Bairro. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
 

O projeto era uma iniciativa mais economicamente viável à TV Maxambomba, que 

já não trabalhava com um orçamento confortável para investir em técnicas de produção muito 

elaboradas que a aproximassem do patamar de qualidade técnica da mídia comercial 

(NASCIMENTO, 2009, p. 95). Por isso, o investimento na linguagem
88

 como atrativo. 

Entretanto, apesar de significar um avanço em termos da efetiva participação 

popular, o projeto mudou o direcionamento da TV, que cada vez mais passou a investir na 

capacitação e nos programas dos RB, uma opção associada à figura de Filé, que já havia 

admitido essa alteração. Roberto Lara reflete, ao relembrar a trajetória da TV, que esta 

proposta foi um dos fatores que lentamente foi conduzindo a TV ao seu fim. 

 

“Acho que duas coisas levaram ao fim da TV Maxambomba, uma a falta de 

financiamento sem dúvida, porque secou o dinheiro europeu, e a radicalização. [...] a 

Maxambomba tinha uma equipe que era de Nova Iguaçu, que produzia vídeos sobre 

Nova Iguaçu, mas em um determinado momento resolveu radicalizar ainda mais 

quando resolve de alguma maneira formar gente para produzir seus próprios 

conteúdos. Eu acho que taticamente teve equívoco, eu acho que deveria ter 
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continuado produzido conteúdo e se dedicar ao processo educacional eu digo isso 

porque quando eles foram fazer o chamado projeto Repórter de Bairro, que foi 

importante porque a ideia passou a ser em vez de produzir conteúdos, ir para 

periferia da cidade e formar gente para que a pessoas pudessem produzir seus 

conteúdos, isso foi legal porque evidentemente que isso fez com que pessoas se 

envolvessem  nesse processo de produção audiovisual e eles estão ai, mas também 

facilitou o fim. [...] o Filé focou naquele projeto Repórter de Bairro, ele radicalizou. 

E a equipe parou de produzir, e aí a ideia que esses repórteres de bairro, esses grupos 

iam produzir novos conteúdos a partir de si mesmo.”
89

 

 

Além dos vários vídeos produzidos que procuravam ampliar o potencial dos sujeitos 

envolvidos em processos decisórios frente aos problemas que convivem (RIBEIRO, 2005), os 

RB também contribuíam para o Jornal Mural da Maxambomba.  O jornal, editado entre 1993 

e 1996, foi criado em um momento de desenvolvimento do projeto “Os Impactos sobre o 

Meio Ambiente Social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro”, do CECIP, em Rancho 

Fundo, relacionado ao meio ambiente, e foi utilizado para divulgar a agenda da TV, com datas 

e locais de exibição, e a programação com os vídeos que seriam lançados, além de matérias 

relacionadas a atuação da TV Maxambomba em toda a Baixada Fluminense (NASCIMENTO, 

2009). 

 

 

Figura 17: Primeiro exemplar do Jornal Mural da Maxambomba, em 1993. 

Fonte: Livro “Bem pra lá do Fim do Mundo” – CECIP. 
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Figura 18: Exemplar do Jornal Mural da Maxambomba, Ano 3, Nº 7, em 1995. 

Fonte: Livro “Bem pra lá do Fim do Mundo” – CECIP. 
 

Mas como todo projeto tem um fim, o nível de envolvimento dos RB se reduziu 

assim como a audiência da TV e a Maxambomba procurou mais uma vez uma nova forma de 

acontecer. Como todo o trabalho, o projeto RB rendeu frutos, quando os remanescentes, já 

estagiando no CECIP, criaram o Grupo Fuzuê, que atua em escolas por meio de oficinas que 

objetivam disseminar entre os adolescentes técnicas de trabalho com o audiovisual. 

 

3.2.2 A Maxambomba chega às escolas. Do Vídeo-Carta ao Botando a Mão na Mídia 

 

A equipe da TV Maxambomba já havia feito uma experiência em escolas no período 

em que ficou sem sua unidade móvel, devido ao roubo (entre 1992-1994): o Vídeo-escola, em 

uma proposta em que os programas da TV Maxambomba eram transmitidos dentro de sala de 

aula para os alunos de duas escolas na expectativa de provocar discussões da leitura feita por 

eles e sinalizar melhorias, em uma avaliação da qualidade da informação. Nessa época a TV 

caminhava para identificar seu primeiro problema: o fato de que por mais que se 

aproximassem da comunidade, a decisão do que transmitir ainda estava concentrada na equipe 

do CECIP, o que culminou no projeto Repórter de Bairro. Em um curto período com os 
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estudantes, quando uma certa intimidade surgiu, eles começaram a questionar se não 

poderiam colaborar na produção e pediram para fazer ‘alguma coisa’, sinalizando que a 

participação ativa da comunidade era o caminho a seguir. 

Em 1997, com o enfraquecimento das transmissões públicas, um novo projeto 

ganhou vida: o Vídeo-Carta. Apresentando suas produções em escolas, a equipe descobriu a 

influência do vídeo no processo educacional e levou os debates para as salas de aula, já ciente 

da demanda de envolvimento do grupo escolar que implicava a difusão do uso desta mídia 

neste ambiente. O objetivo, de acordo com Ostrower (2003), era “discutir comunicação [...] 

num processo em que os participantes tinham direito de influir na edição”. Então, foram 

escolhidas duas escolas distantes entre si – o Colégio Estadual Armando Dias, em Japeri, e o 

Colégio Estadual Antônio Gonçalves, em São João de Meriti (NASCIMENTO, 2009) – e que 

passaram a produzir vídeos uma para outra, como cartas trocadas, já que o vídeo seguinte 

vinha como resposta ao vídeo anterior. Os próprios alunos escolhiam o tema e editavam o 

conteúdo. 

Esse projeto se ampliou e abriu espaço para o surgimento do Botando a Mão na 

Mídia, que capacitava alunos e professores em um processo similar ao do Vídeo-Carta, mas 

que colocava de um lado o corpo docente e de outro o discente de uma mesma escola. Como 

resultado identificou-se um abismo entre ambos e a necessidade de rever a comunicação nas 

escolas; o vídeo seria um instrumento para mudar esse cenário e melhorar a qualidade da 

aprendizagem. Ostrower
90

 diz que, a partir daí, foi preciso cativar o educador a esse ambiente 

do vídeo e suas questões. Portanto, foram oferecidos cursos e oficinas para prepará-los para 

uma prática de educomunicação e para que se tornassem multiplicadores desse conhecimento. 

Com o tempo, os próprios educadores começaram a realizar as oficinas em suas escolas; a 

princípio replicando as ideias da equipe da TV, mas, na sequência, criando formas próprias e 

inserindo novidades no processo. 

 

“Em 2001, o Projeto Botando a Mão na Mídia aumentou seu potencial de difusão, ao 

realizar os Cursos/Oficinas em articulação com os telepostos - estrutura montada 

pela TV Escola para receber a transmissão por satélite da programação do MEC e 

organizar atividades de formação em serviço com os educadores. Entre 1997 e 2001 

foram capacitados mais de 500 educadores, envolvendo cerca de 50.000 alunos da 

rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro.” (OSTROWER, 2003, p. 5). 

  

Para expandir ainda mais seu alcance e atingir um maior número de educadores e 

estudantes, este projeto foi transformado em um kit (um manual, dois cartazes e um fita de 
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vídeo), que, mesmo com o fim da TV Maxambomba, continuou a ser desenvolvido e 

distribuído para as escolas do estado em uma parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro. Segundo dados do Observatório da Imprensa
91

, até 2003 o 

número de educadores capacitados passou para 1.700, com o envolvimento de cerca de 170 

mil alunos da rede pública do estado. Ostrower sintetiza o sucesso do projeto: 

 

“O sucesso das oficinas não acontece por acaso. Ele vem da convicção de que os 

participantes, sejam jovens ou educadores, precisam experimentar na prática como é 

trabalhar com mídia. “Botar a mão” é mais do que ouvir alguém falar teoricamente 

sobre a TV e o vídeo. A força das palavras não se compara à da experiência vivida.” 

(OSTROWER, 2003, p. 7)  

 

  

Figuras 19 e 20: Gravação do projeto Botando a Mão na Mídia, 1998. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

 

3.2.3 Puxando Conversa pela raiz do samba na Baixada 

 

O Puxando Conversa tem suas origens nos primeiros anos da segunda fase da TV 

Maxambomba mas só tomou forma como tal nos anos finais e foi além da configuração de um 

quadro de TV, transformando-se em um projeto de memória da cultura popular contada e 

recontada por nomes do samba, compositores que estão por trás de sucessos de grandes 

intérpretes da música brasileira. 

 

“O início do Puxando Conversa acontece na TV Maxambomba. Gravávamos um 

programa sobre o bairro de Mesquita. Dentre seus moradores estava Romildo, um 

pernambucano cheio de cantigas, que, segundo um amigo e parceiro, havia 

contrabandeado do nordeste os ritmos – o coco, a embolada, o baião, o frevo – que 

se encontraram com o samba carioca. Gravamos em vídeo, quatro horas de pérolas. 

Romildo, um militar reformado da marinha, apenas reconhecido no mundo do 

samba. Esse ilustre “desconhecido” tinha dezenas de músicas gravadas e entre os 

importantes interpretes, ele se orgulhava de ter levado, pela primeira vez na historia 

                                                           
91

 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/598>. 



122 

 

da música popular brasileira, uma mulher ao topo das vendas no Brasil. Era Clara 

Nunes com sua música ‘Contos de areia’. [...] Era o ano de 1990. Romildo nos 

impressionou de tal forma que fomos gravando outros compositores sem saber bem 

o que fazer com o material. O projeto só tomou a forma atual em 1998, quando 

começamos a lançar os vídeos em rodas de samba mediadas pela linguagem 

audiovisual.” (FILÉ, 20--
92

) 

 

Filé
93

, que coordenou o projeto, conta que Romildo faleceu logo após ter gravado o 

programa e que não sabia como encaixar um conteúdo tão denso na estrutura de ‘revista’ da 

TV Maxambomba. E que só se entregou ao projeto após um pedido de Roberto Lara, famoso 

compositor de Nova Iguaçu, para exibi-lo na inauguração de um bar na cidade, em 1998. Aí 

sim, nascia o Puxando Conversa.  

A escolha dos compositores entrevistados seguia o fluxo de uma grande rede de 

indicações e amizades e cada vídeo evocava uma memória esquecida do lugar, do samba na 

Baixada. As gravações contavam também com muita música que se estendia para os locais de 

exibição em uma rememoração prestigiada tanto pelo homenageado, amigos, familiares, 

outros tantos nomes do samba e por aqueles apaixonados pelo ritmo. Esse pós-exibição, no 

mesmo estilo da ‘câmera aberta’ era gravado e transmitido ao vivo no telão da Maxambomba. 

A estreia com a apresentação do vídeo do Romildo foi eternizada em jornais e pesquisas do 

campo e é a lembrança mais marcante da série, contando com uma participação emocionada 

de sua esposa que agradeceu o trabalho da TV Maxambomba e a preservação dessa memória. 

 

“o que aconteceu foi o seguinte, o vídeo foi gravado em 1990 e ele morreu na 

mesma semana e aí depois a Maxambomba fez outro vídeo com Catoni, e aí foi 

outro vídeo que se percebeu que havia uma história ligada ao samba, e quando 

surgiu o projeto Puxando Conversa [...] em geral eram compositores daqui... Sergio 

Fonseca,  Jairo Bráulio,  Evandro, aí o que aconteceu foi o seguinte quando o projeto 

começou a ser feito, ele começou a ser feito em praças, na verdade em bares, ele foi 

feito ali no BillyBar, perto da prefeitura, uma duas vezes ali na praça Santos 

Dumont, e Filé se envolveu com isso, se interessou por samba, sobretudo em parte 

pela entrevista do Romildo, é um cara grandioso da música brasileira [...] e também 

Catoni, e aí ele começou já no final do projeto Maxambomba.”
94

 

 

Apesar dessa memória de Filé, com o ano de 1998 sendo o marco inicial do projeto, 

desde 1997 há registros sobre vídeos da série Puxando Conversa, como os que seguem 

abaixo, reafirmando-o como uma iniciativa de promoção da cultura do samba na Baixada e, 

por conseguinte, no Rio de Janeiro. Também no CECIP a cronologia se confunde, sendo a 

produção datada de 1998, com fotos da exibição de Romildo datadas no link memórias em 
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1997. O projeto foi além da experiência da TV Maxambomba, pois com seu fim, teve 

continuidade sob a coordenação de Valter Filé e investiu na valorização do samba sem o 

recorte territorial de antes, expandindo-se e reunindo multidões no Museu da República, no 

Centro carioca, lugar que já era utilizado para as exibições em uma fase transitória com o 

agravamento da escassez do financiamento. No Rio de Janeiro, haviam um leque de 

possibilidades a explorar ainda e a proposta persistiu alimentando-se dos ares de mudança que 

circulavam por espaços como a Lapa e a periferia, em um momento político em que o samba 

era colocado como símbolo nacional. 

 

“Às vezes, entender o samba, se o consideramos apenas como um estilo musical ou 

a partir dos sucessos da indústria fonográfica e dos desfiles das escolas de samba é 

reduzi-lo a um produto da indústria cultural. Ele nos fala de uma cultura negra que 

preza o acolhimento, a corporalidade, a oralidade, o olho-no-olho.” 
95

 

 

Filé continuou então a documentar a produção do samba, mas, em Nova Iguaçu, com 

o encerramento das atividades da TV Maxambomba, o projeto morreu definitivamente pela 

falta de investimento. No centro do Rio, a situação não era muito melhor segundo Roberto 

Lara, contudo, Filé conseguiu por meio de uma nova rede de articulações reerguer o projeto 

que contava com grandes nomes do samba carioca a cada exibição, resgatando a história da 

velha guarda de gigantes brasileiros. 
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Figura 21: Matéria sobre o início da série Puxando Conversa, em 1997, em publicação não identificada. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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Figura 22: Matéria sobre a série Puxando Conversa publicada no Correio da Lavoura, de 09 a 15/08/1997. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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Figura 23: Matéria sobre a série Puxando Conversa publicada no Mesquita Livre, em 23/04/1998. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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Figura 24: Matéria sobre a série Puxando Conversa publicada no Jornal O Dia, em 08/06/1998. 

Figura 25: Matéria sobre a série Puxando Conversa publicada no Jornal Extra, em 13/07/1998. 

Figura 26: Matéria sobre a série Puxando Conversa publicada no Jornal O Dia, em 14/12/1998. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 

 

Figura 27: Exibição do vídeo gravado com Romildo, 1997. 

Fonte: Acervo CECIP – Memórias – TV Maxambomba. 
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3.3. Os programas: a complexidade de discursos. 

 

Independente dos critérios de linguagem, qualidade, duração e formato, os programas 

da TV Maxambomba buscavam mostrar uma Baixada que não era representada na TV 

comercial, rompendo com a visão tradicional e consensual, tentando espelhar e retratar a 

realidade dos municípios e comunidades que a compunham bem como fortalecer sua 

identidade
96

. Se em um primeiro momento buscavam “levar” informações de 

“conscientização” com programação e distribuição apoiados no trabalho de movimentos 

sociais locais, com o desenvolvimento da experiência “o fazer” se tornou conjunto, 

colaborativo, participativo e estimulante. Não carregavam uma imagem vitimizada da região, 

mas sim um discurso provocador para despertar noções e memórias esquecidas ou inertes. Era 

um outro olhar sobre a Baixada Fluminense e seus moradores, um olhar que queria e passou a 

ser o deles sobre eles mesmos. Em todos os anos de atividade, foram produzidos programas 

com significativa variedade de temas, mas em todos eles a fórmula (apesar de não haver uma 

definição assim nos registros da equipe) era o reconhecimento: era preciso que quem 

assistisse pudesse se ver ali, ver sua realidade, seus problemas, suas alegrias, seu trabalho, sua 

vida. O acervo desta experiência mostra como aos poucos uma história diferente foi 

construída, fazendo emergir memórias desconhecidas para todos aqueles que têm um conceito 

de Baixada embasado na história legitimada pela mídia. 

Os programas levavam informação sobre a comunidade, sobre a Baixada 

Fluminense, sobre cultura, educação, saúde, meio ambiente, política, cidadania, etc, temas 

escolhidos em uma reunião de pauta similar a dos veículos comerciais a princípio, e, no 

desenvolver de sua segunda fase, com a participação dos moradores. Eram feitos telejornais, 

entrevistas, documentários, vídeos fictícios e entrevistas com moradores e autoridades 

políticas. Mesclava-se crítica, reivindicação, revolta, seriedade, humor, fantasia, música, 

confiança, fé, esperança e ação. O importante era agregar características das comunidades e 

suas populações, bem como seus anseios e dilemas, conquistas e derrotas, alegrias e tristezas; 

e ainda, ouvi-las, ser canal para sua expressão, para sua história. Foi também uma forma de 

fazê-las enxergar tudo o que não eram capazes, na época, de ver sobre si mesmo – como os 

problemas ambientais e sua riqueza cultural – colaborando para a consciência de poder de 

ação do coletivo e a responsabilidade social de cada sujeito em seu território, ou seja, ser 
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cidadão e cobrar do poder público o pleno atendimento a seus direitos mas exercendo 

devidamente seus deveres. 

O plano de fundo das produções são elementos reconhecíveis da Baixada Fluminense 

e suas comunidades, com imagens e músicas locais. As imagens retratavam comumente as 

consequências de uma ocupação desordenada na região, como levantado em sua história, 

demonstrando o abandono de muitos lugares – onde faltava saneamento, coleta de lixo, 

moradia estruturada, asfaltamento, ou seja, a urbanização planejada – e também a 

proximidade e coexistência de ambientes urbanos e rurais. Para promover o conhecimento da 

região, perfis de bairro foram produzidos, mas nem sempre eram tão bem recebidos por conta 

de sua especificidade, o que foi diagnosticado nas pesquisas encomendadas pelo CECIP e 

levou ao desenvolvimento do gênero de ficção como estratégia para atrair o público. Para 

tratar de temas educativos, uma prioridade do CECIP, além do modelo documentário, foi 

muito utilizado o teatro de fantoches, e encenações com os próprios moradores, tendo como 

público tanto as crianças, como adolescentes e adultos, com questões mais pertinentes as 

comunidades ou assuntos de interesse público que rodeavam toda a região. A escolha do 

elenco, nesses casos, era feita por uma rede de conhecimentos e indicações, prezando a 

proximidade e adequação ao papel em vez de uma atuação de excelência. 

 

“Normalmente isso ia do conhecimento de cada um... nós mais ou menos 

discutíamos o tema e cada um ia sugerindo uma pessoa, ou seja, não tinha nada 

muito formulado. Chamava uma pessoa e começava a gravar e essa pessoa não 

funcionava de repente... nós nunca excluímos mas nós tentávamos realocar essa 

pessoa em outra situação do vídeo pra ela participar. [...] Uma coisa bastante 

espontânea”
97

. 

 

A qualidade é algo subjetivo e, por isso, de difícil definição, afinal há um sentido 

para cada um, para cada grupo (MACHADO, 2001). Enquanto atrelada a uma questão estética 

e técnica, esse nunca foi o ponto principal para a equipe da TV Maxambomba, no geral. Era 

preciso registrar com os meios existentes, retratar e ser expressão de uma realidade específica, 

e a qualidade estava na linguagem utilizada para alcançar este fim. Coutinho
98

 ressalta que “a 

ética é uma estética e a relação com o outro é que é o essencial [...] é uma coisa de 

conhecimento, de diálogo” (p. 110), experimentada na TV e em suas produções, trazendo o 

cotidiano para o mundo do extraordinário. Chama atenção em seus vídeos a história desse 
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lugar, o quanto seus moradores são valorizados como sujeito e quanto uma experiência de 

comunicação com vistas a educação e democratização abriu horizontes e estimulou o 

questionamento da realidade tal qual apresentada. Além do caráter histórico e memorial, é 

perceptível como a militância e a educação são presentes em sua produção. O caráter 

pedagógico de alguns vídeos é questionado hoje por Filé
99

 – assim como o foi por Roberto 

Lara –, porém foi importante em um momento de redemocratização, um momento de abrir 

portas e desmistificar conceitos. Soma-se a tais pontos, a força da presença do veículo na 

mobilização social destacada por moradores nos depoimentos levantados até hoje e sinalizada 

por Coutinho que percebe a câmera e o vídeo como uma arma que muda a relação com o 

poder e a qualidade da ação. 

Para este trabalho, o objetivo era selecionar um vídeo para cada ano de projeto a fim 

de identificar a evolução em sua produção, a adaptação às experiências no campo e aos novos 

projetos criados, e que memória foi elaborada a partir do resgate de tantas memórias locais. 

Tal meta exigiria um total de 16 vídeos. Entretanto, houve dificuldades – tanto de ordem 

pessoal quanto institucional – de acesso à totalidade do material no CECIP, que só nos 

últimos dois anos deu início ao trabalho de digitalização de todo o acervo para 

disponibilização pública. Portanto, devido a essa impossibilidade foi utilizado o acervo 

disponível à consulta pública pelo CECIP – em um total de 34 vídeos – e o material arquivado 

na biblioteca do Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava, um dos poucos locais 

com essa memória devido ao projeto diferenciado desenvolvido pelo CECIP e a TV 

Maxambomba na região. Até esse processo de digitalização ser iniciado, os atores envolvidos 

direta ou indiretamente nesse projeto, não possuíam acesso ao acervo, tornando essa memória 

exclusividade de pesquisadores do campo. Essa é uma das críticas de Tigu, pois abriu-se aí, 

nos 13 anos do encerramento oficial da TV, uma lacuna para o esquecimento do projeto e o 

enfraquecimento da intervenção local que propôs. Roberto Lara vai ainda mais longe e afirma 

que parte do projeto se perdeu por negligência com a obra e sua preservação. Hoje, ao usar a 

ferramenta de pesquisa do CECIP, cerca de 50 produções aparecem para a TV Maxambomba, 

sendo que nos anos de 1996, 1999, 2000 e 2001, não há o relato de vídeos. Lara conta que nos 

últimos anos realmente já não havia produção para as ruas e a equipe se ocupava tanto dos 

projetos nas escolas quanto do Puxando Conversa. 

Além dessas fontes oficiais, alguns poucos vídeos compartilhados na internet, por 

participantes ou interessados no trabalho da TV Maxambomba, também foram assistidos para 
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que a seleção neste trabalho desse conta da maior diversidade possível de produções e 

formatos. 

Então, devido a lacunas citadas foram selecionados onze vídeos que, na visão da 

autora, pudessem demonstrar o conteúdo que a equipe procurou dar conta e as formas e os 

discursos que adotou para alcançar o objetivo trabalhado, considerando os anos em que há 

material disponível – o que inclui o ano de 1997, cujo vídeo Vida que segue não foi localizado 

a tempo da finalização deste trabalho. É relevante ainda o fato de que para alguns anos, em 

especial os iniciais, só havia um vídeo publicado. Ademais, com a redução do total proposto 

para análise, foram incluídos mais dois vídeos para melhor ilustração do formato perfil de 

bairro e que possuem depoimentos relevantes quanto ao conhecimento da própria Baixada. 

Na relação de produção da TV Maxambomba no CECIP, os vídeos são categorizados 

como: perfil, documentário, reportagem, ficção e infantil e optou-se por uma amostra que 

contemplasse todos os grupos. Importante também lembrar que as exibições eram feitas no 

formato revista, com a divisão da programação em curtos blocos de 10 minutos em média. Os 

vídeos aqui descritos possuem sua formatação original e individual e não houve acesso ao 

formato de veiculação utilizado à época. 

Os dados a seguir quanto à produção e equipe envolvida, bem como categoria e 

duração são do CECIP e disponíveis para consulta online. 

 

3.3.1 Seu Cristiano Guedes (1986) 

 
Direção: Claudius Ceccon; Câmera: Guilherme Fassheber; Áudio: Leonardo Gavina; Edição: José Bonifácio de 

Castro Alves; Música: (Valva) - Seu Cristiano Guedes; Produção: Cecip/TV Maxambomba. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 4’50’’ 

 

Em um momento de maior ligação com as lutas das associações de bairro, 

movimentos sindicais e ideologias, este vídeo traz questões políticas do uso da terra na 

simplicidade da fala de um ‘roceiro’. Situado na Zona Rural, o vídeo é o relato da história de 

Cristiano Guedes, um senhor que resolveu ‘roçar’ em um terreno cheio de donos e que tem 

nesse espaço a possibilidade de, além de lembrar e contar sua história, manifestar sua 

insatisfação com a política nacional. De primeira, uma mulher armada o inqueriu e expulsou, 

apenas por ter uma criação de gado por perto: “Ô nego, ce ta aí fazendo o que?”, ‘seu’ 

Cristiano respondeu que não era só uma plantação pequena, mas diante da ordem de se 

afastar, refletiu e foi em frente – “meti os peitos” – pois sem aquilo não teria como 
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sobreveviver. “Eu tendia eles mas só na hora, quando eles saía de perto de mim eu capinava 

outra vez”. E passou por situação semelhante com outro ‘dono da terra’. 

‘Seu’ Cristiano retrata, nos pouco mais de 6 minutos de vídeo, a face trabalhadora da 

Baixada. Contrariando o estigma da ignorância, ele conta sua história, reaviva sua memória, 

em defesa de uma maior igualdade começando pela posse e uso da terra; uma questão que 

permanece atual e alvo de intensos debates políticos, mas apresentada, criticada e solucionada 

nas suas simples palavras. 

Seu intento era de uma lavoura que rendesse produtos para a subsistência, visto que 

“dinheiro de pobre é um dinheiro tão sacrificado que quando vai lá compra o feijão, falta o 

arroz”. Saído de uma era de repressão na ditadura ele ressalta várias vezes que diria o que 

pensa ao presidente e qualquer outra autoridade mesmo com a ameaça de agressão física que 

“enquanto não abrir liberdade nessa terra, não haver justiça pro pequeno, não vai nada, não 

adianta baixar preço, não adianta suspender preço, não adianta fazer nada”, o governo pode 

cobrar a sua parte dessa liberdade, cobrar os impostos, porque “a terra da pra pagar”. 

Na liberdade de sua expressão, e riqueza de sua fala que marca a força do povo na 

Baixada, conclui que o governo é para os ricos, a lei é para os ricos enquanto a fome avança. 

A TV foi o espaço de expressão da sua história, do seu desabafo, da sua crítica e da 

manifestação de sua disposição em agir para que uma mudança ocorra. 

 

“Há muitos anos que eu vejo falar e escuto dizer da reforma agrária... mas ela é 

muito difícil vir [...] porque quando tem duzentos sem dinheiro tem cinquenta com 

dinheiro atrapalhando aquilo ali... escuto dizer que o governo já assinou, mas eu 

acho que isso é de mentirinha”. 

 

3.3.2 Santo Antônio, casa ou não casa? (1987) 

 
Dados da equipe indisponíveis. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 10’40’’ 

 

Os espectadores do documentário sobre o padroeiro da Diocese de Nova Iguaçu
100

, 

Santo Antônio, perceberão no vídeo o quanto a festa, que existe até hoje, mobiliza a 

população local. É a cobertura da maior manifestação popular da cidade. Entretanto, não se 

pode esquecer que nesse momento da TV havia um vínculo muito forte com a Igreja Católica 
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e que a opção por tal temática pode estar além do desejo de produzir um vídeo que 

demonstrasse a cultura da região. 

Comemorada em 13 de junho, feriado nos municípios que compõem a diocese, a 

festa do padroeiro tem a origem de sua história na cultura portuguesa, devido ao lugar de 

nascimento do santo, Lisboa, e quem conta é um dos próprios moradores ressaltando a forte 

migração portuguesa para Nova Iguaçu como influência principal e fonte da tradição, que foi 

se perdendo com o passar dos anos. O santo já intitulava a freguesia da cidade na época da 

colonização e foi se popularizando entre os moradores. 

A equipe entrevista moradores, católicos ou não, e até mesmo membros do clero, 

para identificar histórias e buscas pessoais, porém, mais do que o reconhecimento do olhar 

sobre os humildes, o santo ganha fama pela interseção nos relacionamentos amorosos. 

Imagens de procissões lotadas compõem a produção assim como da quermesse e da 

festividade, ilustrando tanto a fé de um povo quanto a alegria daqueles que participam apenas 

para aproveitar a festa e os encontros possíveis. Essa tradição diminui com o passar do tempo 

e a produção se configura hoje no registro e memória de uma época em que a população e a 

igreja caminhavam mais próximas, tanto no âmbito da fé, quanto social e político. 

 

3.3.3 Me engana que eu gosto (1988) 

 
Direção e Câmera: Luiz Augusto Tigu; Roteiro: Noni Carvalho; Operador de VT e Edição: Flávio P. Ceccon; 

Música: Judia de mim - Zeca Pagodinho e Wilson Moreira; Confecção de Bonecos: Noni Carvalho; Manipulação 

e voz dos bonecos: Denise Lopes e Noni Carvalho; Produção: Cecip/TV Maxambomba. 

Categoria: Ficção
101

 

Duração: 4’50’’ 

 

O vídeo, com cerca de 5 minutos de duração, provoca o espectador a questionar a 

finalidade de um dos deveres do cidadão brasileiro e via pela qual, teoricamente, as melhorias 

públicas poderiam ser financiadas e executadas: o pagamento de impostos. De modo lúdico e 

pedagógico, o assunto é tratado com uma encenação com bonecos fantoches, que simulam o 

questionamento de uma senhora após efetuar o pagamento. Mas já no início, antes do 

desenrolar do diálogo entre a senhora e o funcionário público, supõe-se, a produção abre com 

a seguinte afirmação da personagem: “Tem gente que paga imposto a vida inteira e não sabe 

pra quê”. A forma de tratar este tema vai de encontro à proposta do CECIP e da equipe da TV 

Maxambomba, problematizando e tornando uma questão algo tão enraizado no cotidiano e 
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comumente inquestionável. Era preciso despertar uma consciência cidadã, onde deveres e 

direitos fossem amplamente compreendidos. Apenas com o conhecimento seria possível 

criticar e cobrar o poder público. Em cada imposto estão inseridas outras tantas taxas cujo 

valor deveria ser revertido em ações a favor da comunidade; quando isso não acontece o 

cidadão pode e deve questionar e se mobilizar para ter seus direitos atendidos. 

Retomando o cenário da repartição onde a senhora e o funcionário conversam, ela 

questiona o item “Taxas Diversas” embutido no pagamento realizado. Ele explica que é por 

meio desse valor que o prefeito pode fazer melhorias na cidade. A partir daí ele começa a 

listar as taxas e suas funções enquanto ela relembra sua própria comunidade em associação a 

cada ponto – há o uso de imagens intercalas da comunidade, como lembrança da moradora; 

segundo matéria publicada pelo Jornal O Dia, em 16/04/1989
102

, as imagens são do bairro 

Carmari. Essa associação entre o objetivo das taxas e as imagens lembradas pela moradora 

demonstra que a proposta de uso do dinheiro público não se concretiza no lugar onde ela 

mora, além de servir como estratégia para que se alcance a comunicação pretendida. Vamos 

às taxas: 1- Taxa de esgoto, para manilhas, mas no bairro dela há valas expostas a céu aberto; 

2- Taxa de limpeza e conservação de vias públicas, mas no bairro dela as ruas ainda são de 

terra e esburacadas; 3- Taxa de assistência social e taxa de defesa civil, para situações de 

emergência como as enchentes que assolam a região; 4- Taxa de coleta de lixo, mas no bairro 

dela o lixo se acumula aos montes; 5- Taxa de conservação de calçamento (“o senhor tá 

brincando né?!”), mas no bairro dela as valas atravessam o espaço das calçadas; 6- Taxa de 

expediente; e 7- Taxa de iluminação pública, que “era pra botar luz na escuridão que é minha 

rua!”. 

E aí há a provocação principal do vídeo na fala da moradora: “Se eu tô pagando tudo 

isso, por que onde eu moro não tem nada?”. E continua questionando... “Por que Nova Iguaçu 

é tão abandonada? [...] eu tô no meu direito e quero saber! Nova Iguaçu era pra ser linda com 

todas essas taxas! Por que não é?”. Em meio aos questionamentos, o funcionário desconversa 

e diz que a moradora está “querendo saber demais”, em sinal ao descaso e morosidade do 

serviço público, encerrando a conversa ao entrar no horário de almoço. No fundo inicia o 

trecho que intitula a música “Judia de mim”, em analogia ao que o poder público sujeita a 

comunidade. 
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3.3.4 Diferentes, mas não desiguais (1989) 

 

Direção: Noni Carvalho; Música: Maria, Maria – Elis Regina; Realização: TV Maxambomba; Produção: Cecip. 

Categoria: Reportagem. 

Duração: 8’31’’ 

 

“Você sabe quais são os novos direitos da mulher na Constituinte agora?”. O 

programa de pouco mais de 8 minutos traz uma temática pertinente até hoje. Isso é outro 

ponto de destaque no material produzido pela TV Maxambomba: sua atualidade. A sociedade 

ainda busca evoluir em assuntos como este, o direito das mulheres e a igualdade de gêneros. 

A Constituição de 1988 decretou que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, 

mas é preciso que esta mudança saia do papel, e para defender isso é preciso consciência da 

causa. E é o que a Maxambomba objetiva pelo debate proposto no vídeo, despertar as 

mulheres para uma nova possibilidade, para a compreensão de que as coisas estão mudando, 

que elas possuem os mesmos direitos que os homens e que elas devem lutar por essa 

igualdade. 

Mas sem saber de tal mudança, como mudar? Por isso ela começa com o 

questionamento supracitado e a maioria das mulheres desconhece apesar de admitir a 

importância. Muitas mulheres são entrevistadas e falam abertamente sobre o conhecimento 

que tem, o que desejam e o que falta. E parece não ser preciso que o interlocutor – que não 

aparece – as estimule a falar, elas querem falar, elas têm o que falar; em algumas passagens o 

microfone é delas, elas são as donas de sua fala, de seu discurso. Uma das entrevistadas 

afirma que a mulher tem sim “uma coisa que é sua” e nessa diferença incide a “continuação 

da espécie”, porém isso não pode implicar em desigualdade de direitos e que a mulher não 

deve permitir que a opressão reduza seu amor próprio. Outra aponta que há uma liberdade 

maior, mas ainda é preciso conquistar mais; muitas leis ficam só no papel, por isso, diz que 

“as leis conquistadas só vão vir se a gente for atrás, se a gente correr atrás delas”, “só com 

luta”. E citam o caso da legislação que garante a licença-maternidade, que não é respeitada em 

muitas empresas que acabam demitindo suas funcionárias nessa situação, e o caso das 

empregadas domésticas, exploradas, que quando são devidamente pagas são excessivamente 

cobradas no desconto, como a senhora que diz que as madames querem descontar até “aquela 

roupa velha que ela dá para a empregada”; para ela faz-se necessário ir além, organizar a 

associação das empregadas domésticas e exigir o cumprimento da lei. 

O vídeo conta com a fala da política Benedita da Silva, que já militava pelos direitos 

das chamadas ‘minorias’. Ela afirma que a constituição trouxe “não apenas direitos, mas um 
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grande desafio” e que as mulheres precisam se posicionar, pois “somos mais da metade do 

eleitorado brasileiro e nosso voto que define, que decide”, “temos essa responsabilidade”. 

Mas para atingir esse ideal as mulheres devem se unir. Então mais do que informar e ouvir, a 

TV Maxambomba convida à ação, convida os moradores a repensar sua colocação sobre 

determinados assuntos a partir de uma perspectiva local, de demandas locais. 

Outra entrevistada traz em sua fala a consciência do papel da família na formação da 

sociedade: “os machão que tem hoje fomos nós, as mães né que fizeram, já hoje não hoje a 

gente já tá educando o filho da gente pra ir pra cozinha, arrumar a cozinha, ajudar a mulher”; 

uma mudança que se reflete na fala de outra mulher que divide o trabalho em casa. O vídeo 

também identifica outra postura interessante quando uma entrevistada diz que agora as 

mulheres possuem o “direito de ocupar a posição de chefe de família”, algo que reverbera nos 

anos que se seguem. A conclusão é de que a consciência desta causa existe sim, em níveis 

bem diferentes sim, e é preciso continuar lutando, “é preciso ter força, é preciso ter raça, é 

preciso ter gana sempre”, como urge a música ao fundo. 

 

3.3.5 A pressão (1990) 

 

Direção: Breno Kuperman e Noni Carvalho; Produção: Noni Carvalho, Rogério Moreira e Valter Filé; 

Roteiro e Texto: Noni Carvalho e Valter Filé; Seleção de atores: Noni Carvalho e Valter Filé; Seleção de 

figurantes: Luiz Augusto Tigú e Valter Filé; Câmera: Luiz Augusto Tigú; Câmera adicional: Breno 

Kuperman; Áudio: Rogério Moreira; Assistente de áudio: Luiz Carlos Lima; Produção de campo: Rogério 

Moreira; Trilha musical: Márcia Watzl e Noni carvalho; Edição: Márcia Watzl; Assistente de edição: Noni 

Carvalho; Finalização: Márcia Watzl; Computação gráfica: Flávio P. ceccon; Produção: TV 

Maxambomba; Realização: Cecip. 

Categoria: Ficção. 

Duração: 8’05’’ 

 

A pressão é um vídeo fictício, cujo elenco era formado por moradores da região, com 

a encenação da história de um homem rodeado por problemas em casa e no trabalho e que vai 

desabafar no bar e no ápice do estresse tem um pico de pressão e é socorrido. Seguindo a 

linha de conscientização pela linguagem audiovisual do CECIP, é um alerta quanto à saúde, 

neste caso, o problema da hipertensão causada por maus hábitos alimentares e sociais, 

agravados em casos de estresse. 

Para despertar o interesse e a preocupação com a doença, é apresentada aos 

espectadores uma situação reconhecível, com cenário e prática pertencente ao seu território e 

cotidiano. O uso de elementos de identificação locais, pelas histórias, cenários, perfis de 

atores, vestimenta, hábitos e linguagem era um meio de fazer com que o público pudesse se 
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ver na mesma situação e perceber que tanto pode passar pelo mesmo problema quanto pode 

fazer uso da mesma solução. E selecionar moradores da região – mesmo que agindo, como 

pode ser visto no programa, de forma mais ou menos inibida frente às câmeras, afetando a 

naturalidade das cenas – para participar amplia essa capacidade de reconhecimento pelo vídeo 

em uma narrativa que pela familiaridade evoca memórias ao presente para pensar em uma 

mudança de ação futura. 

A história se concentra no diálogo de dois homens, enquanto um desabafa (“Viu só a 

merda que é a minha vida”), ingerindo bebida alcoólica e alimentos gordurosos, o outro já o 

alerta para a possibilidade de um problema de saúde, mas ele ignora: “Que pressão alta o que 

rapá, nunca tive isso não, a única pressão alta que eu tenho é o patrão nas minhas costas!”. 

Mas quando com o acúmulo de aborrecimentos culmina em uma briga ele acaba passando mal 

e chega uma senhora da região para socorrê-lo questionando e alertando o personagem e toda 

a população ao mesmo: “Já mediu pressão alguma vez? [...] Vocês tem que criar vergonha e 

medir a pressão gente, não dói não!”. 

É o caráter educativo do CECIP se destacando em uma mensagem de alerta e 

cuidado à saúde, privilegiando situações e lugares corriqueiros para a população local (como a 

discussão em casa, os problemas financeiros e a miséria, a exploração no trabalho e a 

conversa dos bares), bem como as pessoas de lá, como ferramenta de atração para que a ideia 

seja abraçada. A temática, formato, linguagem e estratégia foram exploradas em outras 

produções como o vídeo Cólera? Sai pra lá! (1991), que traz dicas para evitar a doença muito 

conhecida na região, mas considerando a realidade e possibilidades da Baixada, evidente no 

trecho em que a moradora responde a sugestão de ferver a água: “Já viu o preço do gás? 

Ferver água?! Não há dinheiro que dê!”. Em ambos os casos, apesar da participação popular, 

ainda é perceptível a forte divisão entre informantes e informados na produção ainda 

extremamente educativa da TV. 

 

3.3.6 Serra de Madureira (1991) 

 

Produção, Roteiro e Direção: Noni Carvalho; Assistente de Direção: Valter Filé; Reportagem: Noni 

Carvalho; Câmera: Rogério Moreira; Edição: Luiz Augusto Tigu; Música: Chico 

Mário/Manassés; Locução: Noni Carvalho e Flávio P. Ceccon; Computação Gráfica: Claudia 

Ceccon; Produção: Cecip/TV Maxambomba. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 6’03’’ 
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Como em muitos dos vídeos da TV, esse também apresenta o título do programa com 

uma animação e desenhos. A Serra de Madureira ou Serra do Mendanha – hoje também 

conhecida como Serra do Vulcão – é importante área de preservação ambiental na Baixada 

Fluminense, cuja dimensão – atravessa vários municípios da região – é logo explicitada ao 

espectador. Entretanto, o problema que se pretende discutir é sinalizado na primeira fala do 

locutor: “as pessoas não ligam; aqui embaixo já tem problema demais, não sobra tempo nem 

pra olhar pra cima”. 

Neste vídeo, fica claro o objetivo da TV em mostrar a responsabilidade de cada um 

nos problemas tão presentes na Baixada; em muitos deles, os moradores agravavam a situação 

e prejudicavam a si mesmos. Então era um apagar do discurso de vítima para um entender de 

culpa e de capacidade de resposta. A população, aqui, não era tratada como burra, mas 

questionada para perceber por meio de suas próprias colocações o que está errado e porquê. 

A primeira entrevistada – e neste vídeo o entrevistador aparece – conta que quando 

era criança/jovem a mata ainda prevalecia e era fonte de água para a população local e lugar 

de belas cachoeiras. Mas isso mudou. Não existe mais. Descia água pelas encostas dos morros 

mas “não era tanta como agora [...] Agora a gente fica assim até apavorada entendeu... na 

minha casa que não entrava água hoje em dia entra”. A moradora é estimulada a explicar o 

porque da mudança e cita as queimadas. 

Com uma ilustração e uma linguagem didática é explicado o processo de manutenção 

da floresta e o que ocorre quando ações humanas agressivas – como queimadas, inserção de 

pedreiras, desmatamento, extração de madeira, criação de gado etc. – o interrompem e 

transformam, prejudicando diretamente aqueles que a rodeiam. A animação não é sofisticada 

mas consegue passar a mensagem com eficácia sendo complementada com manchetes de 

jornais com catástrofes locais, como as enchentes que marcaram a história da região, a fim de 

associar as más lembranças as tantas ações ilegais já naturalizadas entre os moradores. 

Apesar do decreto de 1988 que coloca a serra como área de proteção ambiental, o 

programa deixa claro que isso não é suficiente para transpor os limites do papel. A efetiva 

preservação só ocorrerá com o envolvimento da população na defesa deste “bem comum”, 

que poderia se tornar fonte de lazer para todos com a constituição de um parque nos moldes 

da Floresta da Tijuca, e que não existe na Baixada. Na luta pela preservação da serra, os 

moradores podem denunciar atitudes que agridam a região causando qualquer tipo de dano e o 

programa informa os caminhos para isso. 

Outros vídeos seguiram a temática ambiental como o Sombra e água fresca (1991) 

onde é levantada a ação dos moradores na redução de espaços arbóreos em Belford Roxo, 
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indicando que o plantio nas comunidades não é exclusividade do governo e deve ser adotado 

pela população, pois naquele momento, em muitos bairros da Baixada, “sombra é tão rara 

quanto dinheiro no bolso do povo”. Na mesma linha, muitos outros vídeos foram produzidos. 

 

3.3.7 Na batalha do lixo (1992) 

 

Direção, Roteiro e Produção: Pedro Britto; Câmera: Roberto Valente; Câmera Adicional: José Rouxinol, Luiz 

Augusto Tigú e Rogério Moreira; Entrevistas: Pedro Britto; Áudio: Rogério Moreira; Edição: Gustavo 

Cascon; Narração e desenhos: Claudius Ceccon; Animação: Flávio P. Ceccon; Músicas: (Flamengo) - Bontiglio 

de Oliveira - (Camundongo) - Waldir Azevedo/Risadinha do Pandeiro - (André do sapato novo) - André Victor 

Correia - (Apanhei-te cavaquinho) - Ernesto Nazareth - (Tico-Tico no fubá) - Zequinha de Abreu - (chorinho pra 

você) - Severino Araújo; Equipe Técnico Científica - Coordenação geral: Leda Lúcia Queiroz - Pesquisa: Adauto 

Lúcio Cardoso (IPPUR/UFRJ) -; Agradecimentos: Moradores do Bairro de Rancho Fundo; Apoio: CCFD - 

Comité Catholique Contre La Faim Et Pour Le Développement; Produção: TV Maxambomba; Realização: 

Cecip. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 12’17” 

 

Também com animação de desenhos em sua abertura, o vídeo situa o espectador no 

bairro de Rancho Fundo com a fala do locutor afirmando que ele poderia ser sim um lugar 

melhor do que é se não fosse o descaso das autoridades públicas, que não se atenta à falta de 

saneamento e ao escasso sistema de transporte. Entre os problemas, é destacado o caso do lixo 

e a ausência de coleta regular local bem como a falha em atingir a totalidade espacial do 

bairro, que conta com cerca de 5 mil moradores. Com o serviço muito distante do ideal, o lixo 

se prolifera e pode ser visto por todo o lado. 

Para tentar mudar essa situação, os moradores decidem se reunir e TV Maxambomba 

além de participar registra esse momento – o que fez em muitas outras ocasiões, registrar a 

ação da comunidade em prol de melhorias à comunidade. A presença da TV estimula os 

moradores e uma dela diz que “só falar do lixo todo mundo fala todo dia [...] e não resolve 

nada né. Acho que é educativo, um vídeo educativo poderia surtir algum efeito”. Outra opção 

dada também associada ao vídeo é mostrar, no intuito de estimular a prática, que muitas 

crianças dão outro destino ao lixo, fazendo uma espécie de coleta seletiva entre moradores e 

vendendo no bairro vizinho. Mesmo assim, há consciência de que um empenho da população 

e a regularização do serviço por parte da prefeitura é que podem resolver plenamente o 

problema, que já deixava marcas no lugar, como ressalta uma moradora: “As pessoas quando 

falam Rancho Fundo, Santa Rita, já tem a ideia de um lugar cheio de lixo, né, então eu acho 

que a população devia se preocupar também com isso”, cuidar do seu lugar, valorizá-lo. As 

duas soluções são defendidas pelos moradores, tanto a cobrança ao poder público quando a 
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mudança social; “vamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, porque ninguém vem aqui 

pagar enterro de ninguém que morreu de cólera, que morreu de meningite como morreu mês 

passado em Vila de Cava não”. 

Foi realizado, então, um abaixo-assinado que reuniu 370 assinaturas e foi entregue ao 

diretor da empresa responsável pela coleta – a Emlurb. A ação surtiu efeito, mas ainda com 

problemas. Os moradores se organizaram e fizeram um levantamento das irregularidades e 

apresentaram à Emlurb em nova tentativa que engendrou novas promessas e poucos avanços. 

 

“Melhorou né, não vamos dizer 100% mas melhorou 50%. Que antes que vocês 

tivessem fazendo esse trabalho, esse incentivo né a gente nem via o caminhão de 

lixo passar aqui na rua. Depois desse trabalho então tem passado caminhão de lixo.” 

 

O depoimento deste morador, que há 30 anos reside no bairro, reforça a relevância da 

presença da TV no lugar. Essa questão da presença é levantada por Nascimento (2009), o 

acompanhamento e registro que mexeram tanto com moradores quanto autoridades. 

E por mais que as promessas não fossem inteiramente cumpridas, a população 

destacou no próprio vídeo que a melhoria percebida está mais associada a conscientização da 

população em não jogar o lixo na rua, uma mudança sinalizada por uma moradora com o fato 

da utilização de cestas de lixo nos portões e calçadas; era “cada um com seu lixo” de forma 

mais organizada. 

A produção até aí foi exibida na praça de Rancho Fundo com a participação de um 

representante da Emlurb no processo de câmera aberta intermediado pela equipe da TV. 

Tarefas foram distribuídas para ambos os lados, de atendimento e de cobrança e uma reunião 

foi marcada na sede da empresa. Novas promessas parcialmente cumpridas, mas o que ficou 

foi o fator de mobilização coletiva e a compreensão deste. Como disse um morador, “vamos 

ser persistentes e encher o saco [...] não pode desanimar”, é preciso “correr atrás”. 

 

3.3.8 Meio ambientemente (1993) 

 

Direção: Pedro Britto; Assistente de Direção: Noni Carvalho;Roteiro: Pedro Britto e Noni Carvalho; Câmera: 

Luiz Augusto Tigu; Câmera Adicional: Flávio P. Ceccon; Entrevistas: Pedro Britto e Noni Carvalho; Áudio: 

Rogério Moreira e Pedro Britto; Edição: Gustavo Cascon; Assistente de Edição: Elcimar de Oliveira; Músicas: 

(Eldorado) - Aquarela Carioca - (Mantra) - Aquarela Carioca - (Triunfando) - Orquestra de Cordas Dedilhadas 

de Pernanbuco; Videografia: Claudia Ceccon; Vinheta: Claudius Ceccon; Produção: Pedro Britto e Noni 

Carvalho; Assistente de Produção: Luiz Carlos Lima; Equipe Técnico Científica: Coordenação Geral - Leda 

Lúcia Queiroz - pesquisa - Adauto Lúcio Cardoso (IPPUR/UFRJ). Agradecimentos: Dita (Grupo de Produção do 

Rancho Fundo) - Antônia (Sindicato das Empregadas Domésticas) - Moradores do Bairro de Rancho 
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Fundo; Apoio: Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement; Produção: Cecip/TV 

Maxambomba. 

Categoria: Reportagem. 

Duração: 9’51” 

 

“Que que é meio ambiente?”. Esta é a pergunta que abre o vídeo Meio 

Ambientemente, produzido em Rancho Fundo, Nova Iguaçu, em 1993. Crianças e adultos são 

questionados quanto ao tema e as respostas são as mais variadas possíveis: natureza, limpeza, 

IBAMA, plantas, parte do cotidiano, ar, tempo, sujeira, poluição etc. 

Rancho Fundo enfrentava muitos problemas com o lixo, tanto pelo mau serviço de 

coleta quanto pela atitude das pessoas em lançá-lo em qualquer lugar, como foi visto no vídeo 

Na Batalha do Lixo. A equipe da TV Maxambomba associou este ponto com o tema Meio 

Ambiente, construindo significados e lançando a semente para um debate que resultasse na 

melhoria da qualidade de vida. Para isso, o vídeo traçava um contraponto entre opiniões de 

adultos e crianças, alternando as imagens. 

Ainda discutindo a pergunta apresentada anteriormente, a equipe da TV quis saber o 

que as pessoas faziam com o lixo e a resposta foi simples e despojada de censura ou culpa: 

“vou jogando por aí”, na beira da vala, “porque não tem outro jeito”. Os repórteres não 

criticavam isso, apenas continuavam a questionar a população, que oscilava na compreensão 

da questão como fato natural ou como problema, pois muitos moradores diziam entender que 

precisavam fazer alguma coisa e afirmaram que participariam de algum projeto para melhorar 

a região. Nos depoimentos, é interessante perceber que não se trata de ignorância, no sentido 

pejorativo da palavra, mas de falta de tato de uma outra possibilidade, de conhecer o bife para 

substituir o osso
103

, no primeiro caso, e de falta de provocação, estímulo e lembrança no 

segundo caso de pessoas conscientes do problema e de possíveis soluções. A mudança, em 

ambos os casos, só poderia ocorrer aos poucos, e a TV, com as exibições e os debates, era 

instrumento para tal empreitada, colaborando para que as pessoas entendessem os dois papéis 

que desempenhavam e optassem por um lado: agente causador de distúrbios ambientais ou 

agente de transformação social – o que foi percebido na prática com o projeto do CECIP 

quanto ao meio ambiente em Rancho Fundo. 

Além disso, outra pergunta é feita aos moradores mas dessa vez criando nítido 

contraste entre adultos e crianças; “Você se orgulha de morar aqui nesse bairro?”. Enquanto 

os adultos afirmam que não e reforçam as características negativas como poluição, mau cheiro 

devido ao lixo e gases emitidos pelas fábricas que permeiam a região e proliferação de 

                                                           
103

 Em referência a fala de Nailton Agostinho Maia citando Ariano Suassuna na abertura deste capítulo. 
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animais que causam doenças aos humanos, como os ratos, as crianças falavam de seus 

espaços preferidos no bairro e davam um banho de sabedoria no outro grupo, pois não podiam 

entender o que o meio ambiente era para os adultos se o seu conceito associa-se ao verde e a 

natureza por eles tão degredada. Elas se orgulhavam sim de seu bairro e deslocaram o olhar da 

miséria entranhado nos adultos para o que realmente entendiam por meio ambiente, levando a 

equipe da TV para o alto de um morro próximo descortinando uma bela paisagem, com o 

verde que elas já demonstravam se preocupar, citando iniciativas com o reflorestamento e a 

coleta de lixo. 

Uma das crianças conta que “tem muita pessoa que fala que esse lugar aqui é o fim 

do mundo, fala que Deus não passou aqui, Deus passou aqui avoado”, mas elas não 

demonstram acreditar nisso e respondem que tem sim orgulho de morar em Rancho Fundo: 

“Se minha mãe dizer, meu filho nós vamo se mudar daqui, eu sei lá, acho que eu dou um treco 

porque quando eu nasci aqui poxa, esse lugar aqui pra mim é como se fosse minha segunda 

mãe”. 

O vídeo é concluído com a opinião de uma criança, que diz: “Meio ambiente pra 

mim é isso... mais liberdade e mais natureza”.  Com a visão das crianças, os adultos são 

provocados a se sensibilizarem e ver tudo o que não conseguiam enxergar, iniciando um 

processo de alteração da memória da comunidade com o objetivo de positivá-la, de 

rememorar coisas melhores. 

Outros vídeos foram desenvolvidos com as crianças, como o Falas e Sonhos de 

Crianças, onde elas desenham seu bairro ideal e mandam mais recados para pais e outros 

adultos, como não bater nelas, não jogar lixo na rua e parar de fumar e de beber cachaça. Elas 

ainda incluem seus desejos por educação, brinquedos e entretenimento, dizendo ainda que 

gostariam que houvesse emprego e asfalto na região (o vídeo foi gravado em vários bairros da 

Baixada), mostrando que “tamanho não é documento, o que importa é o pensamento”, que é 

bastante responsável e consciente. 

 

3.3.9 Duas palavrinhas (1994) 

 

Direção, Produção e Roteiro: Noni Carvalho; Produção de Campo: Rogério Moreira; Câmera: Luiz Augusto 

Tigu; Áudio: Rogério Moreira; Edição: Gustavo Cascon; Locução: Noni Carvalho e Claudia 

Ceccon; Videografia: Claudia Ceccon e Flávio P. Ceccon; Assessoria aos Grupos de Produção: CEDAC; Apoio: 

Cafod, Novib e Trócaire; Produção: Cecip/TV Maxambomba. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 11’28’’ 
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Duas Palavrinhas é a história do trabalho desenvolvido por creches comunitárias em 

Nova Iguaçu, que atendiam cerca de 2.800 crianças, entre zero e seis anos. Chamavam-se 

comunitárias “porque aqui quem trabalha também participa das decisões”. E comandando o 

debate na telinha, estavam pessoas que não faziam parte da equipe da TV mas sim do 

contexto e do cenário das creches da região, como a Marcélia Cardoso educadora, que 

participou diretamente da produção, assim como outras pessoas atuantes nas creches. 

Nunca antes haviam feito um vídeo tratando esta experiência, mas foram as pessoas 

que atuavam nestes espaços, educadores e voluntários, que perceberam a necessidade de 

mostrar seu trabalho, objetivo e dificuldades enfrentadas na perspectiva de transpor o conceito 

de que creche é um lugar onde a criança “come e dorme”, um “depósito de crianças”, ela é 

muito mais e demanda muitos esforços e investimento. Há uma preocupação de que, como 

primeiro espaço social frequentado após o ambiente familiar, a creche seja percebida como 

lugar em que as crianças começam a ser preparadas para o futuro. Mães que precisam 

trabalhar e estudar buscavam esse espaço de confiança para deixar seus filhos. 

O vídeo defende a importância da existência dessas creches em toda a Baixada 

Fluminense e exibe a luta daqueles que as fazem funcionar e das associações existentes. A TV 

foi usada como canal, como meio de manifestar sua crítica à falta de atuação na área do 

governo municipal, real responsável por oferecer o serviço, e de políticas públicas voltadas 

para o segmento. 

 

“O estatuto da criança e do adolescente garante as crianças de 0 a 6 anos o direito a 

alimentação, saúde e creche como responsabilidade do governo municipal, mas na 

Baixada Fluminense nenhuma prefeitura tem qualquer política voltada para essa 

faixa de idade. Essa é uma das principais lutas”. 

 

Para aliviar um pouco dessa ausência, algumas mães ajudam, mas outras não se 

interessam pelo que acontece com o filho(a) dentro da creche e tampouco participam de 

reuniões, menosprezando o trabalho desempenhado em um total desconhecimento das 

atividades realizadas. As brincadeiras, por exemplo, são mais do que mera distração: são um 

modo de expressão. 

Algumas pessoas que trabalham nas creches ilustram as dificuldades em seu 

cotidiano, como a de angariar recursos, com um teatro de simples e divertida representações, 

em que teias de aranha e velas são utilizadas em analogia ao tempo despendido aguardando 

um retorno das instituições que potencialmente podem financiá-las. Com membros das 

creches diretamente envolvidos na produção, Duas Palavrinhas busca dar visibilidade e 
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valorizar o trabalho dessas pessoas, trabalhando a autoestima, mas, principalmente ‘abrir o 

jogo’ com a sociedade e propor que ela pense junto em como levar adiante a luta por essa 

causa, inquirindo o espectador e convocando-o a refletir e agir: “Queremos saber o que você 

acha!”. 

 

3.3.10 Tinguá (1994)
104

 

 

Cecip/Maxambomba; Roteiro e Direção: Noni Carvalho; Câmera e produção: Rogério Moreira; Áudio: Luiz 

Carlos Lima; Edição: Gustavo Cascon; Locução: Noni Carvalho; Computação Gráfica: Flávio P. Ceccon; 

Músicas: (20 years Ago) - Astor Piazzola/Gerry Mulligan - (Years of Solitude) - Astor Piazzola/Gerry Mulligan 

- (Samba no Quintal) - Grupo Pirraça; Produção: Cecip/TV Maxambomba. 

Categoria: Documentário/Perfil. 

Duração: 6’37’’ 

 

Esse vídeo segue a narrativa de um documentário, resgatando a história da Baixada 

Fluminense com o intuito de reforçar sua identidade. Em muitos programas da TV, os 

documentários que apresentavam a região aos moradores utilizando de sua própria fala foram 

um meio de valorizar a região e mostrar os moradores uma história que eles pudessem ter 

esquecido ou não reparado, uma memória local que reforçaria o sentimento de pertença e 

afetaria sua subjetividade, influindo na reelaboração da identidade por uma perspectiva mais 

positiva e próxima da experiência vivenciada e não assistida e desapropriada do cotidiano. Os 

programas tornaram-se então uma expressão da cultura, história e memória da Baixada que 

não encontra caminho para se fazer conhecer pela mídia comercial. 

Tinguá é um exemplo do vasto universo que era a Baixada, uma parte do 

“microcosmos” de Kuperman. Como conta a locutora, Tinguá é uma parte do que restou da 

Mata Atlântica e é a maior floresta do estado do Rio de Janeiro, oito vezes maior que a 

Floresta Tijuca – a referência de área de preservação ambiental no estado. Com uma fauna 

diversificada, a reserva atravessa quatro municípios, sendo dois deles pertencentes a Baixada: 

Duque de Caxias e Nova Iguaçu. É também um lugar marcado pela história, em especial por 

ter sido o caminho por onde o ouro de Minas Gerais era escoado para o porto no Rio de 

Janeiro (conhecida como Estrada do Comércio ou Caminho do Ouro). Além da importância 

histórica, tem também valor econômico e social, pois seus mananciais eram fonte de 

abastecimento para 40% da água consumida na Baixada Fluminense. 

                                                           
104

 Como o vídeo “Duas Palavrinhas” foi categorizado pelo CECIP como “produção em parceria”, ou seja, 

produzido por participantes de movimento populares, e o ano de 1994 configura os dos com maior número de 

produções publicamente disponíveis, foi incluído esse segundo vídeo: “Tinguá”.  
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Seu potencial turístico também é ressaltado, visto que, distante das praias no litoral 

do estado, as cachoeiras são opção de lazer para moradores de toda a região. Contudo, para o 

desfrute do local é lançado um alerta aos visitantes corroborado pela opinião dos moradores e 

de representantes dos grupos Onda Verde e Defesa da Natureza: é preciso preservar! E apesar 

da insuficiência de ações governamentais – a falta de mão de obra e financiamento para o 

pleno exercer de fiscalização e conscientização da equipe do IBAMA – há uma preocupação 

de que a comunidade se mobilize na preservação local, como pode ser percebido na fala de 

um dos moradores: 

 
“não é nada demais arrancar uma folha, mas você já calculou 500 pessoas todo dia 

arrancando uma folhinha, isso aqui já tava careca já e acabou nossa reserva”. 

 

3.3.11 A Bola Mágica (1995) 

 

Direção: Noni Carvalho; Câmera: Rogério Moreira; Áudio: Luiz Carlos Lima; Assistente de áudio: Xanduca; 

Produção de campo: Séa Silva; Ilustrações: Cida; Atores: Amanda - Amanda C Santos, Verinha - Tarcila Helena 

Dias, Pedrinho - Felipe M. Guimarães, Madrinha - Séa Silva, Garoto do sorvete - Érick S. Altamiro, Professora - 

Márcia Correa e Castro; Edição: Emerson Guimarães; Animação: Flávio P. Ceccon; Música e efeitos sonoros: 

Sérgio Izecksohn; Levantamento bibliográfico e pesquisa: Séa Silva, Elinéa Peixoto e Monica 

Nascimento; Assessoria pedagógica: Wanda M. Abrantes; Agradecimentos: Gil Altamiro, Leno Altamiro, 

Geralda Helena da Silva, 3ª série e equipe da Escola Municipal José de Anchieta; Coordenação geral: Noni 

Carvalho;Apoio: UNIFEM - Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher; Produção: TV 

Maxambomba; Realização: Cecip 

Categoria: Ficção. 

Duração: 10’00” 

 

O vídeo, A bola mágica é mais uma produção fictícia da TV Maxambomba, que 

retrata o problema da representação social hegemônica presente não só na mídia mas também 

em outros produtos de comunicação, como o livro, e, neste caso, amplificado pela 

demonstração da construção imagética legitimada em um material destinado ao uso escolar. 

Com elenco com pessoas da comunidade, em espaços conhecidos das comunidades e, 

portanto, contando com maior aproximação ao público pelo reconhecimento, a produção 

contou ainda com o apoio da Escola Municipal José de Anchieta. 

A narrativa apresenta a diferença entre a informação veiculada e informação real 

para aquelas comunidades, reforçando estereótipos na visão idealizada de sociedade, quando 

já na primeira cena a criança Amanda estuda um livro com uma família inconcebível para sua 

realidade: um pai com bom emprego que chefia a família, a mãe “que é linda e cuida dos 

filhos”, e os filhos que desfrutam de uma “tarde agradável”, todos curiosamente brancos, 

loiros e felizes. A menina conclui que “esse livro não tem quase nada mesmo”, pois com a 
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súbita saída dos personagens dos “filhos” dos livros, confronta as experiências de vida de 

cada um, em lados opostos. Amanda vende bala para ajudar no sustento mesmo prejudicando 

sua presença na escola, busca os irmãos enquanto a mãe trabalha – o pai não mora com elas –, 

estuda e conta com a ajuda de uma vizinha com tarefas mais complicadas para uma criança, 

como cozinhar. Essa foi e ainda é a realidade de muitas famílias nas periferias. 

Tudo isso é um absurdo para as crianças saídas do livro, que exclamam em uma 

analogia à ineficaz retratação social no livro mediante a diversidade encontrada naquele 

território, como nas cenas em que se atravessa a feira local: “Nossa o mundo é assim?”. Isso 

tudo e mais um pouco na verdade, com a abordagem de outra questão na história: a 

segregação entre homens e mulheres. Pela fala de Pedrinho em trechos como “ bola é coisa de 

menino”, “short é roupa de menino” e “sabia que não ía dar certo uma garota dar a solução” 

demonstram ainda o reforço da desigualdade em um ambiente que deveria trabalhar pelo 

oposto na prática da educação. Porém, na medida em que demonstra consciência da diferença 

disseminada pelo material, tanto social como de gênero, a professora esclarece conformada 

que “vida é vida; livro de escola é outra coisa”. 

A troca de experiências entre as crianças e as mudanças que Amanda provocou neles 

transformam também o próprio livro, com uma ilustração com cenário diferente, elementos 

diferentes, tendo como pano de fundo a rua de terra batida e as roupas que segundo Amanda 

são para brincar e não como as de antes, “roupas de festa”. Esse é o mundo dela e de muitas 

outras crianças e moradores da região e deve ser defendido como tal, contradizendo uma 

proposta homogeneizadora. Amanda não é colocada na posição de coitada, e reafirma sua 

realidade, sua história. 

Com cerca de 10 minutos, o programa apesar de fictício provoca uma 

experimentação real do tema proposto pelo deslocamento de olhar que adota sobre a 

realidade, mostrando a vida na Baixada, suas ruas, casas, padarias, escolas, linguagens, 

desejos, pensamentos... é o “se ver”, o “retrato real” do qual Filé
105

 fala, e que põe em 

destaque o reforço do estereótipo e a segregação social pelas demais estruturas e instituições 

sociais. 
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3.3.12 Cheio de Cantigas – Série Puxando Conversa (1998
106

) 

 

Produção: TV Maxambomba; Realização: Cecip. 

Categoria: Documentário. 

Duração: 39’20’’ 

 

Pelos registros acessados nesta pesquisa e conversas com participantes, percebeu-se 

que nos anos de 1997 e 1998 houve uma intensa produção de vídeos para o projeto Puxando 

Conversa. A TV Maxambomba investiu nos documentários que traziam as histórias de 

grandes nomes do samba com raízes na Baixada Fluminense. Como já dito antes, o primeiro 

vídeo do que se tornaria a série Puxando Conversa foi o de Romildo Bastos, em 1990, mas 

que só foi editado e exibido neste formato anos depois. 

Romildo foi compositor de grandes sucessos nacionais, juntamente com outros 

artistas parceiros locais. Apesar de ter nascido em Pernambuco tem uma trajetória fluminense 

e foi morador ilustre da Baixada, apesar de limitado reconhecimento como tal por boa parcela 

da população. Neste vídeo, intercalada com suas composições, é apresentada sua história, 

contada por ele mesmo, por meio de lembranças que atravessam sua atuação em escolas de 

samba do Rio, como Portela, Beija-Flor e Mocidade, e sua entrada na indústria fonográfica 

com o uso de várias de suas músicas por cantores famosos, como Clara Nunes.  

 

“A gente vai engravidando a vida e... vai nascendo os filhos, tudo grande se manda, 

já não é mais teu mais, já vai pra boca dos outros, já começa a cantar e some, a gente 

tem q fazer outro de novo [...] a gente só vive engravidando a vida toda hora, toda 

hora, ela só vive de barriga cheia”. 

 

Apesar de ser “escravo da música”, como ele mesmo diz, e ter escrito grandes 

sucessos, não há um significativo reconhecimento disto e o vídeo e o projeto vão de encontro 

a esse problema para valorizar o artista, o samba e a história local, mostrando à Baixada sua 

riqueza cultural. Filé
107

 conta que esse foi um vídeo de muitas pérolas e preciosas falas, daí o 

nome Cheio de Cantigas. Em algumas delas, ele comenta, por exemplo, sua chegada à ala de 

compositores da Portela e o fato de ter começado como uma espécie de estagiário; “hoje em 

dia é mole, chega lá tu dá um troco entrou na ala, antigamente não, aí tinha que fazer teste, 

não era assim não”. Em outro momento, ele ressalta o “sofrimento satisfatório” intrínseco a 

vida de um poeta e sambista: “Quem não sofre não é poeta. [...] Casal perfeito não dá samba”. 
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 Apesar da divergência de datas e memórias relativas à exibição deste vídeo, é considerada neste trabalho a 

data informada pelo CECIP. 
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 Entrevista realizada com Válter Filé em 14 de junho de 2012, na Universidade Federal Rural do Rio de 
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E se despede do público que o assistirá com um pedido de que não o esqueçam sem que 

qualquer pessoa envolvida naquela produção pudesse imaginar que poucos dias depois 

Romildo faleceria. 

 

 “Os telespectadores vão me ver pela rua, por aí e tudo, se lembre sempre de mim, 

nunca esqueça de mim, não esqueça de um velho poetinha [...] e aquela mensagem 

pro pessoal todo de Mesquita [...] todos aqueles que gosta de escrever [...] e pra todo 

povo né de Mesquita e por onde passar essa TV ne, eu espero que todo mundo 

sempre se lembre de mim e mando aquele beijão , aquele abração pra todo povo”. 

 

Como a canção popularizada por Chitãozinho e Xororó, “no Rancho Fundo, bem pra 

lá do fim do mundo”, a população se via esquecida ou descrita negativamente na mídia 

comercial, mas tinha consciência de que era mais do que se mostrava, encontrando na mídia 

comunitária, a TV Maxambomba, a forma de verbalizar e mostrar sua face, sua vida em 

comunidade, com problemas, dilemas e qualidades, enfim, suas particularidades e as práticas 

cotidianas de um território que para seus moradores é ‘o’ lugar, o início do mundo e não o 

fim. 

 

3.4. E chega o fim, mas da lembrança nascem novas ações... nascem? 

 

“Todo projeto tem uma duração, uma hora acaba” e o que se aprendeu ali é preciso 

aplicar em outro lugar, diz Filé
108

. Assim o projeto da TV Maxambomba chega ao final na 

virada do século, e apesar do ano de 2001 marcar o seu fim para o CECIP, nos últimos anos já 

não há memórias expressivas de uma produção e participação ativa da TV na Baixada. 

Divergências na cronologia dos fatos a parte, a história do fim da TV Maxambomba coincide 

também com mudanças no cenário global que se expandem na década de 1990. 

O projeto encontrou em agências internacionais de cooperação a parceria necessária 

para seu financiamento e, conseguinte, acontecimento. 

 

“Por ser um projeto de comunicação vinculado à ONG Cecip, os recursos eram 

recebidos por esta entidade e repassados para a equipe da TV Maxambomba, o que 

viabilizava a manutenção financeira do projeto, a aquisição de equipamentos e o 

pagamento dos salários dos seus funcionários.” (NASCIMENTO, 2009, p. 40) 

 

Entretanto, algumas alterações no cenário global impactaram a atuação dessas 

agências como elo entre o Primeiro e o Terceiro Mundo e sua política de assistência e 
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promoção de ações em prol de melhorias nos países subdesenvolvidos. As ONGs latino-

americanas se ‘beneficiaram’ muito tempo desta política acoplada a um “contexto de 

solidariedade internacional” (CECCON, 2000, p. 7) mas os países ‘desenvolvidos’ passaram a 

enfrentar problemas similares aos dos países que buscavam ajudar, como o desemprego, a 

pobreza e a crise econômica, levando ao aumento de pressão interna contrária ao envio de 

recursos para terceiros enquanto a própria nação precisava ser ‘socorrida’. De acordo com 

Ceccon (2000), esta nova conjuntura tem como marco a queda do muro de Berlim que 

aproximou, não apenas as ‘Alemanhas’, mas os dois mundos. Em meio a essas mudanças, 

governos ditadores se esvaíam e davam lugar a governos democráticos, em que as ONGs 

teriam mais amparo e novas possibilidades de financiamento, o que não ocorreu no tempo e 

forma esperados. 

Com a nova realidade, as agências de desenvolvimento 

 

“passam a atuar como intermediárias entre as fontes de financiamento e os autores 

dos projetos apresentados. Com isso, passam a ter cada vez maior peso critérios de 

avaliação das agências multilaterais que buscam resultados imediatos, mensuráveis 

em projetos de relativamente curta duração. Todo o contrário da atuação histórica de 

ONGs que realizam ações de acompanhamento de processos ao longo de anos. [...] 

Elas se tornam cada vez mais repassadoras de novos critérios e formas de controle 

[...] As relações personalizadas deram lugar ao peso da burocracia dessas agências e 

ao aumento do número de relatórios que administrações situadas a 10 mil 

quilômetros de distância, exigem sem levar em conta o contexto em que as ações 

têm lugar.” (CECCON, 2000, p. 9) 

 

A mudança para um foco desregulado em resultados de curto prazo, segundo 

Nascimento (2009), afeta diretamente o CECIP que passa a investir em outros projetos e 

outras formas de levantar recursos e conseguir financiamentos. Essa nova visão 

internacionalizada é criticada por Eduardo Coutinho, que colaborou com a TV Maxambomba 

e suas produções. Para ele, tanto a análise de curto prazo quanto as expectativas de um 

produto que condiga com as pretensas ‘encomendas’ são prejudiciais ao processo e não 

permitem uma execução e análise de qualidade. 

 

“As instituições de ajuda ao Terceiro Mundo que patrocinam as ONGs, todas, todas 

estão viciadas por uma visão imediatista, querem um produto útil. Trabalham com o 

curto prazo. Não estão interessadas no processo. Enquanto não houver isso, você 

não pode fazer coisas boas, e ponto. Não há condição. [...] Enquanto não houver 

instituições abertas para, em vez de dizer, ‘como o nosso trabalho está rendendo 

frutos’, dizer ‘como o nosso trabalho, com todos os percalços rende frutos e a gente 

não sabe como vão ser’ e ‘como se dá esse processo, e talvez um dia dê frutos’, não 

há condição. [...] No fundo, pensa-se igual às grandes empresas. Quando estas fazem 

produtos de propaganda, não querem discutir, querem simplesmente passar a visão, 

insuportável, de que são maravilhosas. [...] Enquanto isto não mudar, enquanto se 
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trabalhar com o curto prazo, não se vai longe. Quem está interessado em financiar 

produto que vá problematizar o tema de que trata?”
109

 

 

Diante desse cenário, em 1998, o CECIP entra em crise financeira e a TV 

Maxambomba, que já atravessava dificuldades na manutenção do projeto – com a redução de 

pontos de exibição e a irregularidade desta, e perda de força dos Repórteres de Bairro desde 

1996 –, é diretamente afetada (MIRANDA, 2002). Filé
110

 conta que “minguou o 

financiamento” e o projeto perdia sua caracterização. Além do fator financeiro, que ele aponta 

como principal já que não era possível manter as produções, o espaço na Baixada (sua sede) e 

o salário da própria equipe, divergências entre os sujeitos que dela faziam parte também 

foram sentidas. Para Roberto Lara
111

, ainda acrescentou-se o fermento da radicalização 

proposta pela TV em sua segunda fase, o que teria tornado o projeto um incômodo aos olhos 

de seus organizadores a partir do momento em que o controle de conteúdo ficou inteiramente 

nas mãos dos moradores da periferia. E o projeto se encerrou deixando, para ambos, sua 

semente no campo, e a prova viva, de acordo com Filé, está na atuação posterior de tantas 

pessoas que de uma forma ou de outra participaram desta experiência, como é o caso de 

Gianne Neves que deu continuidade ao Grupo Fuzuê e hoje trabalha no CECIP. A 

importância que o projeto teve para ela pode ser percebida em entrevista a Nascimento 

(2009). 

 

“ser morador da Baixada, de uma comunidade pobre, você tem acesso a poucas 

coisas. Então, eu acho que (...) se eu não tivesse tido essa experiência, certamente, o 

que eu faria? Ah, seria vendedora numa loja, ou seria doméstica, porque tem a ver 

com o histórico familiar... então, eu acho que teve uma orientação nesse sentido... 

quais são as outras possibilidade de vida que você tem?” (Entrevista com Gianne 

Neves in: NASCIMENTO, 2009, p. 132). 

 

Portanto, mesmo com o fim, Filé
112

 vislumbra outras possibilidades e 

desdobramentos em vários lugares, frutos da semente que a experiência da TV Maxambomba 

deixou, cuja história se atualiza nos mais diferentes acontecimentos e projetos que surgiram 

depois; para ele, no relembrar da TV Maxambomba aqui proposto “você olha para semente e 

vê uma árvore”, vê a continuidade de um discurso maior do que um projeto, que é duradouro, 

que “se atualiza em forma de conhecimento”, de novas ações, exemplificadas nos projetos que 
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o CECIP trabalha atualmente como a Praça do Conhecimento, na comunidade Nova Brasília, 

no conjunto de favelas do Complexo do Alemão, e o Oi Kabum!, sediado em Ipanema, bairro 

da Zona Sul carioca. Em suma, projetos que dão continuidade aos objetivos de 

educomunicação da ONG e buscam a disponibilização e capacitação para o uso da tecnologia. 

Na Baixada Fluminense, grupos como Os Enraízados e os cineclubes se ocupam com a 

cultura local e sua valorização. 

Aliás, recentemente, a questão do novo cenário cultural na Baixada foi assunto de um 

evento internacional este ano: o TEDx Rio, um dos eventos independentes ligados ao 

TEDGlobal, conferência que objetiva pôr em discussão “ideias que valem a pena espalhar”
113

. 

Em sua palestra, Renata Saavedra, que trabalhou no Mapa de Cultura do Rio de Janeiro
114

, da 

Secretaria de Estado de Cultura, apresentou o “caldeirão criativo” da Baixada em contraponto 

ao imaginário que a via como “aquele lugar longe, de violência”. Da exibição de filmes a 

danças e sarais de poesia, a Baixada Fluminense tem de tudo, como exemplo, as iniciativas
115

 

lembradas por Saavedra: o Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, que surgiu em meados 

da década de 1980 mas só contou com programação fixa a partir de 2010, que traz poesia, 

cinema, dança e etc para a população local no espaço de um quintal; o Roque Pense, em 

Mesquita, um coletivo com fins ao fortalecimento da mulher no cenário cultural local 

promovendo festivais e debates que colocam como ponto central a questão de gênero; o 

Macaco Chinês, em Duque de Caxias, um coletivo que trabalha o audiovisual “com núcleos 

de cinema, música e teatro de rua”; a Capa Comics, nascida em 2013, que fugiu da regra de 

gibis com super-heróis e batalhas ambientadas no Estados Unidos e mudaram o cenário do 

produto para a Baixada Fluminense refletindo seu cotidiano
116

; a Pirão Discos, gravadora 

independente lançada em 2013, que resolveu destacar os artista da Baixada Fluminense e 

promover a “nova MPB, Música Popular da Baixada”; o Mate com Angu, em Duque de 

Caxias, nascido em 2002, que produz, exibe e capacita para a apropriação da linguagem 

audiovisual na cidade e discussão sobre as imagens apresentadas; o Cineclube Buraco do 
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Getúlio
117

, criado em 2006 como alternativa ao limitado circuito de cinema em Nova Iguaçu 

(a cidade possui apenas três salas em um shopping) e que, além da exibição de filmes, se 

tornou espaço para outras formas de manifestação artística para aqueles que tem pertencem a 

região; entre outras. 

O número de projetos citados impressiona aqueles que ainda se deixam levar pelo 

estereótipo negativo da Baixada Fluminense. Todas são iniciativas gratuitas e que ainda 

enfrentam dificuldades de financiamento conforme aponta Saavedra, que destaca o caso do 

Cineclube Buraco do Getúlio, que se mantém com dinheiro próprio e faz campanha para 

colaboração do público, levantando a questão do potencial de projetos como esse caso 

houvesse políticas públicas eficientes. 

Entretanto, apesar das variadas propostas que insurgem, inquietações foram geradas 

com esta pesquisa, a partir do que se viu e se ouviu de moradores da Baixada e participantes 

da TV Maxambomba, e se relacionam exatamente a ideia dos frutos que a TV teria deixado na 

região. A Baixada está vivendo uma explosão cultural, mas até que ponto há uma 

continuidade do projeto iniciado em 1986? Até que ponto ele referencia ações atuais com 

objetivo similar? E até que ponto ele impactou a vida na Baixada Fluminense e as pessoas que 

dele participaram? Apesar do CECIP investir em muitos outros projetos considerando a 

experiência com a TV Maxambomba e da continuidade de um objetivo, como lembrou Filé, a 

ONG não mais atuou na Baixada e tampouco houve um projeto de preservação dessa 

memória no local para que os moradores, que a vivenciaram ou não, pudessem pensar novas 

possibilidades e construir outras histórias a partir dali. O que leva a outro problema percebido: 

muitos moradores, inclusive nos lugares em que a TV se destacou, não se lembram da 

experiência; isso foi percebido em conversas informais nos lugares visitados durante o início 

da pesquisa. Como ela poderia ser referência se for esquecida? 

Essa questão foi discutida com Tigu que critica, em especial, a atuação do CECIP 

pós-projeto e o tratamento dado ao acervo, pois “esse material foi financiado, e foi financiado 

com a justificativa de que era para a população, por que ficou guardado por tanto tempo? [...] 

isso deveria ser de acesso direto, livre.” e da forma atual sustenta “uma burocratização que 

cria barreiras pra difusão de um projeto que era para a população.”. Para ele é difícil 

compreender o vácuo que se estende entre o fim do projeto e a disponibilização do acervo (e 

de forma parcial!) digitalizado ao público, considerando que a tecnologia para tal já existia e 

havia recursos financeiros que estavam sendo empregados em outros projetos. Essa 
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burocracia transformou o projeto em algo de interesse apenas de pesquisadores e estudantes 

de campos que se cruzam de alguma forma com a história da TV, que é o caso dos cursos de 

Comunicação; mas a população que realmente tinha direito ao registro destas memórias foi 

afastada cada vez mais, o que conduziu, de certo modo, à ignorância da semente ali lançada e 

contribuiu para a perda de continuidade do projeto. Roberto Lara compartilha da mesma 

opinião e relembra que acompanhou a gravidade da situação no CECIP: 

 

“o material ficou jogado por vários anos. Quer dizer, se aquele material, desde que a 

TV encerrou de alguma maneira tivesse sido disponibilizado, acho que o impacto 

teria sido maior. Mas só agora o material foi disponibilizado... e eu lembro que fui 

eu que articulei, eu tava no CECIP nessa época, tem dois anos. Fiquei lá brigando 

que tem material que se perdeu, coisas importantes que foram pro lixo... a verdade é 

essa. Agora eles deram uma recuperada. Então o impacto só não é maior  porque 

essa geração que ta aí, do HB, é a geração 80, entendeu? Uma geração que está 

fazendo as coisas hoje, nesses cineclubes que estão circulando pela Baixada. São 

pessoas que nasceram na década de 80. A Maxambomba tava acontecendo e elas 

nascendo né, então passar esse bastão foi difícil na medida que o acervo foi 

jogado”
118

 

 

Uma história, então, que aos poucos foi se perdendo na história da Baixada 

Fluminense, perdendo uma representação passada – considerando o conceito de história de 

Nora (1992) – de algo que mostrou durante anos outras representações ignoradas ou 

desconhecidas à época tanto para os que faziam parte desta realidade quanto para aqueles que 

a rodeavam. Apenas a biblioteca do Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava, em 

Nova Iguaçu, possui um material arquivado, fitas VHS de programas gravados na região e 

que hoje estão a disposição de qualquer visitante. O Centro, mais do que isso, mantem ativo o 

desenvolvimento de trabalhos sociais na região com creche, biblioteca, pré-vestibular 

comunitário, cursos, oficinas de aproveitamento integral de alimentos, oficina de artesanato 

com materiais recicláveis, educação de jovens e adultos e outras atividades. Não se pode ser 

extremista ao ponto de pensar que a experiência morreu após seu término, mas o problema da 

falta de informação sobre o projeto nos anos seguintes restringiu o contato e a influência da 

TV Maxambomba sobre, em especial, as futuras gerações da Baixada. Mas além desse 

problema, chama também a atenção de Tigu a ausência do CECIP na região com o 

encerramento da TV Maxambomba e sua concentração na capital do estado do Rio de Janeiro. 

 

“É uma coisa, tipo assim, meio que passa muito na Baixada Fluminense... vem o 

pessoal do Rio pra cá, faz um projeto, depois sai e continua se vendendo como 
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grande beneficiador da Baixada Fluminense. E na verdade, e na verdade veio, fez 

com toda boa intenção, mas não deu continuidade.”
119

 – Tigu 

 

E ele fala ainda de como 

 

“o projeto foi muito interessante, mas que essa instituição deixou de atuar na 

Baixada Fluminense [...] mas que faz exposição do principal projeto deles (no 

Centro e Zona Sul da cidade) que era na Baixada Fluminense. O projeto está 

servindo como pra eles venderem de que eles estiverem aqui, como muitos projetos 

passaram por aqui, que eles tiveram o momento de trabalhar com os pobres coitados 

da Baixada Fluminense. [...] não é uma coisa que deixou de fazer a um ano, dois 

anos [...] já tem mais de uma década que a Maxambomba deixou de existir.”
120

 

 

Como visto, porém, a Baixada Fluminense não adormeceu e foi palco de muitas 

outras iniciativas, mas que deixam uma sensação de que parecem ter uma diferença 

importante do projeto iniciado em 1986: o fator social, de mobilização, de transformação. Isso 

também é apontado por Tigu, que coloca a questão da continuidade como uma frustração 

sentida neste trabalho. As iniciativas atuais se aproximam da TV Maxambomba no sentido de 

ser um meio de expressar uma cultura própria da Baixada Fluminense, um caminho para que 

essa cultura marginal que não consegue nem se quer se encaixar no padrão cultura popular 

adotado pela mídia em uma apropriação com fins econômicos, descaracterizando, muitas 

vezes, aquilo que efetivamente é construído do cotidiano, do povo. Sendo assim, permanecem 

na base da tal hierarquia e passam despercebidas até por aqueles que a rodeiam, desmerecidos 

enquanto produto cultural, o que lembra uma frase de Saavedra que, ao fazer o mapa cultural 

da cidade se defrontou com barreiras ideológicas que sustentam esse olhar; ela conta o caso de 

uma funcionária da secretaria de cultura de um dos municípios investigados que ao ser 

questionada quanto a produção local respondeu: “aqui não tem nada”. Saavedra diz que isso é 

o “reflexo de uma ideia que desqualifica determinadas expressões culturais a partir do 

território em que elas são produzidas”, levantando uma “barreira geográfica (que) parece tão 

sólida porque ela se sustenta numa barreira do imaginário”. 

Nesse sentido de meio para manifestação cultural local, a TV Maxambomba teria 

encontrado continuidade, apesar de poucos projetos concretamente demonstrarem a terem 

como referência. É o caso do cineclube Mate com Angu. No livro que traz a história do 

cineclube, Heraldo HB conta que a TV impactou o trabalho que ele viria a desenvolver em 

Duque de Caxias, uma das maiores experiências da área no Brasil. 
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“Fui chamado para assistir a uma sessão da Maxambomba e me lembro vividamente 

da emoção que senti... O primeiro filme que vi era uma entrevista com o compositor 

Romildo, conhecido principalmente pelas músicas gravadas pela Clara Nunes, como 

‘Conto de Areia’. A filmagem era em sua casa, em Nova Iguaçu, e me impressionou 

muito a força daquele registro. E me encantei definitivamente por tudo que assisti e 

com a proposta estética da Maxambomba que era carregada de verdade e tesão. Esse 

foi um contato determinante para tudo em que eu viria a me meter dali para a 

frente...” (HB, 2013, p. 20). 

 

Nessas iniciativas se percebe a continuação da busca por uma representatividade real 

da Baixada, livre de romantismos que negligenciasse seus problemas, mas fiel ao seu 

cotidiano. Formas de expressão encontradas em um caminho alternativo ao caminho de 

comunicação comercial e cultural legitimado que durante anos alimentaram o que Heraldo 

HB (2013, p. 24) chamou de bullyng midiático, agravado em determinados momentos 

históricos e que levou a “um problema sério de identidade e amor-próprio” (HB, 2013, p. 25). 

Contudo, o que houve com os ajuntamentos e mobilizações que a TV buscava a favor 

do desenvolvimento local, do pleno exercer da cidadania e da luta pelas melhorias nas 

condições de vida da população? Isso chamou atenção na pesquisa. A luta pelo 

reconhecimento da cultura local encontrou novas formas de acontecer, referenciada ou não na 

TV ou em projetos que a tiveram por referência, em um ciclo cujo controle se esvai (caso do 

cineclube Buraco do Getúlio, inspirado no Mate com Angu). Questionado, Tigu diz que 

 

“todo pessoal tá numa onda de trabalhar a comunicação audiovisual numa onda 

muito mais artística, cultural, eventos, mas ninguém pensando como realmente o 

meio de comunicação que pode, por exemplo, ajudar a recuperar, a fortalecer uma 

identidade da Baixada Fluminense, então, monta uma onda que pra mim, [...] uma 

onda entre aspas artística né, sem uma preocupação muito com o social, logicamente 

que não há, uma, uma despreocupação total, mas que eu sinto falta.”
121

 

 

A maioria dos projetos atuais, então, teriam uma proposta muito mais restrita do que 

a da TV Maxambomba, que, até pelo contexto pós-ditadura em que estava inserida, agia por 

um ideal de democratização da comunicação no país que via a necessidade de pôr os meios de 

comunicação à disposição da população para que este pudesse ser usado de forma a intervir na 

própria estrutura social, sendo uma ferramenta utilizada nas várias lutas atreladas aos 

problemas do cotidiano. Fora de um circuito artístico fechado, ela foi às ruas, ela ouviu e 

capacitou, ela envolveu populações, comunidades na busca de seus direitos, no entender de 

seus deveres e potencialidades, e no reconhecimento da história local e do seu valor. A TV 

Maxambomba nasceu vinculada aos movimentos sociais e tinha um objetivo de 

conscientização e mobilização muito forte.  
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“Não conheço outro projeto similar a Maxambomba. Tem o cineclube, mas que tem 

uma característica totalmente diferenciada do que foi a Maxambomba. A 

Maxambomba no início, ela se construiu a partir também do próprio movimento 

social que existia na época em Nova Iguaçu. [...] ela não tinha a mais mínima 

pretensão nem intenção de ser um projeto de cinema nos bairros, era o uso mesmo, a 

utilização dos meios de comunicação, para que esse meio de comunicação servisse 

como uma ferramenta pro desenvolvimento desse bairro, e aí vem os problemas, os 

pequenos choques que tinham internamente na Maxambomba, que uns queriam 

utilizar como ferramenta e outros como uma onda mais de entretenimento, artístico, 

todas essas coisas. Então, aí é, por exemplo, quando você começou a falar da 

continuidade, a Maxambomba não se preocupou com continuidade, nenhuma.”
122

 

 

O desvio de norte, mesmo que temporário, gerou conflitos internos na equipe e 

culminou na saída de Tigu. A própria questão da burocratização dos processos de obtenção de 

financiamento impactou o fazer TV. 

 

“Todo mundo acha que foi lindo, divino e maravilhoso, mas têm muitas coisinhas 

também que não funcionaram. A minha própria saída; chegou um momento que eu 

pensava que as pessoas tavam ali realizando o material porque tinham 

financiamento... tinha que executar um projeto, tinha que justificar esse projeto, 

então as pessoas faziam isso só pra... num modus operanti sem uma preocupação de 

realmente achar q esse projeto podia realmente aportar e ajudar a alguma coisa na 

Baixada Fluminense.”
123

 

 

Essa fala condiz com a crítica de Eduardo Coutinho e até o momento não se havia 

percebido seu impacto sobre a equipe e a produção da TV Maxambomba. Entretanto, o que 

mais chama atenção é essa dúvida quanto ao que realmente a TV deixou. O problema não está 

num ideal romântico e nostálgico segundo o qual a experiência foi ‘maravilhosa’ demais para 

acabar; todo projeto precisa terminar, toda história tem um fim; o problema é que espera-se de 

histórias como a da TV Maxambomba que nova histórias se iniciem a partir do seu ponto 

final, que novas propostas germinem e se espalhem. Mas isso não foi sentido por alguns dos 

atores sociais contatados nesta pesquisa. 

Mas, assim como não só de coisas boas viveu a TV Maxambomba, nem só de coisas 

ruins tampouco. Projetos internos a TV como o Botando a Mão na Mídia e o Puxando 

Conversa se tornaram autônomos e se prolongaram no século XXI, enquanto esta experiência 

na Baixada, reconhecida internacionalmente, gerou convites tanto dentro como fora do país 

para a aplicação de proposta similar em outros espaços, durante e após sua existência. É o 

caso da TV Pinel, por exemplo. O convite veio em 1995, do Instituto Philippe Pinel, hoje 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, mas o início da nova TV é 

                                                           
122

 Entrevista realizada com Tigu Guimarães em 5 de novembro de 2014, em Nova Iguaçu. 
123

 Op.cit. 



157 

 

datado em 1996, em um contexto de reforma psiquiátrica no país, descontruindo a imagem da 

loucura pela elaboração de novas imagens forjadas pela participação conjunta de pacientes, 

funcionários e técnicos, atravessando as questões da própria doença e seu tratamento, bem 

como da instituição e famílias, associando a produtividade e atividade da empreitada com 

novas formas de pensar a saúde mental. (OSTROWER, 2003; MIRANDA, 2002). Mas por 

uma fala de Toja (2010) é possível perceber que essa desconstrução precisou acontecer 

primeiramente no imaginário compreendido por aqueles que estavam se propondo em dar o 

start nessa experiência a partir da aceitação do convite. 

 

“como integrante da TV Maxambomba junto com Noni Ostrower e Valter Filé, fui 

destinada a fazer parte da equipe da TV Pinel. Estivemos apreensivos com essa nova 

experiência, que ao mesmo tempo era desafiadora. O sentimento de medo com 

euforia traduzia um pouco da nossa manifestação naquele lugar esquisito e esquizo. 

Não apenas nós que viemos da TV Maxambomba, mas todos da equipe, com 

exceção dos residentes de psicologia, não tinha formação ou alguma passagem pela 

psiquiatria. O nosso olhar sobre a loucura era aquele produzido há séculos pela 

sociedade ocidental – pessoas inválidas, impotentes, violentas, que na sociedade 

disciplinar deveriam ficar enclausuradas em hospícios, para garantir a contenção de 

seus corpos e mentes. [...] Quando entrei no Pinel a primeira vez, esperava encontrar 

aquelas pessoas horrendas, babando, com seus corpos atrofiados, prontas para 

atacarem. Claro que nada disso aconteceu. Aos poucos fui me familiarizando, 

percebendo que aquela imagem estava muito longe da realidade e fui me sentindo 

em casa.” (TOJA, 2010, p. 67) 

 

 Em uma linguagem própria dos usuários, foram entregues a eles os meios de recriar 

a própria imagem em uma proposta de comunicação comunitária. A equipe da Maxambomba 

“realizou um treinamento intensivo, tanto da capacitação técnica quanto de questões mais 

conceituais sobre TV comunitária, democratização da comunicação e questões de legislação 

especifica” (OSTROWER, 2003, p. 6), mas em pouco tempo o projeto criou condições 

próprias para sua continuidade, inclusive com a criação do Núcleo Imagem na Ação “uma 

entidade sem fins lucrativos criada pela própria equipe fundadora da TV Pinel [...] com o 

objetivo de potencializar a atuação do grupo em projetos de comunicação comunitária 

articulada à saúde mental, educação e cultura”
124

, conquistando ainda positiva receptividade 

em toda a rede de saúde mental pela reelaboração da identidade de instituições e pacientes. 

Os profissionais envolvidos no trabalho da TV Maxambomba também foram 

convidados a dar continuidade em experiências similares, em termos de finalidade, fora do 

país. Tigu conta que a TV Maxambomba estava inserida em um cenário efervescente quanto 

ao movimento de vídeo popular, que havia ocasionado no nascimento da ABVP e do 

Movimento de Vídeo Popular na América Latina. Além da troca de experiências e motivação 
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dos projetos em andamento nos encontros realizados, as organizações promoviam formação 

técnica e profissional e aumentavam e fortaleciam uma rede de contatos com os mesmos 

interesses. Através desses encontros não só os projetos mas os membros de equipes se 

tornavam conhecidos e Tigu acabou convidado para replicar a experiência da TV 

Maxambomba na República Dominicana, mas com uma diferença: lá a equipe começou pela 

perspectiva inversa, ou seja, primeiro capacitar para o uso técnico da tecnologia de 

audiovisual e depois trabalhar as formas de aplicação. Essa inversão viu-se necessária na 

medida em que a primeira parte era a “parte fácil”, é um saber comum que em nada 

diferenciaria o projeto se não houvesse a segunda parte: uma conscientização do uso para fins 

sociais. Os percalços transpostos durante as fases da TV Maxambomba deixaram claro a 

importância não só da formação, mas do acesso real às ferramentas para a efetiva 

democratização, e do entendimento do seu potencial. 

Outros participantes trabalham com o CECIP até hoje, em vários outros projetos 

inseridos no ideal de cidadania e educação promovido pela ONG. É o caso de Gianne Neves, 

que do Grupo Fuzuê – criado com os remanescentes do projeto Repórter de Bairro que foram 

convidados a estagiar na instituição e desenvolveram um trabalho voltado para jovens, com 

oficinas e produção audiovisual – abraçou outros projetos no próprio CECIP e atualmente é 

coordenadora do CECIP Megapixel, ponto de cultura com oficinas gratuitas que “ensinam a 

gravar, editar e publicar vídeos, utilizando ferramentas simples como máquinas fotográficas 

digitais e programas de software livre”; os vídeos produzidos são exibidos em “espaços 

culturais da cidade” e disponibilizados no Youtube. O CECIP está preparando uma publicação 

baseada nessa experiência a fim de estimular outras iniciativas. 

Da mesma forma, encontramos também nomes como o de Noale Toja, Nailton 

Agostinho e Noni Ostrower envolvidos em projetos da ONG – com diversos parceiros entre 

os quais o poder público nas suas esferas governamentais –, como o Oi Kabum! Escola de 

Arte e Tecnologia e a Praça do Conhecimento – Centro de Cultura Digital. Escapando à 

questão levantada da continuidade na Baixada em si e seus impactos, vê se que foi um projeto 

que teve implicações individuais em muitos dos sujeitos participantes, que seguiram o curso 

da intervenção social pela comunicação, mesmo que de forma mais voltada para o aspecto 

educativo, o que sempre foi destacado pelo CECIP e pode ser percebido em todos os seus 

trabalhos. 

 

“Essa iniciativa despertou meu interesse pelo vídeo. Percebia no audiovisual a 

potência rizomática de articular, conectar outras linguagens artísticas e 

comunicacionais - como o teatro, a música, as artes plásticas, fotografia, a literatura, 
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a oralidade (DUBOIS, 2004) [...] Atravessam-se temas, articulam-se linguagens e 

saberes, estabelece-se um lugar de expressão de singularidades, além do seu apelo 

sedutor e poderoso de mobilizar (NEGRI, 2005). Em 1993, a TV Maxambomba 

realizava oficinas com movimentos populares e tive a oportunidade de participar de 

uma delas. Depois da oficina me integrei à equipe técnica da Maxambomba e passei 

a atuar diretamente com os projetos voltados para produção de vídeo e educação. 

Trabalhei no desenvolvimento de ações como Repórter de Bairro e Vídeo Escola – 

posteriormente denominado Projeto Botando a Mão na Mídia. Essa vivência levou-

me a elaborar o projeto Protagonismo Juvenil, Tecendo Saberes - para o Programa 

Capacitação Solidária, implantado pelo Governo Federal em 1998, direcionado aos 

adolescentes e jovens oriundos de famílias de baixa renda. [...] Essa formação 

construída a partir da TV Maxambomba, me levou no ano de 2000 à participar do 

Programa de Comunicação Social de Furnas – Central Elétrica S/A. [...] O projeto 

TV Maxambomba nos provocou estabelecer outros parâmetros nas relações de 

convivência. Perceber e lidar com diferenças tão radicais e estabelecer diálogos a 

partir das questões de gênero, etnia, classe, loucura, levou a mim e às demais 

pessoas envolvidas de alguma maneira no processo, a reverem a forma de pensar 

sobre nós na relação com o outro.” (TOJA, 2010, p. 37-38-39). 

 

Entre os moradores da Baixada Fluminense, em especial, os de Nova Iguaçu, 

entretanto, não houve uma percepção, no geral, de mudança. No início desta pesquisa, em 

visita ao bairro de Rancho Fundo, onde o trabalho a favor do meio ambiente encontrou maior 

repercussão, o cenário não é muito diferente daquele criticado. O lixo, alvo de intensos 

debates à época, pode ser visto espalhado por várias ruas do bairro. O bairro não contava 

apenas com o reforço da TV Maxambomba e do CECIP, mas também com um ativo 

movimento local, o GRR. Ainda hoje está em funcionamento a associação de moradores do 

bairro, porém, como percebido em conversa com moradores, sem o mesmo vigor de outrora. 

E a sensação que fica é da morte do trabalho que envolveu efetivamente o esforço coletivo, 

mobilizando a população para a conquista de resultados concretos e reais. A batalha pela 

regularização da coleta no bairro foi retratada em muitos vídeos e atingiu funcionários e 

lideranças do governo; reuniões na prefeitura foram acompanhadas pela equipe da TV; os 

moradores cobravam não só as autoridades mas também a mudança de postura dos seus 

‘conterrâneos’. Em entrevista à Nascimento (2009), uma moradora do bairro exemplificou 

essa sensação: 

 

“Por mais que você conscientize... você vê o nosso trabalho nesses jornais, você vê, 

o trabalho era todo direcionado para a conscientização das pessoas cuidarem do 

local. Foi uma luta incessante. E agora mesmo (...) o bairro tá sujo. E a coleta é 

normal. Segundas, quartas e sextas a coleta passa. Mas as pessoas não tem calma de 

esperar a coleta passar.” (Entrevista com Lourildes Queiroz in: NASCIMENTO, 

2009, p. 123). 

 

Porém, mais uma vez, nada é absoluto na história da TV Maxambomba, com suas 

diversas e por vezes antagônicas lembranças. Também moradora do bairro de Rancho Fundo, 
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Lindalva Lima, que esteve a frente do GRR durante determinado período, resgata em um 

depoimento a mudança subjetiva que ocorreu com ela e que ela enxerga em outros grupos 

pastorais, com uma proporção menor mas com objetivo similar. 

 

“Consegui mudar o meu jeito de ser, o que foi uma mudança muito boa, pois 

também meu interior ficou bem. [...] Tivemos muitos embates com os órgãos 

públicos, para termos o direito a um bairro limpo. Hoje, temos uma coleta de lixo, o 

caminhão de coleta que pode não estar tão bem como deveria, mas agora tenho 

consciência de que o governo do município é o responsável pelo abandono total do 

nosso bairro. E que no dia em que mais pessoas estiverem realmente interessadas em 

fazer algo, as coisas podem mudar. No começo, foi preciso acordar para a realidade, 

e ver que o bairro estava com muitas lixeiras. Simplesmente nos acomodávamos, por 

achar que o bairro era carente e que o progresso não chegaria aqui mesmo! [...] não 

devemos esperar cair do céu [...] as mudanças sociais ou pessoais estão nas nossas 

mãos.” (Lindalva Lima in: CECCON, C.; PAIVA, J. 2000, p. 115 e 118).. 

 

Medir o resultado de uma experiência como a da TV Maxambomba se comprovou 

algo difícil e complicado de fazer, até porque, como diz Coutinho, a mudança depende do 

repertório pessoal de cada um e um filme, um vídeo neste caso, se impactar na vida do sujeito 

não será algo sentido imediatamente e sim ao longo dos anos. Definir resultados em um caso 

de produção cultural é subjetivo porque o resultado está em cada um dos envolvidos, mas é 

algo intrínseco aos processos de financiamento. 

É perceptível, contudo, que a TV propôs para aquela população uma possibilidade 

inédita até então e encontrou nesse caminho muitos obstáculos e falhas, tentando se reinventar 

para saná-las de alguma forma. Na medida em que essa reinvenção abria portas encontrava 

outras tantas fechadas e o caminho escolhido não levou ao impacto futuro desejado por 

muitos de seus membros. O seu anseio por uma expressividade cultural reconhecida na 

Baixada Fluminense encontrou eco nos vários projetos que hoje batalham por um 

fortalecimento da identidade do território e dos sujeitos que dele partilham. É, por fim, um 

projeto com representatividade nacional e internacional, que saiu da Baixada para o mundo, 

com vídeos que foram, segundo Roberto Lara, reproduzidos na TV a cabo europeia, por 

exemplo, e com a visita  de um conhecido linguista estadunidense para conhecer a produção 

da periferia. 

 

 “a Maxambomba durante um tempo, por causa da iniciativa periférica numa cidade 

como Nova Iguaçu, onde você produz programas que tem relação com as pessoas e 

exibe em mais de vinte pontos para essa população, teve um impacto importante na 

cidade; não foi um impacto que foi percebido pelo poder público, que é atrasado, 

mas impactou a cidade, de alguma maneira o Estado e de alguma maneira o mundo! 

Vejam... Noam Chomsky sai de lá, vem pro Brasil para assistir uma exibição no 

Rancho Fundo, aí a imprensa brasileira toda, os caras do Jornal do Brasil e tal 

ficaram desesperados ‘o que ele tava fazendo aqui?’ [...] o cara veio de lá pra ver 



161 

 

essa experiência porque entendia que era uma iniciativa importante, uma experiência 

de uma TV alternativa, capaz de produzir uma cultura de um determinando lugar... 

foi importante pra burro durante 8 anos, 10 anos. [...] a experiência da TV aqui 

provou ser possível ser, numa periferia miserável como a nossa,  ser capaz de 

produzir conteúdos de si mesmo, da sua história, da sua vida, conteúdos que 

expressem e não necessariamente seja político, no sentido de dizer ‘é isso, é aquilo’, 

mas no sentido de expressar, de você registar e documentar como é que determinada 

população vive, cada cultura existe. Então acho que foi esse impacto, quer dizer, no 

fundo a TV morre, enquanto experiência prática, mas os sinais dela estão aí”
125

 

 

Estão aí, servindo de referência de uma possibilidade de um lugar marginalizado e 

periférico falar por si mesmo em vez de falarem por ele, pois este é o grande valor da 

experiência para Roberto Lara e aqueles que trabalharam com ele nos anos de Maxambomba 

e de CECIP, em uma direção que reage à sua maior crítica a este e outros tantos projetos 

culturais que participou posteriormente: a de conscientizar e levar cultura ao povo desprovido 

da mesma; um equívoco da organização corrigido na experimentação e vivência da TV, 

quando, à sua maneira, ela expressou um jeito baixadense de ser, expressou um lugar, 

expressou e registrou memórias, ressignificando-as. Mas ainda permanece uma inquietação, 

dado que algumas de suas lutas parecem ter adormecido com seu encerramento. 

 

“O que mais me surpreende é não ter aparecido nenhum grupo pra reproduzir a 

experiência da Maxambomba e nem ter se evolucionado pra nenhum tipo de 

movimento, por exemplo, pela democratização dos meios de comunicação. [...] esse 

projeto canal de cidadania [...] não existe absolutamente nada, nenhum interesse; as 

vezes as pessoas comentam, mas não existe [...] é uma coisa q talvez podemos 

colocar em uma.. uma carência que teve o projeto e todo o movimento, com essa 

coisa de criar novos embriões de outros projetos... principalmente agora com a 

internet... um facilitador incrível.”
126

 

 

O Canal da Cidadania
127

 é, segundo o Ministério das Comunicações, uma emissora 

de televisão aberta disponível para todo município do país com o diferencial de, por meio de 

sua inserção no Sistema Brasileiro de Televisão Digital, dispor de quatro TVs locais em cada 

cidade, sendo duas destinadas a TVs comunitárias. Ele foi criado por decreto publicado em 

2006, mas o principal documento na legislação nacional quanto a sua regulamentação é 

datado de 2012. O canal pode ser solicitado por municípios, Estados ou fundações e 

autarquias que possuam funções relacionadas a sua proposta. Sem a pretensão de discutir as 

políticas públicas nacionais para a democratização da comunicação ou aprofundar em seus 

debates, esse projeto do governo vai de encontro a esse ideal buscado ao longo dos anos de 
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uma comunicação de todos para todos, do acesso e do fim do monopólio dos meios de 

comunicação, de um espaço para a comunicação regionalizada. 

 

“tomando o que você falou a questão da continuidade é... Existe hoje o projeto canal 

da cidadania e aqui existe, parece, duzentos municípios no Brasil inteiro que já 

solicitaram o canal da cidadania, da Baixada nenhum. Que eu conheço, somente 

Niterói que tá já para implementar o canal da cidadania; da Baixada não tem 

nenhum.”
128

 

 

Saber da existência de um caminho legal para a democratização dos meios de 

comunicação que se desenha como uma possibilidade permanente de acesso e veiculação para 

as iniciativas comunitárias na Baixada Fluminense e que, ainda assim, ninguém recorreu a ele, 

nenhum movimento social se apropriou disso é uma das maiores frustrações de Tigu
129

, pois 

ele vislumbrava que no futuro a TV Maxambomba deveria se transformar em um canal de 

televisão local, e segundo Toja (2010) houve uma tentativa nesse sentido mas que não 

funcionou. Nesse sentido, a semente ou embrião da TV não teria prosperado e frutificado. 

Há que se lembrar ainda que falar sobre a democratização dos meios de comunicação 

naquela época era mais fácil do que fazê-la acontecer na prática, pois o equipamento 

necessário para trabalhar com o audiovisual possuía um custo extremamente alto, o que fazia 

com que toda proposta dependesse incondicionalmente do financiamento e suas burocracias, e 

não havia qualquer política pública direcionada para atender de alguma forma esta demanda. 

Hoje, além da existência de uma pauta política para a ‘reforma agrária do ar’ em consonância 

com a pressão exercida pela sociedade civil, a tecnologia avançou a um passo que permite 

produções individuais com o uso, por exemplo, de celulares e softwares gratuitos disponíveis 

para download na Internet. Esta, aliás, seria uma ferramenta adotada para potencializar 

qualquer proposta de comunicação alternativa e poderia servir como meio para uma nova 

história começar, uma nova história que procurasse dar conta dessas várias histórias invisíveis 

que a TV Maxambomba procurou retratar. É claro que a Internet, na mesma medida em que 

facilita a publicação de conteúdo, ela também pulveriza e seria preciso repensar as questões 

de exibição e formato. No que se vislumbra atualmente como um cenário pós-mídia, o 

chamado ativismo midiático, que nos anos de 1970 e 1980 perpassavam pela desconstrução 

de uma ideologia dominante que controla e seleciona a informação em uma luta ‘cara’ pela 

democratização da comunicação, encontra “outras formas de interação social e de colaboração 

através do uso das tecnologias de informação” (SANTOS, REGO, 2013, p. 1). Mesmo que 
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essa apropriação ainda esteja se desenhando na Baixada Fluminense com a visualização de 

contornos oscilantes, uns mais nítidos e outros menos, a história da TV Maxambomba 

permanece atual pelas lembranças vivas e evocadas na memória dos que foram tocados por 

ela de alguma forma, existindo enquanto inspiração na vida das pessoas, na vida da Baixada 

Fluminense. 
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CONCLUSÃO 

 

Uma inspiração sem dúvida. Ainda que ao final da pesquisa se perceba que durante a 

estrada alguns obstáculos se insurgiram mudando seu rumo, o objetivo da experiência 

perdurou levando-a a encontrar novas formas de acontecer e se reinventar, um processo que 

resultou da sua característica enquanto experimentação baseada unicamente em um ideal a 

desprendimento dos juízos de qualidade, técnica e formação. Nascida em um contexto político 

específico que marcou a sociedade brasileira, seu discurso e sua luta permanecem atuais mas 

encontrados em níveis diferentes nos produtos de comunicação alternativa que ocupam o 

cenário nacional. 

Permeada por uma proposta de democratização da comunicação, a TV Maxambomba 

teve um viés político e educativo muito fortes, descobrindo no vídeo sua ferramenta de 

embate. O vídeo foi usado como a “tática de intervenção” (CABRAL) de um grupo 

interessado, primeiro, em fortalecer e amplificar as causas defendidas pelos movimentos 

sociais emergentes e, em seguida, em reformular a imagem de seu território, a Baixada 

Fluminense. Mais do que democratizar os meios de comunicação havia um intento de 

democratizar a sociedade e assim romper com a cultura e a ditadura do silêncio, alterar as 

relações de poder e reivindicar melhorias que reduzissem a disparidade social que incidia 

fortemente sobre a população mas resgatando a figura e o papel de um cidadão dotado de 

direitos e responsabilidades; e o audiovisual foi utilizado para deflagrar as questões 

problematizadas, expô-las, criando novos agenciamentos, transpondo o estigma local 

legitimado, reconstruindo o imaginário por intermédio daqueles que lá residem, de suas 

memórias, suas histórias. 

Considerando as especificidades da Baixada e sua trajetória na mídia ao longo dos 

anos, constata-se a imposição de uma seletividade de elementos depreciativa quanto a sua 

imagem e identidade, configurando o que Todorov (2000) chamou de abusos da memória, que 

em seu exercício – o ato de lembrar, a ela recorrer em uma busca com determinado fim – 

tornou-se alvo da manipulação e oportunismo ideológico, como lembra Ricoeur (2007), 

privilegiando a estruturação de uma narrativa, que ao inibir e silenciar tantas lembranças para 

destacar a rememoração de outras, por vezes também manejadas por conveniência duvidosa, 

reforce a polarização de forças na sociedade em uma hierarquia que afeta sujeitos e lugares, 

induzindo-as a uma cegueira que limita sua intervenção e poder de ação a favor do 

desenvolvimento social e da autovalorização, reduzindo o conhecimento de algo a uma versão 

cuja elaboração, nesses casos, destoa das particularidades subjetivas e locais desprezando os 
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impactos dessa ‘escolha’. É o abuso encontrado no trabalho de enquadramento (POLLAK, 

1989) da imprensa carioca, que fere a identidade da Baixada ao revertê-la em uma caricatura 

da pobreza, do descaso e da criminalidade; ‘o faroeste fluminense’, alimentado por elementos 

que não eram exclusivos de seu território, mas que reverberaram na apropriação 

sensacionalista de acontecimentos, nas seletivas hipérboles do discurso midiático. Uma 

construção que começou a ser desconstruída, mas que ainda tem muitas paredes fortes a 

derrubar tamanha sua injeção sobre o lugar que se muniu de anos e anos de lembranças e 

notícias vilipendiosas. A afecção sobre os sujeitos e território é percebida na autoestima da 

população, identificada nas conversas realizadas ao longo da pesquisa em que poucos 

moradores prezam a região e a apontam sim como um lugar da onde é preciso sair, pois é 

“claro que não é bom”. Entre tantas falas captadas no dia-a-dia da cidade, o desejo de fuga é 

uma constante assim como o sentimento de pobreza e violência. Sim isso tem mudado, mas 

apenas nos últimos anos passos mais cumpridos estão sendo dados na medida em que há uma 

expansão do cenário cultural na Baixada Fluminense, reelaborando memórias e lugares de 

memória, em uma nova identidade que acompanha as mudanças, não só no cenário cultural, 

mas no cenário midiático e político. Caminhos alternativos se proliferam. E a TV 

Maxambomba, na Baixada, foi uma das primeiras a percorrê-los no período de 

redemocratização do país. Estudá-la implica em trazer ao presente seu debate, seu objetivo, 

suas questões, suas formas e formatos, sua função enquanto mediadora de uma outra 

possibilidade que faz nascer uma história repleta de afetividades ignoradas até então, 

arquitetando a realização de uma comunicação comum e social, delineando novos pontos de 

emissão e outra qualidade de recepção, em uma negociação mais justa das versões oficiais que 

se instituem pelo mundo. 

 

“Estudar a mídia, para além de suas características de tecnologia, significa, portanto, 

estudar as condições de construção da comunicação pública e de formação da 

opinião pública. No Brasil, existe debate público formador de uma opinião pública 

democrática? [...] Ao longo de nossa história quem tem desfrutado da liberdade de 

expressão, isto é, quem tem tido voz e quem tem tido a voz ouvida?” (LIMA, 2013) 

 

É trazer a tona essa estranha democracia, dita por Lima (2013) tomando com base as 

discussões de Paulo Freire, que perpetua a cultura do silêncio, a submersão de memórias, a 

inibição de histórias. O Brasil, desde os tempos coloniais, é um enfermo cuja doença está no 

entorpecimento da fala pública, sua limitação, não remediada por interesses daqueles que tem 

o poder de falar e desde já exerciam um tipo de controle sobre o discurso ‘público’. Qualquer 

narrativa homogênea na história brasileira pressupõe o distanciamento da pluralidade que se 
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sabe marcar o país; a seleção é uma necessidade e uma característica natural da memória, mas 

as intervenções sobre ela não devem ser opressivas e oportunistas. E como é a comunicação 

midiatizada que mais claramente se coloca como espaço de formação do que é comum, que 

cria e estimula a agenda e a opinião pública, e hoje há um abuso da mídia comercial em seu 

restrito conteúdo dominado por oligopólios, a comunicação alternativa e comunitária se 

apresenta como o instrumento para resgatar efetivamente o comum da comunicação, o caráter 

público, em uma produção que esteja em sintonia com as demandas da comunidade e do 

lugar. É ela que remedia a mudez ou rouquidão dos sujeitos excluídos do processo comercial 

e de massa. Obviamente existem distorções também nesse projeto que pode se perder em sua 

diretriz, mas, em geral, é por ele que se escapa a comunicação mecânica do um para todos 

para inserir e considerar o todos em todas as etapas do processo. E é aí que toda a informação 

latente se revela, insurgindo-se em um contraste com o que comumente é oferecido – os ossos 

–, constituindo, assim, a comunicação comunitária como eficaz instrumento de reconstrução 

da história de um território ou de um grupo pela emersão de uma outra seletividade da 

memória, que faz aflorar pela sua proposta as memórias subterrâneas definidas por Pollak 

(1989), em uma releitura da própria história que converge para a revisão da identidade e do 

valor local. Esse novo que se desenha transforma a participação ao passo que também a 

estimula e reforça, propagando ideais cidadãos. Portanto, é um modo de comunicar que 

implica consciente ou inconscientemente em novas formas de agir no mundo promovendo o 

desenvolvimento social. 

É o que a TV Maxambomba fez na Baixada Fluminense, em especial, em Nova 

Iguaçu, atacada e marcada por uma imaginário que sufocava as brechas que insistiam em 

mostrar uma outra Baixada, a Baixada histórica, rica cultura e economicamente, mas que teve 

em toda sua trajetória o descaso político e a urbanização desordenada a atrapalhar. Mas o 

diferencial dos projetos de comunicação alternativa que surgiam nesse período era sua 

associação aos movimentos sociais, seu engajamento por outra cena política mais justa e 

democrática e a comunicação era um tema que atravessava todas as outras questões, pois pela 

informação que se dá o conhecimento e qualquer mudança, e servia de fomentador das 

problemáticas em voga.  Logo apenas democratizando a comunicação se poderá democratizar 

a sociedade. Na luta por melhorias sociais na Baixada, a equipe da TV Maxambomba foi 

aprendendo isso assim como a sociedade brasileira permanece aprendendo, dando sentido a 

comunicação pública e a inserção do povo nesse processo compreendendo a necessidade de 

organização e representação popular para que novos passos sejam dados com esse propósito. 
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É a saída do mutismo brasileiro de Freire (LIMA, 2013) – em que o povo age como 

espectador da construção histórica – para a participação enquanto povo e não massa. Isso 

incomoda e tenta-se rechaçar suas investidas, negando o diálogo em contraposição a cultura 

dos comunicados. Mais do que a manipulação discutida por Adorno e Horkheimer, trata-se de 

silenciamentos, que aos poucos minam o senso crítico e a opinião pública. É o Brasil da 

inexperiência democrática – uma característica presente nos países de Terceiro Mundo – que 

deve acordar para a resposta à pergunta: “quem tem desfrutado da liberdade de expressão” e 

“quem tem tido a voz ouvida”? Pois, “apenas, quando o povo da sociedade dependente rompe 

as amarras da cultura do silêncio e conquista seu direito de falar [...] é que esta sociedade 

como um todo pode deixar de ser silenciosa face à sociedade metropolitana” (LIMA, 2013) e 

a partir de então pensar as questões de acesso aos meios de comunicação e suas condições de 

expressão em um ideal democrático. 

Os envolvidos na experiência da TV Maxambomba deixaram clara a influência das 

ideias de Paulo Freire em sua concepção e buscaram motivar as ações populares na Baixada 

Fluminense na defesa do direito de voz, tanto na fala quanto na recepção. E nos rastros 

seguidos para a investigação e conhecimento dessa história, percebeu-se que o projeto 

alcançou seu objetivo. A esse respeito vale lembrar Barbosa (2012), que mostra a construção 

histórica e narrativa na relação entre o pesquisador e seus referentes, “ou seja, aquilo que 

utilizou para, em certa medida, dar luz ao passado: no caso do texto histórico esse referente é 

o rastro que perdura sob a forma de vestígios” (p. 2). Foi possível então prosseguir no intento 

de uma cartografia que desse conta desse mundo, que se apresentou ao olhar do pesquisador 

expandindo suas expectativas mas também frustrando algumas, em um cenário diferente do 

imaginado. Isso pode ser sentido em uma das falas compartilhadas neste trabalho: “Todo 

mundo acha que foi lindo, divino e maravilhoso, mas têm muitas coisinhas também que não 

funcionaram”
130

. 

A fala de Tigu “briga” com boa parte da bibliografia da TV Maxambomba e acende 

um sinal amarelo para aqueles que concebem a comunicação alternativa e comunitária como 

experiências encantadoras e falíveis apenas pelo aspecto financeiro, compreendido na falta de 

apoio e de políticas públicas no ramo. O ideal focado em um objetivo bem determinado e 

intrínseco na definição das formas de atuação são os verdadeiros pontos-chave para o sucesso 

de uma experiência como essa. E pelos depoimentos desde sua criação até os dias atuais, 

coletados em bibliografia diversa, entrevistas e conversas, constata-se uma oscilação de sua 
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avaliação que, por mais que ao fim seja positiva neste trabalho e muitos outros e 

mundialmente reconhecida, é interessante enquanto objeto de análise, pois demonstra as 

armadilhas que cingiram o projeto, as reinvenções para mantê-lo na reta, os debates que 

conciliaram pensamentos por vezes divergentes em prol do comum, e a problemática da 

continuidade e a apropriação popular da comunicação enquanto ferramenta de uso público. 

Nem tudo, portanto, foi lindo como se espera e deseja. Pelos vestígios descobertos a 

TV Maxambomba sofreu de problemas técnicos e financeiros, bem como de divergências 

conceituais quanto a sua proposta. Visualizou-se em sua origem uma das mais fortes críticas 

aos projetos que se direcionam as regiões periféricas e pobres das cidades e estados; na 

tentativa de ‘socorrê-los’ do estágio em que se encontram, acabam por reproduzir a hierarquia 

social com a qual dizem não compactuar. Roberto Lara retrata bem essa questão ao lembrar os 

problemas experimentados pela TV Maxambomba quando traz um olhar estrangeiro à 

Baixada para mostrar o que é a Baixada, quando chega com o discurso de conscientização e 

educação apoiado em uma carência e necessidade que supostamente conhecia.  

 

“processo educativo consiste basicamente em: você levar um conjunto de conteúdos 

a alguém que não dispõe desse produto; conteúdo... esse é o projeto, ou seja, ele é 

negativo, você opera através da falta; “fulano não tem algo, vou levar pra ele”. 

Claro, quando você pensa assim, que o outro é um saco vazio você é um reacionário 

filho da puta, mas se você é sensível, vai lá... lê Paulo freire, você fala, “vou 

respeitar um pouco a cultura dele” [...] Esse é o projeto, vou respeitar um pouquinho 

ele, a fala dele, vou alfabetizar ele levando em conta isso, mas vou levar um 

conteúdo pra ele, e você opera a partir da falta. Quando você opera saúde é a mesma 

porcaria porque o cara não tem saúde, o problema é que no caso da cultura, ela não é 

negativa, ela é potente, ela sobra, cultura todos tem, todos sabemos fazer.”
131

 

 

Houve esse caráter pedagógico e não cabe aqui julgar sua intencionalidade mas sim 

expor suas novas maneiras de realização, quando, ciente de um problema que impedia uma 

proximidade maior com a comunidade e suas demandas, é feita a opção de reformular a 

equipe com pessoas da região independente da formação técnica para o trabalho com 

audiovisual e, mais a frente, de inserir e capacitar pessoas da comunidade para o mesmo. Sem 

abrir mãos da politização dos temas e do investimento no desenvolvimento da cidadania, a TV 

se abriu para ser um meio de expressão da cultura local, de seu cotidiano. 

 

“a Maxambomba se insurgiu contra isso, contra essa lógica, quando ela não se 

dedicou a ficar fazendo discussões de transformar isso ou aquilo, quando ela só se 

preocupou em, de alguma maneira, expressar algo que estava ali acontecendo, fosse 

o que fosse. Claro que discussão política é fundamental, você tem que ter.”
132
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Roberto Lara, em seus anos de experiência no governo e em ONGs, vê no Brasil uma 

lógica complicada de trabalho com a cultura, uma lógica que ainda encontra dificuldade em se 

desprender de uma hierarquização que qualifica a cultura e que, por isso, busca reformá-la, 

erroneamente. Quando a Maxambomba se entende como um canal que democratiza o acesso e 

valoriza a cultura de um território, que é o seu eixo de ação, ela consegue impactar na vida 

das pessoas e do lugar. 

 

“Não tem que vir o cara de lá pra falar por mim. E o barato dessa experiência é 

provar essa capacidade de falar por si, isso que importa, e isso é o que referencia 

mais do que a qualidade, o que referencia é isso. Peraê, não sou tão miserável assim; 

eu posso, uma vez que me aproprio de alguma tecnologia e informação, eu posso 

produzir meus conteúdos e fazer minhas coisas, é isso!”
133

 

 

E mais do que a possibilidade de expressar o mundo contido em um território, que 

ganha cada vez mais valor por essa prática, há a possibilidade da intervenção social, da 

consciência da força coletiva enquanto cidadãos de comunidades que poderiam transformá-las 

e melhorá-las. A TV era um estímulo, aquilo que muitas vezes incendiava o pavio esquecido. 

Tigu, que participou do princípio das produções vislumbrava essa característica como fonte de 

motivação. 

 

“achando que o movimento social era um caminho e que de repente aparece uma 

ferramenta que eu sempre achei interessante pra poder motivar, mobilizar e 

aumentar esse movimento social, era esse o meu interesse. [...] mas o que mais me 

motivava era a questão da possibilidade da Maxambomba ser uma ferramenta que 

pudesse criar um interesse uma mobilização pra questão social na Baixada 

Fluminense, esse é o principal”
134

 

 

E deu certo por muito tempo atraindo olhares de muitos lugares e se tornando 

referência no campo da comunicação alternativa. Entre esses olhares, curiosamente, há a 

própria mídia de massa da qual a TV se distanciava conceitualmente, além é claro de outros 

veículos da imprensa local. Não se mensurou as aparições e citações do projeto alternativo nas 

páginas da mídia comercial neste trabalho, não era o intuito, mas pelo acervo do CECIP, 

disponível ao público, parece haver um destaque no clipping para notícias no Jornal O Dia. É 

interessante ver como a mídia de massa também se adequava ao momento em que se ansiava 

a concretização de um ideal de democratização e se proliferavam movimentos locais 

significativos e uma nova valorização do lugar. O cenário na Baixada, à época, tinha ainda a 
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presença da Igreja Católica e seus bispos progressistas apoiando as lutas travadas em seus 

territórios. Esse novo conjunto chamou a atenção da imprensa, cadernos locais nasciam e se 

fortaleciam e precisavam ser alimentados. Jornalistas locais também eram inseridos na 

indústria criando uma rede de relacionamento e conhecimento para a troca de informação, 

segundo Tigu, que também ocupou a função de fotógrafo do Jornal O Dia, como freelance. 

Ele lembra que “a Maxambomba era um projeto que chamava atenção até pra própria mídia 

de massa. E para nós sempre foi de interesse aparecer na mídia de comunicação de massa”, 

divulgando o trabalho realizado e as exibições, alcançando um público ainda maior e 

escapando ao isolamento que se pensava provável ao transgredir os processos hegemônicos de 

controle da informação. Era uma nova teia de comunicação que a Baixada Fluminense 

começava a ocupar e participar, entretanto, de acordo com Tigu, restrita a cadernos regionais 

específicos, com distribuição limitada ao território e arredores, normalmente apenas uma vez 

na semana. No ano de 2013, um dos jornais que adotavam o formato semanal do caderno, o 

Jornal Extra, abriu uma sucursal em Duque de Caxias inaugurando o Mais Baixada, uma 

publicação que pela primeira na mídia de massa carioca trará notícias diárias da região em 

dias úteis, destacando além dos acontecimentos locais as personalidades da Baixada, como o 

intento de “explorar, sobretudo, o espírito comunitário da região”
135

. Há, então, movimentos, 

desde o fim da ditadura, que, por mais que sejam movidos por interesses distintos e até 

opostos, sendo mais ou menos desenvolvidos, convergem e se encontram em fim semelhante: 

o de ampliar os espaços de ‘minorias’ na comunicação midiatizada compreendendo o valor do 

território e suas particularidades econômicas, ambientais, culturais e sociais; um 

reconhecimento de que não se fala para minorias amorfas, mas sim grandes contingentes 

populacionais que anseiam uma outra visão de si próprios e informações mais próximas de 

sua realidade. 

Nesse reconhecimento se destacou a TV Maxambomba, que no discurso de seus 

atores mostrou o quanto era marcante a identificação das pessoas com o projeto, o quanto era 

importante o uso, apontado por Filé (2005), de histórias pessoais tão próximas que afetavam 

os espectadores a ponto de conseguirem se ver no vídeo, na situação representada pela fala de 

um vizinho ou de um colega de profissão etc. 

 

“O cotidiano é trazido para o produto vídeo e devolvido ao sujeito para que perceba 

o mundo coletivo que cria e recria nos becos, ruelas, bares, casas, praças, jogos e nas 

                                                           
135

 Conforme disponível em: http://extra.globo.com/noticias/rio/baixada-fluminense/mais-baixada-novo-jornal-

trara-noticias-diarias-destacando-personagens-fatos-da-regiao-7727787.html 
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tantas práticas que os prendem ao seu dia-a-dia. Esta é uma nova percepção da 

comunicação, que precisa ser disseminada”. (OLIVEIRA, 2008, p. 954). 

 

Ao resgatar o cotidiano para o primeiro plano de suas imagens, a TV incorpora ainda 

uma outra funcionalidade, para além dos objetivos abordados e resultados esperados, a de 

registro. Ao acompanhar o dia-a-dia da Baixada, suas lutas e sua produção cultural, a TV 

colaborou para a construção e preservação do que hoje é seu passado; tornou-se vestígio 

também da história da Baixada Fluminense, de seus personagens. Um exemplo lembrado 

saudosamente por Roberto Lara é o vídeo Cheio de Cantigas, com Romildo, um material que 

não existe em nenhum outro lugar de uma figura que contribuiu muito para o samba 

brasileiro. O problema é permitir o afastamento desse passado daqueles com os quais ele 

dialogaria, ou seja, da população da Baixada, como visto com a questão da disponibilização 

do acervo pelo CECIP. 

Se como visto a mídia é uma das instituições formadoras da opinião pública bem 

como da versão histórica oficial dos fatos, a TV Maxambomba exerceu papel similar naquele 

território mas traçando uma história paralela, alternativa à visão hegemônica dos fatos. 

Houve, por conseguinte, uma reelaboração da memória local e da identidade, mas quais as 

implicações na memória contemporânea? Como dito no capítulo anterior, as influências 

sensíveis do projeto no mundo atual não são tão claras, apesar da existência (e persistência) de 

uma cena cultural ‘baixadense’ muito intensa e significativa frente ao seu passado. Aqui 

entra, então, um dos pontos que mais chamou a atenção nesse memorial da TV 

Maxambomba: até que ponto há realmente um legado local, uma semente a frutificar ou frutos 

já sensíveis com o fim da experiência? Mesmo partindo das lembranças que reafirmam seu 

papel como referência para toda a Baixada Fluminense, a TV parece ser pouco lembrada 

considerando a vastidão da região em todos os aspectos. Para uma avaliação mais precisa, 

seria preciso mapear o cenário cultural atual da Baixada e investigar diretamente as iniciativas 

posteriores a essa experiência, o que não foi possível aqui apesar de conversas e depoimentos 

de alguns dos atores que despertaram o alerta para tal questão. Mas mais do que saber aonde e 

quem impactou, é relevante vislumbrar a continuidade de um ideal democrático na região, as 

novas configurações delineadas na busca por mudança local real. E o que se vê, sem o 

aprofundamento no trabalho dos ativistas contemporâneos e seguindo apenas os burburinhos 

das ruas, é o crescimento de projetos que buscam formas de representar a Baixada, ser um 

caminho para uma comunicação alternativa e um canal de uso exclusivo da cultura local para 

sua expressão e difusão. Contudo, permanece a inquietação quanto ao fator de mobilização 

social com fins a transformação e desenvolvimento local. A produção cultural tem encontrado 
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caminhos por onde extravasar, mas em que medida está colaborando para a proposta de 

intervenção no lugar? Não se sabe ao certo mas algumas pistas elucidam o horizonte. É 

preciso lembrar que “o próprio conhecimento gerado pelo diálogo comunicativo só será 

verdadeiro e autêntico quando comprometido com a justiça e a transformação social.” (LIMA, 

2013). Conseguir ‘acontecer’ é uma conquista, mas é preciso ir além. As próprias facilidades 

de produção de conteúdo alavancadas nos últimos anos destacam uma mudança grande no 

processo comunicativo, mas nem sempre há um objetivo social no ato. Essa é a crítica de Tigu 

ao discutir a possibilidade da continuidade da TV Maxambomba enquanto uma ferramenta 

apropriada pela e para a população, para o uso em suas batalhas diárias e no fortalecimento de 

sua identidade, para promover uma perspectiva mais consciente de papel do povo como 

cidadão no exercer pleno de seus direitos e deveres, democratizando assim a sociedade. Essa 

crítica é revista hoje em Cabral ao analisar o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação – o FNDC, criado em 1991 e transformado em entidade em 1995, e sintetizada 

no seguinte questionamento: 

 

“E se hoje temos vários grupos pensando a comunicação, em especial o rádio, e 

alguns pensando em ampliar suas ações para tvs comunitárias de baixa potência, 

vale então a pergunta: quantos deles se dispõem a construir e desenvolver um 

projeto político alternativo de sociedade? Quantos estão contribuindo para 

democratizar a comunicação visando a democratização da sociedade?” (CABRAL) 

 

Para Cabral o FNDC, um símbolo contemporâneo da luta pela democratização, tem 

passado por um esvaziamento ao longo dos anos, aproximando-se da estrutura excludente dos 

setores que busca atingir. O fórum nasceu como um movimento social, entretanto, tem 

deixado de ouvir os mesmos movimentos a partir dos quais se constitui, distanciando-os de 

sua causa primeira no que Cabral chama de “hiperqualificação da informação” e sua 

conseguinte concentração nas mãos de poucos em vez de um efetivo envolvimento e 

participação dos grupos na cena de debate nacional. Além disso, chama atenção para a 

apropriação comercial da proposta comunitária ao detectar uma oportunidade de mercado, um 

nicho a ser atingido, e a introdução dessas iniciativas de falsa fachada nas associações 

nacionais e regionais do segmento. Não que se pregue uma descrença nas abordagens dos que 

hoje ocupam o lugar da luta pela democratização dos meios, mas sim um alerta para que não 

se perca a diretriz de uma luta que já se trava há muitos anos. O próprio caso da ABVP é 

citado pelo autor, quando vê que há mudanças sérias no seu rumo, perceptíveis no próprio 

perfil de associados. Inicialmente ponto de encontro de participantes de membros de 

movimentos sociais, sindicatos e videastas independentes que discutiam e estimulavam o uso 
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do vídeo popular, a associação passou a fornecedora de capacitação para ONGs e produtores 

de vídeo com possuem uma certa temática popular, preocupam-se mais com a intermediação 

do que com o público final de tais produções, esvaindo-se as prioridades de outrora. 

 

“Sua atuação, baseada no tripé informação, capacitação e distribuição, é voltada 

originalmente para os associados. Não existe por parte da ABVP uma política de 

incentivo a novas experiências, não se discute no interior da entidade as temáticas 

dos movimentos, dando origem assim a um abismo, também no interior dessa 

associação, entre a comunicação e as lutas da sociedade.” - cabral 

 

A questão é o quanto esse esvaziamento pode estar presente em ações em todo estado 

do Rio, inclusive nas que se apresentam com o intuito de promover a democratização da 

comunicação nas periferias e favelas como um meio alternativo e comunitário, expandindo o 

abismo citado por Cabral. Essa é a preocupação com a continuidade da TV Maxambomba e 

justifica a compreensão dos que vêem sua morte ao procurar frutos que tenham como norte o 

comprometimento com um novo projeto de sociedade. Hoje não há na Baixada Fluminense 

um movimento similar pela democratização da comunicação, que envolva a sociedade com 

fins a sua própria democratização, colocando as possibilidades inclusivas em suas mãos. 

Quando Tigu contesta o desinteresse da população da Baixada e dos movimentos que lá 

atuam por um projeto como o Canal da Cidadania, é com esse esvaziamento que ele se 

preocupa, é com a interrupção ou desvio de um ideal comprometido com a comunicação 

pública transformadora e com a falta de percepção com o “o papel da comunicação como 

atividade-meio” (CABRAL). Enquanto durou a Maxambomba conseguiu ser instrumento 

dessa transformação, após seu fim, por um problema de memória parece, encontrou pouca 

reverberação no cenário de sua atuação apesar de ser referência para o campo da comunicação 

alternativa. É ver na comunicação um caminho para todas as lutas travadas na sociedade, 

extrapolando o meio em si no uso contextualizado como ferramenta. 

Hoje, as tecnologias de comunicação e informação, sobretudo a internet, abrem 

novas possibilidades de interação comunicacional, novos formatos para o desenrolar do 

debate político que pleiteia democracia em todos os âmbitos sociais. O cenário é bem 

diferente dos anos 1980, em que se saía de uma ditadura e os meios de reivindicação eram 

mais inacessíveis pelo custo e disponibilidade. Atualmente, as iniciativas de comunicação 

alternativa ou comunitária ainda padecem do mal financeiro, batalhando pela sobrevivência, 

mas um leque de oportunidades é descoberto, com a facilitação da produção, edição e 

publicação de conteúdo. A própria TV Maxambomba poderia se reinventar nesse cenário, mas 

pelo resultado póstumo a sua atuação e expectativas quanto as portas que escancarou para as 
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gerações seguintes, ficou a sensação de inconclusão de um objetivo arraigado em suas ações 

desde o princípio. 

Mas... O que poderia ter sido não se saberá e não adianta especular um próspero 

futuro se outro caminho fosse adotado. Poderia ter dado errado; poderia ter dado certo. O que 

há de concreto é o questionamento a sua continuidade, que precisa ser melhor analisado em 

outro trabalho, a inexistência de um projeto com os mesmos objetivos e a falta de preservação 

da memória local produzida a partir desta intervenção, mas, de outro ângulo, qualquer 

observador perceberá a existência farta de novas ideias e esforços para o desenvolvimento e 

reconhecimento de um cenário cultural da Baixada Fluminense, em uma apropriação das 

ferramentas de comunicação para acabar de vez – não se sabe quando – com o monopólio das 

imagens construídas sob o olhar de terceiros. A Baixada quer mostrar o seu olhar sobre a 

própria imagem, resgatando o valor do território e reforçando a identidade local, minando o 

estigma da ausência de cultura na região. Contudo, é correto resgatar a ideia de que “não há 

como se falar em democracia sem comunicação pública, sem acesso a mídia, sem a 

universalização da liberdade de expressão, vale dizer, sem a formação de uma opinião pública 

republicana, plural e diversa.” (LIMA, 2013). 

Apesar da sensação de que a memória contemporânea, em sua vivacidade 

característica e permanente dialética entre a lembrança e o esquecimento pareceu ter 

privilegiado o esquecimento desta experiência entre os moradores deste território, seu 

conceito permanece nos atores diretamente envolvidos e em muitos outros que a levam para 

outros tantos territórios e a partilham com outras tantas gerações, impactando sim a vida das 

pessoas, talvez não na amplitude imaginada, mas que reverbera ao longo dos anos em lugares 

e propostas insuspeitadas. Na era do pós-mídia, com a digitalização do acervo e os trabalhos 

que, como esse, se ocupam em resgatar e problematizar essa história, há de se esperar que 

essa semente que frutifica hoje de diferentes formas na Baixada Fluminense, encontre novas 

caminhos em novas terras e floresça. Mas essa é uma outra história. 
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