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 RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo problematizar o protagonismo juvenil em uma produção 

audiovisual focada em problemas ambientais locais. O objeto estudado compreende os vídeos 

da série Mi país, Nuestro Mundo, da TAL.TV, produzidos em 2012, na América Latina, 

constituída por 36 curtas, com aproximadamente 13 minutos de duração cada. A pesquisa 

analisa a participação de jovens na produção e realização destes documentários concebidos a 

partir de discussões e projetos ligados ao meio ambiente em nove países da América Latina: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

Busca-se discutir como é a produção desses documentários que mostram esses jovens 

investigando problemas, realizando ações e buscando soluções para as situações encontradas 

em suas regiões, em uma abordagem atravessada pelas demandas cotidianas.  

 

 

Palavras-chave: Protagonismo juvenil; audiovisual; meio ambiente; mídia-educação; 

cotidiano. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to problematize the youth protagonism in an audiovisual production focused 

on local environmental problems. The object studied comprises the videos of the series Mi 

país, Nuestro Mundo, from TAL.TV, produced in 2012, in Latin America, consisting of 36 

short films, each approximately 13 minutes long. The research analyzes the participation of 

young people in the production and realization of these documentaries conceived from 

discussions and projects related to the environment in nine Latin American countries: 

Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Uruguay and Venezuela. 

We will discuss how the production of these documentaries shows these youngsters 

investigating problems, performing actions and seeking solutions to the situations found in 

their regions, in an approach crossed by the daily demands. 

 

 

Keywords: Juvenile protagonism; audio-visual; environment; Media-education; daily. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto desta pesquisa é a série documental Mi país, Nuestro mundo, da TAL.TV 

com 36 curtas, que aborda questões ambientais em nove países da América Latina – 

Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Sua 

característica central é a presença de jovens protagonistas que, segundo a produção da série, 

foi decisiva para a escolha das temáticas e da abordagem de cada curta. Pretende-se, com esta 

pesquisa, entender como a comunicação e o protagonismo juvenil podem se relacionar a partir 

de um projeto audiovisual e para tal focamos na construção desses documentários que 

mostram meninos e meninas investigando problemas, realizando ações e buscando soluções 

para as situações encontradas em suas regiões. Ou seja, escolheu-se focar o processo de 

produção, discutindo-se as temáticas escolhidas e as abordagens assumidas nos curtas, 

problematizando a concepção narrativa que elencou o jovem como protagonista e localizando 

editorialmente a produção no contexto de produções da TAL.TV.  Ainda nesse processo, 

levamos em consideração, também, as áreas do conhecimento com as quais a série dialogava, 

como e Educação e a Comunicação. As bases desta investigação são as diversas visões que 

envolvem o conceito de juventude, em uma perspectiva de conceituação histórica que articula 

a este “período da vida”, competências, interesses, qualificação, sempre tendo como 

referência uma dada sociedade organizada. E, neste processo, destaca-se a capacidade dos 

jovens de lutar por determinada ideia que, em tese, melhoraria a vida em sociedade. No nosso 

caso, a questão ambiental. 

Vale esclarecer que o interesse sobre as questões e desafios que envolvem jovens e 

produção audiovisual surgiu de experiências concretas desta pesquisadora no projeto TV 

Novo Degase. A TV tinha como alunos e produtores de conteúdo jovens de 12 a 20 anos e 

iniciou sua trajetória em 2010, estando ativa até os dias atuais. Seus participantes são meninos 

e meninas em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade no Rio 

de Janeiro. Durante sua existência criou programas com temas discutidos em aula, produzidos 

pelos próprios alunos, com auxílio dos instrutores. O grande destaque deste projeto foi o 

documentário As Grades do Berço
1
 que, em vinte minutos, discute a origem pobre e 

geralmente desestruturada dos jovens que ingressam no mundo do crime e a educação e a 

profissionalização como caminhos para a mudança de vida.  

                                                           
1
 Disponível em: parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=YqvhipT_qqM; parte 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYP15xBb-6w e parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=1i8QiXQZsqI.  

Acessado em 25/01/2016. 
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As Grades do Berço, segundo o diretor do projeto, Eduardo Caon
2
, teve impacto entre 

os jovens socioeducandos pois, pela primeira vez, estes sentiram-se retratados por pessoas de 

mesma idade e que passavam pela mesma situação que estavam vivendo. Isto é, não eram 

mais diretores de cinema que adentravam nas unidades para conhecer e retratar a sua 

realidade, o que, para eles, sempre significa trazer também preconceitos presentes no 

cotidiano da sociedade em relação ao jovem privado de liberdade. Agora, eram pessoas iguais 

e  com vivências iguais que levavam à tela suas histórias de vida pois além da produção e 

roteirização ter tido o envolvimento de jovens do Projeto, ex-internos também foram 

convidados a participar. De todo modo, o que também é relevante para esta pesquisadora é 

que nesse curta de 20 minutos é possível identificar como e o que estes jovens esperam do seu 

futuro e como percebem o próprio presente ao refletirem sobre os caminhos que levam à 

criminalidade e também a imagem e os preconceitos que a sociedade tem quanto ao jovem 

infrator. Em outras palavras, a construção deste protagonismo, a despeito de uma visão 

relativamente positivista ou mecanicista quanto aos caminhos da recuperação do infrator e de 

sua reinserção na sociedade presente no documentário (perspectiva relativamente decorrente 

da sua gênese institucional), desdobra nos jovens um sentimento de pertencimento e 

identidade em relação ao produto audiovisual.  

Essa perspectiva parece também encontrar eco na sociedade já que essa experiência 

com os jovem em cumprimento de medidas socioeducativas recebeu prêmios, como as 

medalhas Pedro Ernesto e Tiradentes, as duas maiores honrarias concedidas pelo município e 

estado do Rio de Janeiro
3
. Outro exemplo do impacto positivo de projetos como o vídeo 

citado e a própria TV Novo Degase é a existência de propostas similares levantadas durante 

pesquisa exploratória sobre o envolvimento e a participação juvenil no audiovisual, tais como 

“TV OVO” (RS), de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela foi fundada em 1996, pela 

iniciativa da associação de moradores da Vila Caramelo com o apoio da Escola Municipal 

Irmão Quintino. Inicialmente, tratava-se apenas de uma oficina audiovisual para adolescentes 

do bairro mas, no ano seguinte, foi institucionalizada pelos próprios jovens participantes que 

se tornaram monitores dessa TV e das oficinas conseguintes (tvovo.org). Em seus 18 anos, a 

instituição foi responsável pela formação audiovisual de jovens de áreas pobres da cidade, 

                                                           
2
 Conforme entrevista a esta pesquisadora realizada em fevereiro de 2017.  

3
 Além disso, a TV Novo Degase também influenciou a criação de novos projetos audiovisuais voltados para 

essa faixa etária. Foi o caso da DHTV (que a partir de março de 2017 passou a ser denominada “Na Pista” e foi 

desvinculada do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em função da grave crise financeira deste), uma oficina 

voltada para a produção de programas de internet: a Direitos Humanos TV. Com duração de nove meses, esse 

projeto atendeu jovens aprendizes da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de 

Janeiro. 



13 
 

bem como pela promoção de um espaço de transformação social e democratização do acesso 

à produção audiovisual e à cultura. O grupo já foi tema de artigos e dissertações. 

Outro projeto semelhante é o “CDD na Tela” – ou Cidade de Deus na Tela – que 

surgiu em outubro de 2011, na favela da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro 

(Agência Cidade de Deus). Seus integrantes são responsáveis por realizar workshops em 

diversas áreas do audiovisual (matérias jornalísticas, produção de videoclipe e documentário) 

para jovens de 16 a 23 anos, moradores da região. O projeto também participa da cobertura de 

eventos, como protestos e eventos culturais. Atualmente se intitulam como uma TV Online, 

com um canal no Youtube que opera com o mesmo nome do projeto. Também têm objetivos 

similares a “Rede Jovem de Cidadania” e o “Juventude do Jequi”, ambas de Minas Gerais. A 

“Rede Jovem de Cidadania” é uma rede de comunicação participativa que desde 2009 articula 

diferentes grupos e movimentos jovens do estado com o objetivo de conceder espaço e 

proporcionar a visibilidade de iniciativas no campo da cultura e da cidadania protagonizadas 

por jovens mineiros. Seu foco é a produção de material audiovisual que é exibido 

semanalmente em âmbito estadual, pela Rede Minas de Televisão, e nacional, pela TV Brasil. 

Já o “Juventude do Jequi”, criado em 2007, nasceu a partir de uma parceria com a UFMG e o 

Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais (FEC) e promoveu ações de formação e produção 

em audiovisual nas cidades de Araçuaí, Itaobim e Padre Paraíso até 2012, quando foi 

encerrado. 

Enfim, o que se quer ressaltar aqui, é o quanto a ideia de produção audiovisual com 

jovens que assumem o protagonismo da realização tem se tornado uma referência importante 

na política de integrar o jovem às questões que envolvem a transformação social – inclusive a 

deles mesmos. Trata-se de um mecanismo assentado sobre o horizonte da cidadania e do 

reconhecimento da importância da participação ativa, das reflexões e do olhar e palavra destes 

jovens na construção de uma sociedade menos desigual, sustentável, democrática e que 

desvele um futuro melhor para todos. Um diagnóstico que envolve, no caso desta pesquisa, o 

audiovisual, o protagonismo juvenil e a relação da comunicação com a educação. São estas as 

bases que construíram o percurso da investigação que demandou do encontro com a série da 

TAL.TV.  

Mi país, Nuestro mundo foi lançada em 2012. Como já colocado, a série soma 36 

curtas protagonizados por jovens com idades entre 12 e 19 anos, de nove países da América 

Latina, mostrando diferentes abordagens sobre o tema escolhido - no caso, o meio ambiente -, 

sendo a única da TAL.TV, até o início desta pesquisa, que envolvia, simultaneamente, 

diferentes países, diferentes narrativas e a possibilidade de protagonismo juvenil. Outra 
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característica considerada essencial para a pesquisa é a própria temática ambiental. Não 

porque pretendemos discuti-la em sua complexidade. Mas sim porque, conforme o enfoque 

que trabalhamos nesta dissertação, a questão do meio ambiente apresenta-se hoje, talvez, 

como uma das utopias para a luta juvenil. Algo que, inclusive, parece ser percebido pelos 

governos dos países envolvidos. Por exemplo, os governos dos ex-presidentes Lula da Silva 

(2003-2011) e Dilma Roussef (2012-2016) estimularam a participação juvenil nas questões 

ambientais, definindo políticas públicas para tal.  Destes, é possível que o de maior 

abrangência tenha ocorrido em 2013 quando foi criada a Coordenação de Juventude para que 

fosse ela a responsável pela implementação do Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente 

(PNJMA), no Ministério do Meio Ambiente
4
.  

O PNJMA é orientado pelos princípios do Estatuto da Juventude (2013), que garante 

aos Jovens o direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente. O governo brasileiro deste 

período (2013-2016)
5
 acredita que a juventude

6
 é estratégica para o desenvolvimento 

sustentável. Os principais objetivos do PNJMA são ampliar a participação dos jovens na 

redução de emissões de gases de efeito estufa, na adaptação à mudança do clima e nas 

negociações internacionais sobre o tema; ampliar a participação de jovens na gestão de 

resíduos sólidos e dos recursos hídricos; ampliar o acesso às informações e às condições 

necessárias para que o jovem possa atuar como agente de transformação; apoiar a 

regularização ambiental brasileira, com participação efetiva da juventude rural; valorizar e 

preservar saberes e conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais entre os jovens; 

aprimorar o conhecimento dos jovens sobre o uso adequado de produtos químicos e 

substâncias perigosas; entre outros. 

Além dessas normativas, o Ministério do Meio Ambiente lançou, em 2014, a revista 

anual “Juventude e Meio Ambiente”. A publicação dizia ter por objetivo estabelecer um canal 

de troca para o fortalecimento dos debates sobre juventude e meio ambiente e funcionar como 

instrumento para dar visibilidade a experiências criativas, inovadoras e sustentáveis de, com e 

para jovens de todo o Brasil. Também através do PNJMA foram criadas as Conferências 

Livres da Juventude e Meio Ambiente, além das Conferências Nacionais Infanto-Juvenil de 

Meio Ambiente. 

Este cenário, apesar de restrito ao Brasil, pois a pesquisa não teve como foco fazer esta 

discussão, está aqui apresentado como um indicador sensível da importância da participação 

                                                           
4
 Plano instituído pela Portaria Interministerial nº 390, de 18 de novembro de 2015. 

5
 Com a drástica mudança de governo, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016, a 

perspectiva é a de total reorientação destas políticas ou, simplesmente, seu esvaziamento.  
6
 A Coordenação de Juventude classifica como jovens os indivíduos com a faixa etária entre 15 e 29 anos. 
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juvenil na discussão de políticas públicas de meio ambiente e, principalmente, em projetos 

para a recuperação e preservação de animais e florestas. Mas não é só através dessas 

estratégias políticas que os jovens se aproximam dessa causa, pois muitos projetos são 

realizados de forma autárquica. Nesse sentido, o trabalho dos jovens retratado pela série Mi 

país, Nuestro mundo, objeto dessa pesquisa, demonstra que o envolvimento desses meninos e 

meninas com a questão ambiental não depende do incentivo de governos e nações. Eles, de 

forma independente, são capazes de participar ativamente e lutar pela preservação e melhora 

do bioma de sua região, como poderemos ver nesta dissertação, no capítulo três, em que 

discutimos os vídeos.   

Quanto à TAL.TV, produtora da série e principal veículo da sua circulação no 

ambiente web, trata-se de um projeto iniciado em 2003 com o objetivo de promover a união 

latino-americana e valorização da cultura regional. A Rede TAL defende e investe em uma 

política de cooperação entre emissoras de TV de toda a América Latina, sendo responsável 

por intermediar o intercâmbio, o compartilhamento e solidariedade entre essas emissoras, 

além de promover interação entre artistas, técnicos, produtores e pensadores do audiovisual 

latino-americano. A TAL.TV é uma rede sem fins lucrativos que reúne centenas de associados 

de toda a região. São canais públicos e instituições culturais e educativas que compartilham 

suas produções (documentários, séries e curtas) sempre como contribuição e de forma 

solidária – gratuita (VIANA, 2013), formando um banco de armazenamento de conteúdo 

audiovisual, uma web TV e uma produtora de conteúdos especiais, com um acervo de mais de 

800 programas feitos por instituições e profissionais do continente.  

Também é objetivo da Television America Latina divulgar a cultura e a identidade 

latino-americana para além das fronteiras regionais. 
7
Por isso, todo o seu conteúdo circula, 

também, de forma gratuita, não só na América Latina mas em outras partes do mundo por 

meio de parcerias com grupos e televisões de outros continentes. O princípio da Rede é, 

portanto, veicular produtos que possibilitem o acesso à América Latina narrada por ela 

própria, excluindo preconceitos e caricaturas. É possível, como já destacado, acessar boa parte 

desse acervo na página da rede na internet. As coproduções da Rede TAL têm como objetivo 

viabilizar séries que abordem histórias relevantes para a região, que valorizem a 

complexidade e diversidade estética e narrativa de cada país. Os projetos seguem a dinâmica 

de cooperação em que cada canal produz os próprios episódios e recebe os demais 

gratuitamente, a partir da coordenação geral e da distribuição da TAL.TV. As séries 

                                                           
7
 Site na internet: www.tal.tv. 
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produzidas até aqui tiveram uma média de 20 episódios, com mais de sete países envolvidos 

por projeto. Um exemplo desse tipo de produção é a série Mi país, Nuestro Mundo. 

Nessa pesquisa, como colocado, trabalharemos com todos os curtas produzidos pelos 

nove países latinos participantes do projeto, sendo que cada país foi responsável pela 

realização de quatro documentários de curta metragem. Cada um aborda os problemas 

ambientais de uma região, bem como a relação da juventude com essas questões e projetos de 

preservação ambiental das localidades. Os tipos de biomas escolhidos, os problemas 

abordados e a construção narrativa e estética dos vídeos são diferentes, formando assim um 

abrangente e significativo material para reflexão e discussão.  

As produções analisadas nesse trabalho se diferem desde a escolha dos títulos dos 

curtas. Os documentários produzidos pelos jovens argentinos foram denominados, por ordem 

de exibição, como Reciduca, Missiones, Rio Colorado e El Chatén. Os nomes escolhidos por 

Ariel Rivero Diáz, o diretor, se referem aos projetos ou localidades retratados em seus filmes. 

Já a Bolívia, com documentários de Maurício Blacut, optou por nomes gerais: Santiago por 

Santiago, La Utopia de Água, El Nueva Santiago e La lucha continua. Os curtas brasileiros, 

de Renata Terra e Mariana Oliva, receberam os nomes de Abaetuba, Horizonte, Cananéia e 

Cabuçu – todos nomes referentes aos locais das gravações. No caso de suas produções, a 

Colômbia utilizou o mesmo título para os quatro vídeos dirigidos por Samuel Córdoba: 

Colômbia dos meus olhos. O diretor Tito Jara, do Equador, escolheu não nomear seus filmes, 

sendo único país a fazer isso. São simplesmente episódios 1,2,3 e 4.  

Quanto ao mexicano Yojanan Montaño, este preferiu utilizar o nome de seus jovens 

protagonistas para intitular os curtas: Escar, Cuauhtemoc, Samuel e Ananda. Emílio Vera, do 

Paraguai, escolheu um caminho semelhante ao equatoriano optando por vincular o nome da 

protagonista (Paola Guive) a um capítulo (1,2,3,ou 4). O uruguaio Javier Hayrabedian 

nomeou seus curtas com as temáticas trabalhadas em cada episódio: Ecología Costera, 

Humedales del río santa lucia, El miguelete es um arroyo muerto? e La unión hace la fuerza. 

Finalmente, a Venezuela, que foi o único país com três diretores (Karím Camprovín, Nelcy 

Gil e Sofía Salazar) optou por nomear os vídeos aos moldes do Brasil, ou seja, escolhendo o 

nome das localidades focadas: Parque del oeste, Sanchorquiz, Lara e  Colonia Tovar. 

Estas trilhas diversas para definir cada curta realizado confirmam que a proposta da 

série Mi país, Nuestro mundo é a de compor um painel multifacetado, definido pela equipe de 

produção e, às vezes, realizado por diretores distintos - como ocorreu com os quatro vídeos da 

Venezuela e do Brasil -, mas mantendo, como eixo central de realização, além da temática 

comum, a participação e o protagonismo juvenil. Tal centralidade foi decisiva para a 
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construção metodológica desta pesquisa. Assim, discutir juventude e culturas juvenis, temas 

de estudos desde o início do século XX, com diversas abordagens, integrou a travessia deste 

trabalho e compõem o Capítulo 1, pois a partir de estudos sobre a juventude(s) e a cultura(s) 

juvenil(is) consideramos possível delimitar a importância do envolvimento dessa faixa etária 

em questões sociais, culturais e de meio ambiente, além da participação na realização desta 

produção audiovisual. No mesmo capítulo, também como parte do processo metodológico 

que escolhemos para discutir esse protagonismo e a participação do jovem nas produções 

compartilhadas pela TAL.TV, nos debruçamos sobre a relação da educação e da 

comunicação, através dos conceitos de mídia-educação (Belloni e Bevort, 2009) e 

educomunicação (Soares,2011). A inclusão desta abordagem deve-se, em especial, a uma das 

jovens protagonistas de Mi país, Daynara, que, em seu discurso no episódio “Abaetetuba”, se 

apresenta como uma adolescente consciente do papel da mídia e de suas ferramentas nos 

processos sociais, culturais, políticos, econômicos e, até mesmo, ambientais. Uma colocação 

que, ampliada, nos permitiu, também, perceber o papel da escola, dos educadores e dos 

comunicadores no processo de protagonismo de crianças e jovens. 

Na sequência, no Capítulo 2 - “TAL.TV, Protagonismo Juvenil e Meio Ambiente”, 

apresentamos, brevemente, o histórico e discutimos o contexto de criação da TAL – Televisão 

da América Latina, já que esta é a produtora da série. Assim, é nessa etapa que também nos 

adentramos na discussão sobre uma das características principais da rede em questão: a 

narração da América Latina pelos latino-americanos e as questões que essa opção levanta em 

torno da identidade deste território “imaginado”. Por isso mesmo, consideramos relevante 

discutir, mesmo que brevemente, os conceitos de identidade apresentados por Hall (2006) e 

Castells (1996) e a construção de uma identidade latina, além dos conceitos de identidade 

imaginada e cultura nacional, de Anderson (1993). Finalmente, ainda nesse capítulo, como 

proposta de completar uma percepção mais aprofundada da TAL.TV, apresentamos uma 

cartografia de todas as produções que esta disponibiliza em seu site, que envolvem ações de 

protagonismo juvenil. E, completamos, em função da temática da série, com um segundo 

levantamento do material disponível que aborda o meio ambiente. 

Após este percurso chegamos ao terceiro capítulo desse trabalho, onde focamos o 

objeto dessa pesquisa, à luz das discussões realizadas anteriormente. Ou seja, nesta parte da 

dissertação fazemos a análise dos 36 episódios - que somam cerca de 540 horas de produção 

audiovisual – alicerçada pelas questões que envolvem o protagonismo juvenil e as condições 

de produção desta série cujo eixo central é pautado pelos problemas ambientais dos países que 

a produzem, observados a partir de um ou mais protagonistas jovens. Por isso mesmo, 
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consideramos relevante investigar as situações extrafílmicas (ou, extravídeos) dos curtas, de 

modo a também incorporarmos à análise um perfil dos jovens envolvidos e, se possível, de 

pessoas que participaram da realização do projeto, particularmente os diretores de cada curta. 

E, apesar de não termos conseguido o retorno de todos os contatados – como poderá ser 

observado melhor no capítulo em questão – estas informações, coletadas a partir de 

entrevistas estruturadas realizadas por e-mail, contribuíram para uma melhor compreensão 

dos objetivos da série e, deste modo, uma análise mais consistente neste aspecto que também 

nos interessava.  

Enfim, o que se pretende com esta investigação é iluminar algumas perspectivas que 

demandam da realização de uma série cuja gênese carrega as marcas de um histórico que 

envolve uma compreensão ou definição do papel dos jovens em uma sociedade tão complexa 

como a atual, marcada pela cultura audiovisual e por desafios imensos quanto à evidente 

degradação ambiental do planeta, provocada pelo homem. Um cenário que atravessa o 

cotidiano dos países da América Latina, lugar que convive com uma gama de urgências em 

torno do jovem, em especial os que habitam os territórios mais periféricos ou pobres dos 

países. Uma situação que a TAL.TV, pelo menos em termos de propósito, parece não querer 

ignorar. Ao contrário. Por isso mesmo, discutir suas contribuições é para nós, antes de tudo, 

uma atividade que busca fortalecer os processos que têm buscado, pelo menos, manter os 

investimentos em projetos que reconhecem o potencial contundente dos meios audiovisuais, 

bem como a importância da juventude consciente e ativa nesta desafiadora sociedade 

contemporânea, tão tristemente desigual.  
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1. JUVENTUDE E MÍDIA: BREVE HISTÓRICO, COMUNICAÇÃO E 

PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Como destacado na Introdução desta pesquisa, a conceituação do termo juventude não 

é consensual, embora suas diferentes concepções apresentem semelhanças e concordem que 

se trata de um processo de transição para a vida adulta. Leis e Organizações mundiais ainda 

utilizam a divisão por idades como o definidor biológico do que se compreende por 

adolescência e juventude. Para a Organização das Nações Unidas (ONU, 2016), a juventude 

engloba pessoas entre 15 e 24 anos, enquanto que no Brasil, o Conselho Nacional da 

Juventude
8
 entende os jovens por indivíduos com faixa etária compreendida entre 15 e 29 

anos. A diferença entre as classificações etárias não parece tão importante, mas no Brasil, uma 

terceira classificação, com uma nova nomenclatura, está inclusa em ambas: a adolescência, 

essa que engloba meninos e meninas entre 12 e 18 anos.  

Estes e outros debates estão colados à construção do conceito de juventude que é 

trabalhado na primeira parte deste capítulo. Este foi dividido em dois subcapítulos. No 

primeiro, buscamos recuperar brevemente o conceito de juventude no cenário contemporâneo 

a partir de um marco fundamental: a segunda grande guerra mundial. Isto porque é a partir 

dela que o conceito de sociedade de consumo e o papel do jovem nesta, emerge com vigor. 

Além disso, é no pós-guerra, mais particularmente nos anos 1960, que a relação da juventude 

com a luta política repercute mais amplamente. Já no segundo subcapítulo focamos a relação 

da comunicação com a ideia de protagonismo juvenil. Aqui, a proposta foi definir o que seria 

este protagonismo juvenil e a forma como a comunicação tem trabalhado tal conceito, que 

inclui a articulação com a educação, o que nos levou a discutir este tema. Tal foco deve-se à 

hipótese que também norteou a construção metodológica da pesquisa, de que a série escolhida 

como nosso objeto incorpora a perspectiva educacional em seu processo de produção, tanto 

quanto a de colocar o jovem como acionador dos projetos. 

 

1.1 A “invenção” da juventude no cenário contemporâneo 

A representação da juventude diante da população mundial é hoje de 25%. De acordo 

com a pesquisa State of World Population 2015
9
, do Fundo de população das Nações Unidas 

                                                           
8
 O Conselho Nacional de Juventude foi criado em 2005 pela Lei 11.129, que também instituiu a Secretaria 

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

Inclusão de Jovens (Projovem). O Conselho tem, entre suas atribuições, a de formular e propor diretrizes 

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

socioeconômica dos jovens e promover o intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e internacionais. 
9
 Disponível em: http://www.unfpa.org/swop. Acessado em: 11/12/2016.  

http://www.secretariageral.gov.br/
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(UNFPA-ONU, 2016), o mundo conta hoje com cerca de sete bilhões de pessoas, sendo que a 

população jovem, aquela com idade entre 10 e 24 anos
10

, é apontada como sendo de 

1.837.250.000 jovens. A representatividade juvenil nos países que essa pesquisa foca é muito 

semelhante a estes dados, tendo a Argentina 24% de sua população, a Bolívia e o Paraguai 

30%, o Brasil 25%, a Colômbia 26%, o Equador e México com 28%, o Uruguai 22% e a 

Venezuela 27%. No entanto, vale ressaltar que o critério etário é insuficiente para a 

conceituação e classificação de juventude, já que esse só se preocupa com a idade, não 

considerando questões relevantes como realidade econômica e social, experiências de vida e 

relações culturais. Para Bourdieu (1983), as divisões entre idades são arbitrárias, pois sempre 

somos o jovem ou o velho de alguém. Para outros autores, como Margulis e Urresti (2000), 

ela é mais do que uma palavra, mais do que uma categorização por idade, mais do que um 

signo e também é desigual quanto à classe social e gênero. Ou seja, juventude é um conceito 

múltiplo, não podendo abarcar a totalidade. Assim, o mais correto, para esses autores, seria 

falar em “juventudes”.  

De todo modo, o fato é que o termo juventude assume significados distintos de acordo 

com o contexto histórico, social, cultural e econômico. Até o final do século XIX era 

conceituado como adulto aquele que entrava no mundo do trabalho, no exército ou também o 

indivíduo que se casava. O período anterior à vida adulta era a infância, com a fase da 

puberdade, termo esse que se referia apenas às transformações biológicas, não levando em 

consideração questões sociais, psicológicas ou culturais.  A pubescência era também um 

período de flutuação, não recebendo um nome específico à época, onde os jovens de famílias 

mais abastadas poderiam usufruir de uma educação superior, fazendo com que sua entrada no 

mundo adulto fosse retardada, enquanto os mais pobres, não.  

Foi G. Stanley Hall, psicólogo norte-americano, que em 1898 cunhou o termo para 

nomear o hiato entre a infância e a idade adulta: adolescense ou adolescência (ARNETT, 

2006). Para Hall este estado “intermediário” da vida não era só determinado biologicamente, 

mas socialmente construído. Ele afirmava que a adolescência era mais do que puberdade
11

 e 

propunha a criação de uma nova fase da vida que aumentaria a dependência e retardaria a 

entrada desses meninos e meninas no mundo de trabalho. Stanley Hall foi o primeiro a 

                                                           
10

 Idade escolhida como limite de classe da pesquisa. 
11

 As primeiras tentativas de descrever o período da puberdade datam do século XV, mas foi somente no final 

dos anos de 1890 que tal fase da vida começou a ser reconhecida como crucial no desenvolvimento humano. 

Nesse período, acreditava-se que a puberdade tinha sua fase física iniciada por volta dos 12 ou 13 anos, 

terminando entre os 18 ou 19 anos, mas ainda não havia um conceito generalizado para descrever essa, que até 

então, não era considerada uma fase diferente da vida (SAVAGE, 2009).  
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mostrar uma definição sistemática de adolescência, definindo-a por “um período de dez anos 

desde 12 ou 14 até 21 ou 25 anos nas meninas e nos meninos, respectivamente, mas que 

culmina nos 15 ou 16” (HALL apud SAVAGE, 2009, p.82 - 83).  

Hall parece premonitório ao estender o período da adolescência até mais tarde, 

sobrepondo, de certo modo, este conceito ao da juventude. Tal percepção é possível quando se 

confere o modelo do jovem como parte importante da sociedade de consumo é reforçado logo 

após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, principalmente nos Estados Unidos. Com 

o final do conflito, o mercado precisava de mais consumidores e os jovens foram os principais 

alvos (MACHADO, 2011). Não era somente com os programas de cinema, que eram uma 

forte tendência à época, que os jovens gastavam seus salários. Eles consumiam revistas, 

roupas e até mesmo alimentos pensados para essa nova classe consumidora. 

 

1.1.2 Teenagers: mídia e consumo 

Se concordarmos que as guerras do início do século XX, principalmente a Segunda 

Grande Guerra Mundial (1939-1945), acabaram com a obediência automática dos jovens aos 

mais velhos, é possível inferir que tal situação ocorreu porque milhões destes jovens tinham 

compartilhado experiências semelhantes, sendo obrigados, prematuramente, a enfrentar 

responsabilidades adultas e esse caminho não teria mais volta. Essa situação afetou não só os 

jovens que foram ao front que era, na sua praticamente totalidade, do sexo masculino. Na 

retaguarda – iniciando um mergulho no mercado de trabalho, carente de mão de obra – e no 

front, quase sempre como enfermeira, a mulher também passa a ser o alvo da sociedade de 

consumo. Uma evidência desta situação, agora pela perspectiva da mídia, é o surgimento em 

setembro de 1944, já nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, da 

revista Seventeen. Essa foi uma publicação que tinha por objetivo unir as tendências de 

democracia, identidade nacional, cultura de pares, marketing e consumismo juvenil em um 

único pacote
12

. Focada nas adolescentes, a revista as tratava como praticamente adultas 

colocando-as, possivelmente, como responsáveis pelo futuro próximo (SAVAGE, 2009). 

A partir do surgimento da revista Seventeen, em 1944, muitas outras publicações 

começaram a dar mais espaço aos jovens. Foi o caso da revista New York Times Magazine, 

que, em janeiro de 1945, publicou “A carta de direitos do teenage”, uma lista de 

                                                           
12

 As pautas da revista tinham como principal gancho a moda, com matérias sobre artigos baratos, preços de 

roupas e dicas sobre o que estava em alta. Sua publicidade era voltada para os jovens e foi dela que ‘nasceu’ o 

termo teenage. Ainda em seu primeiro exemplar, em suas páginas comerciais, “a Saks Fifth Avenue (loja de 

departamentos norte-americana – nota da pesquisadora) promovia sua série ‘Círculo Jovem’ com chamadas 

como “Teenagers adoram este casaquinho de lã macia, pura e simples” (SAVAGE, 2009, p.481).  
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‘mandamentos’, resultado de uma pesquisa encomendada pela associação Jewish Board of 

Guardians, de Nova York. São eles: 

I - o direito de deixar a infância ser esquecida; II - o direito de se 

“manifestar” a respeito da sua própria vida; III - o direito de cometer erros e 

descobrir por si mesmo; IV - o direito de ter regras explicadas, não impostas; 

V - o direito de se divertir e ter companheiros; VI - o direito de questionar 

ideias; VII - o direito de estar na idade romântica; VIII - o direito de ter 

chances e oportunidades justas; IX - o direito de lutar pela sua própria 

filosofia de vida; X - o direito de ter ajuda profissional sempre que 

necessário. (SAVAGE, 2009, p.487) 

 

É possível perceber que esses mandamentos foram uma forma dos jovens se 

manifestarem quanto aos que os adultos, principalmente seus pais, pensavam sobre eles e da 

maneira como os tratavam. E a mídia americana, obviamente, não era a única a estar 

interessada nesses teenagers: as lojas também buscavam entender seus hábitos, tentando 

vender produtos que se adequassem ao estilo dessa nova juventude. A ideia do teenage foi o 

ponto principal da divulgação de valores norte-americanos no pós-guerra. Era o momento de 

viver o agora, de buscar o prazer. Era a inclusão social concedida pelo poder do consumo. As 

diferentes interpretações e conceituações para a juventude acabaram se resumindo em uma só: 

o consumidor adolescente.   

Assim, a partir de 1944 as palavras teenage e teenager se tornaram a forma de se 

descrever a nova descrição do jovem: um mercado de massa identificável. A origem desse 

termo vem da flexão da palavra “ten”, dez em inglês. Ela é resultado da junção do sufixo 

presente nos substantivos que nomeiam as idades de treze a dezenove anos em inglês 

(thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen e nineteen), mais a palavra age, que 

significa idade ou se refere à período (SEIFFERT, 2013). O termo foi adotado pelos 

profissionais do marketing para jovens e também pelos próprios jovens – era um nome 

simples e dizia o que significava.  

Essa dupla aceitação faz de Teenager o termo que exemplifica o surgimento de uma 

nova fase para os estudos sobre juventude.  Nascimento (2008) acredita que os teenagers da 

década de 50 eram diferentes dos adolescentes e jovens dos períodos anteriores, pois eram os 

primeiros de uma geração privilegiada, que se uniam em seus grupos de forma coesa, tinham 

vários interesses em comum e laços muito fortes. Eles começaram a deixar a unidade familiar 

e ‘ganhar’ as ruas’, interagindo com outros jovens e formando grupos e subgrupos. O autor 

também afirma que o universo desses jovens era “cheio de signos e representações, 
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centralizado no high school
13

, frequentada por jovens de todas as classes sociais.” 

(NASCIMENTO, 2008, p. 49-50).  

Assim, há a abertura do mercado consumidor específico para este jovem que se mostra 

ansioso para exibir seu novo estilo e poder de compra. Muito provavelmente em função deste 

contexto, o imaginário sobre cultura juvenil no pós-guerra acaba sendo associado ao fato dos 

jovens passarem a andar em grupos, reconhecendo-se em uma “comunidade”, negando o 

modo de vida da geração de seus pais e avós, questionando costumes e adotando um 

comportamento tido como rebelde. Esta será uma marca, como veremos adiante, colada ao 

conceito de juventude, que a mídia vai procurar reforçar, como se pode constatar, 

especialmente, no cinema e na música. Títulos como “Juventude Transviada” (NICHOLAS 

RAY, 1955) e ídolos como James Dean são, até hoje, apresentados como tradução de jovens 

deste período, bem como motocicletas, jaquetas de couro e o rock´n roll. Trata-se, portanto de 

configurar uma cultura, no caso, cultura juvenil. 

Vale lembrar que para Stuart Hall (2006), cultura é um aglomerado de valores e 

significados partilhados e que é a linguagem a responsável por atribuir sentido e possibilitar o 

compartilhamento dos significados. Para ele, é através do uso que fazemos das coisas, o que 

pensamos, dizemos e sentimos, ou como as representamos, que damos significado. Ou seja, é 

da maneira como utilizamos as coisas ou a integramos em nossas práticas cotidianas que 

atribuímos significado. O autor também discute o conceito de representação, isto é, que o 

reconhecimento do significado faz parte do senso de identidade. Na representação os 

significados partilhados representam conceitos, ideias e sentimentos, assim outros indivíduos 

podem decodificar e interpretar de maneira semelhante à do emissor de tal compartilhamento. 

Para ele, a representação é caracterizada pela produção do significado em nossa mente através 

da linguagem, ou seja, os significados culturais estão na cabeça, com efeitos reais e regulando 

as práticas sociais. Nesta perspectiva é possível falar que os jovens acabam se integrando a 

grupos onde eles se sintam representados, onde eles se identificam com os significados. 

Mas, feita a ressalva, é fundamental recuperar que não se pode fazer uma linha do 

tempo linear e abrangente sobre um contexto mundial, ou mesmo do Ocidente em relação à 

juventude e sociedade de consumo, pois o que existe é um cenário complexo, carregado de 

vários percursos. Em um contexto social marcado pela reconstrução da Europa, emergência 

dos Estados Unidos como potência econômica mundial e a Guerra Fria com a segunda 

potência, que era a União Soviética, aliada durante a Guerra mas, agora, tornada inimiga após 

                                                           
13

 Escola secundária nos EUA. 
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a divisão do mundo, o que existe são diversos movimentos e situações relacionadas ao jovem. 

Portanto, se destacamos, aqui, a cultura juvenil ligada à rebeldia, mas, por outro lado, 

integrada à sociedade de consumo, é preciso, também, demarcar a partir do mesmo viés de 

rebeldia, um outro movimento: o de contestação desta mesma sociedade que será a marca, 

especialmente, da década seguinte, agora ligando o jovem à atuação política, à percepção de 

um mundo desigual que precisa ser combatido e reformulado. Novamente, frisamos que não 

se pretende fazer um debate extenso sobre o tema, mas sim localizar uma matriz que, a nosso 

ver, dialoga com a ideia de protagonismo juvenil que referendou a estratégia da série Mi país, 

Nuestro mundo, objeto desta pesquisa.  

 

1.1.3 As lutas sócio-políticas. 

As consequências da Segunda Guerra Mundial e o clima repressivo nas relações entre 

Governos e sociedade, se intensificaram nos anos de 1950 e culminaram na década de 1960, 

esta que foi repleta de manifestações e movimentos contestatórios da sociedade vigente. Tais 

situações contaram com grande adesão dos jovens e, muitas vezes, seu protagonismo 

exclusivo. Destes anos de rebeldia – digamos assim -, provavelmente o mais emblemático 

para o Ocidente é 1968, em função tanto do engajamento político cujas palavras de ordem iam 

de projetos de derrubada de poder (e aqui podemos situar o Brasil), às reivindicações de 

mudanças nas relações no ensino escolar, especialmente nas universidades na Europa – 

particularmente, na França:  

As lutas que se manifestaram na universidade estão inseridas no contexto 

global da sociedade. Em alguns casos, são lutas corporativistas, em outras, 

são lutas de natureza ideológica relativas ao conteúdo do ensino, ao 

relacionamento professores/alunos etc. Em outros casos ainda, como em 

1968, além de ideológicas, são lutas políticas globais: categorias 

universitárias, ao lado de outras camadas sociais, mobilizam-se em torno de 

objetivos políticos, tais como democratização, defesa das liberdades 

individuais ou coletivas, denúncia contra as guerras etc.(THIOLLENT, 

1998, p.65)   

 

Já na América Latina a luta política que envolveu os jovens teve, quase sempre, o 

mesmo foco, ou seja, derrubar as ditaduras que se instalaram em países como a Argentina, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela e Brasil. 

Aqui, o “assassinato de Edson Luís
14

 deu uma largada muito forte para o movimento 

estudantil em 68, especialmente no Rio de Janeiro, embora tenha havido manifestações de 

                                                           
14

 Após a morte do jovem secundarista e a intensificação das passeatas, o governo militar reagiu e instituiu o Ato 

Institucional de número cinco o AI-5, que inicia uma forma de ditadura mais dura, que prendia quem se opusesse 

ao regime, fechava o Congresso Nacional, cassava mais mandatos e abolia o habeas-corpus (MARTINS, 2008). 
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protesto em todo o país, imediatamente” (MARTINS, 2008, p.32). O que se segue é o 

engajamento de muitos jovens em partidos políticos clandestinos e uma resposta violenta e 

altamente repressiva do poder militar vigente, que culminou no assassinato e desaparecimento 

dos militantes de todas as idades
15

. Depois deste período, já na democracia, o protagonismo 

juvenil na luta política volta à cena em 1992, no movimento pró-impeachment do então 

presidente Fernando Collor de Mello. Neste confronto, uma estratégia visual, pintar os rostos, 

acabou batizando o movimento que entrou para a história como o dos “caras-pintadas”. Esta 

mobilização, no entanto, não continuou após a derrubada do presidente. Segundo Barbosa 

(2008), após o impeachment, o movimento estudantil parecia ter desaparecido e poucas foram 

as suas lutas: “apresenta-se novamente uma grande lacuna, que só deixará registros 

novamente a partir de 99. [...] quando houve manifestações esparsas para o Fora FHC e FMI” 

(BARBOSA, 2008, p.57). 

De todo modo, o que se pode ressaltar a partir destes autores é que, pelo menos no 

Brasil, as manifestações político-sociais envolvendo a juventude sofreram um certo 

estancamento entre o início dos anos 2000 e a década seguinte. Tal cenário sofre alteração 

apenas a partir de 2013, com as passeatas contra a corrupção e o aumento no valor das 

passagens do transporte público
16

, essas que foram marcadas pela participação e até mesmo a 

liderança de jovens e movimentos estudantis. No entanto, quanto à participação de jovens em 

manifestações político-sociais, o que se destaca é o movimento de ocupação de escolas 

secundárias por todo o país, iniciado nos meses finais de 2015. Tal medida foi iniciada por 

estudantes secundaristas de São Paulo que se opunham ao projeto de “Reorganização Escolar” 

do Governo do Estado, esse que propôs o fechamento de diversas escolas no estado, entre 

outras medidas. Os estudantes paulistas foram vitoriosos e forçaram o governador a recuar e 

suspender tal reorganização, além do afastamento do secretário de educação. Tal vitória 

incentivou jovens de outros estados a entrar na luta pela educação pública de qualidade e a 

ocupação passou a ser um “fenômeno” nacional nas escolas secundárias – o que levou o jornal 

El País a apelidar o movimento de “Primavera Secundarista”. 

As ocupações em colégios brasileiros tinham como pauta principal a discussão da 

reforma do ensino médio, a “criação” da escola sem partido e o congelamento dos 

                                                           
15

 A bibliografia sobre o tema é bem ampla. Entre outros autores, abordaram este período, destacando a 

militância e a repressão, Zuenir Ventura, Fernando Gabeira, Ivan Proença, Elio Gaspari, Maria Helena Malta, 

João Roberto Martins Filho, Nilze Pellanda etc.  
16

 Para Scherer-Warren (2014), os principais motivos que levaram a população às ruas, principalmente os jovens, 

se referem ao transporte público, ambiente político, saúde, educação, gastos com a Copa do Mundo de Futebol 

(2014), segurança pública/justiça, reação à ação violenta da polícia e a discussão da PEC 37 (proposta de emenda 

constitucional que daria poder exclusivo à polícia para realizar investigações criminais, retirando essa 

possibilidade do Ministério Público – foi votada e barrada em junho de 2013). 
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investimentos públicos por 20 anos. Apesar de ser contra o apartidarismo que se desejava 

implantar nas escolas de todo o país, o movimento se autointitulava apartidário, tendo como 

única bandeira a educação, como garantiu Ana Júlia Pires Ribeiro, jovem de 16 anos que, 

após discursar no plenário da Assembleia Legislativa do estado do Paraná, em 26 de outubro 

de 2016, ficou conhecida como um ícone do movimento de ocupações
17

.  

Portanto, no que se refere à participação juvenil, podemos perceber que ela ainda é 

muito forte e parece estar se envolvendo em causas específicas, não dependendo de filiação a 

instituições políticas ou sociais, como acreditam Brenner e Carrano (2008). Isso significa, de 

acordo com os autores, que os movimentos juvenis atualmente se mostram diretamente 

colados a causas como as ambientais, culturais, comunitárias, religiosas, de ação política, etc. 

Esses temas são, segundo a dupla de autores, as questões que esses grupos de indivíduos 

acredita e cuja orientação e resultados podem ser controlados e verificados diretamente pelos 

próprios jovens, gerando assim, mesmo que em baixa margem, autonomia e controle de ações 

independente. 

A questão ambiental, como já mencionado, está cada vez mais presente na lista de 

preocupações de inúmeras organizações juvenis, como, por exemplo, os Coletivos Jovens - 

CJ.  O foco desses coletivos se fundamenta na construção de uma sociedade sustentável, justa 

e igual para todos, baseada nas realidades das diversas comunidades e regiões, e no diálogo 

entre esses diferentes grupos. Facilmente encontrados na internet
18

, eles estão presentes em 

todas as regiões do Brasil e atuam em diferentes dimensões da sustentabilidade. Como 

exemplo desses grupos, há os coletivos do Pará, Goiás, Distrito Federal, entre outros. 

Além de promover o incentivo à participação juvenil na agenda ambiental, os 

participantes destes CJ se envolvem pessoalmente em ações e participam de campanhas de 

preservação e programas de coleta seletiva, reciclagem, replantio e pesquisas para a melhoria 

de vida e sustentabilidade. Tal movimento não é exclusivo do Brasil e pode ser observado em 

outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, 

Paraguai, Uruguai, Venezuela, etc. Alguns exemplos dessas ações foram retratadas em Mi 

país, Nuestro mundo, como o “Reciduca”, de Buenos Aires, que cuida da reciclagem de 

garrafas pet; o Ponto de Cultura Chico Mendes que, entre diferentes projetos, oferece oficinas 

de reflorestamento para os jovens da região de Guarulhos, São Paulo, entre outros.  

                                                           
17

 Vídeo com discurso de Ana Júlia: https://www.youtube.com/watch?v=oY7DMbZ8B9Y 
18

 Exemplos de coletivos: http://cjsbrasil.blogspot.com.br/, http://coletivojovempara.blogspot.com.br/ e 

http://coletivojovemgoias.blogspot.com.br/. Acesso em: 25/03/2016. 

http://cjsbrasil.blogspot.com.br/
http://coletivojovempara.blogspot.com.br/
http://coletivojovemgoias.blogspot.com.br/
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Como se tratam de movimentos sociais e políticos recentes, a fonte de informações 

sobre eles, quase sempre, é exclusivamente a imprensa. Assim, em levantamento para esta 

dissertação, encontramos alguns exemplos em que jovens, no Brasil, têm se empenhado no 

sentido de construir espaços que trabalhem a partir do ideal de preservação ambiental, pelos 

mais diversos caminhos. Por exemplo, em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, um jovem de 

25 anos fundou sua própria organização não-governamental para incentivar seus pares. 

Através da ONG “Eu Posso”
19

, ele e outros participantes de faixa etária menor ou igual a sua, 

visitam empresas, escolas, associações de bairros, etc, realizando palestras sobre reciclagem, 

economia doméstica, consumo consciente, alimentação saudável, meio ambiente e aplicação 

prática de conceitos abordados.  

Como um último exemplo, vale mencionar que além das revistas, ONG’s e coletivos, 

os jovens brasileiros também utilizam o audiovisual e o documentário para a web em seu 

trabalho em prol do meio ambiente. Uma dessas experiências com o vídeo é o documentário 

“Juventude e Meio Ambientes - Reflexões e conexões necessárias”
20

, realizado pelo Grupo 

Pegada Jovem, coletivo de meio ambiente de Salvador. De acordo com a sinopse do 

documentário, o seu objetivo é “provocar movimento, questionamentos e ações juvenis em 

todo o país”. Esse trabalho foi lançado bem antes dos curtas pesquisados nessa dissertação, 

em 2007, e dele participaram jovens de 32 municípios baianos.  

Para entender quem são os jovens envolvidos em causas e projetos em benefício do 

meio ambiente, e traçar um contorno com suas principais características, em 2005, os 

Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente (MMA) publicaram a pesquisa “Perfil e 

Avaliação dos Conselhos Jovens de Meio Ambiente” (CJ), com ambientalistas juvenis de 

todas os estados brasileiros. Nesse trabalho, Silva e Mello (2006) afirmam que as ações desses 

grupos são orientadas por três princípios
21

: “Jovem educa Jovem”, “Jovem escolhe Jovem” e 
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 Matéria jornalística sobre o projeto em: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-

regiao/sustentabilidade-jovem-cria-ong-para-disseminar-conhecimento/  Acesso em: 26/03/2016. 
20

 Audiovisual disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G_LCv5hH6gk 

Acesso: 28/03/2016. 
21

 “Jovem educa Jovem” – Eles assumem o papel de protagonista como sujeitos sociais que atuam e intervêm no 

momento presente e não num futuro próximo como muitos argumentam. Assume-se ainda que o processo 

educacional pode e deve ser construído a partir das experiências dos próprios jovens, por meio de “Comunidades 

de Aprendizagem”. Esse conceito representa que um determinado grupo de pessoas, no caso o próprio CJ, pode 

se assumir como uma comunidade que atua aprendendo e que aprende atuando, sem necessariamente depender 

de agentes externos para tutorar ou conduzir esse processo. 

“Jovem escolhe Jovem” - Por esse princípio, demarca-se que são os próprios jovens os mais indicados para 

tomarem decisões relativas aos processos de escolha, sem a interferência de indivíduos e ou organizações do 

chamado “mundo adulto”. Para que este princípio seja exercitado, ele requer que os jovens experimentem nas 

suas práticas, maturidade e capacidade de demonstrar que são capazes de realizar, de implementar, de agir, de 

construir, de fazer acontecer e de executar seus projetos de interesse. 

http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/sustentabilidade-jovem-cria-ong-para-disseminar-conhecimento/
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/sustentabilidade-jovem-cria-ong-para-disseminar-conhecimento/
https://www.youtube.com/watch?v=G_LCv5hH6gk
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“Uma geração aprende com a outra”. Os resultados apresentados também revelaram que 80% 

dos jovens ouvidos participam de algum movimento/organização, principalmente ONG, 

movimento estudantil e organizações governamentais. 

Ainda de acordo com o estudo de Silva e Mello (2006), 85% dos jovens participantes 

de grupos ou movimentos sociais, políticos, culturais ou ambientais, possui idade entre 14 e 

25 anos e 44% está entre os 18 e 21 anos; há a predominância de mulheres: 56% contra 44%; 

apenas 5% dos jovens vive em área rural ou pertence a grupos indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, caiçaras e de assentamento; 95% são urbanos e 62% moram em capitais; 55% se 

declara pardo; 39% estão no ensino superior; 51% pertencem a famílias com ganho mensal de 

até cinco salários mínimos. Já quanto aos motivos que levaram esses jovens a se preocupar 

com o tema, observou-se diferentes motivações, sendo as principais: co-responsabilidade com 

o planeta e melhoria da qualidade de vida; conscientização e percepção da falta de 

sensibilidade da sociedade com o meio ambiente; sobrevivência do planeta e preocupação 

com as futuras gerações; influência de familiares, amigos e grupos; paixão e valores.  

 Outro estímulo oficial de incentivo ao voluntariado e à participação de indivíduos 

dessa faixa etária em projetos e discussões relacionadas ao futuro dos recursos naturais é a 

ONU (Organização das Nações Unidas).  Um exemplo das atividades que a ONU desenvolve 

foi a realização do “Encontro Internacional de Jovens pelo Ambiente e Sustentabilidade na 

América Latina e no Caribe”, realizado em outubro de 2014, na Colômbia, pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Antes desse encontro, em 2011, jovens 

líderes ambientais de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, foram 

escolhidos pela Organização
22

 para exporem suas ideias e soluções sustentáveis na Alemanha. 

Conhecendo essas iniciativas e observando seus trabalhos é possível perceber que o 

interesse do jovem pelo meio ambiente pode surgir de diferentes formas: através de incentivos 

governamentais e legais, pelo estímulo de seus pares e na escola. Sendo assim, parece bem 

possível afirmar que tais projetos devem ganhar nos próximos anos, dada a degradação 

ambiental em todo o mundo, um importante papel nos espaços de atuação juvenil. Assim, é 

provável que nos próximos anos a quantidade de envolvidos em tais discussões cresça 

consideravelmente. Esta perspectiva reforça, para esta pesquisa, a necessidade de discutir as 

                                                                                                                                                                                     
“Uma geração aprende com a outra” - Toda a atuação social e a causa à qual ela se remete, encontram-se dentro 

de um processo histórico. Quem embarca em algum engajamento em prol da vida, do planeta e da humanidade, 

sempre está, de alguma maneira, dando continuidade a um processo acumulado por diversas outras pessoas ao 

longo de anos. Sendo assim, afirma-se que as diferentes gerações têm sempre algo a ensinar e a aprender. Este 

diálogo é um aspecto fundamental para fortalecer os movimentos em prol do meio ambiente e quaisquer outras 

causas. (SILVA; MELLO, 2006, p.24 e 25) 
22

 Nota da ONU sobre evento: http://www.cinu.mx/comunicados/2011/10/jovenes-lideres-ambientales-de/ 

Acessado em: 25/03/2016. 

http://www.cinu.mx/comunicados/2011/10/jovenes-lideres-ambientales-de/
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questões acerca do protagonismo juvenil, que faremos mais à frente. Esse protagonismo é 

justamente a participação do adolescente em atividades que extrapolam a esfera de interesses 

individuais e familiares e que podem ter como espaço a vida comunitária (escola, igrejas, etc) 

e a sociedade em sentido mais amplo, através de movimentos e outras formas de mobilização 

que transcendem os limites de seu entorno sócio-comunitário (STAMATO, 2009). Mas, antes 

deste tópico, buscamos compreender como questões sociais, geográficas e de gênero podem 

afetar a concepção e a formação do jovem.  

 

1.1.4 Juventude, ou melhor, juventudes 

A juventude pode ser percebida como um fenômeno heterogêneo formado por 

diferentes grupos juvenis, que são influenciados por experiências diversas, espaços, contextos 

e tempo. Ela é, também, ambígua e imprecisa, pois não podemos classificá-la em uma só, pois 

há múltiplas juventudes, assim como há muitos grupos juvenis. Para Borelli e Rocha (2008) 

juventude significa  

[...] responder por inserções singulares e experimentar, de forma conflituosa: 

a hierarquia de classes; as desigualdades sociais; a maior ou menor 

exposição à violência e os limites entre vida e morte; as condições de 

gênero, etnia, nível de escolaridade, qualidade de moradia, pertença familiar; 

a diversidade cultural; o acesso ou a exclusão ao consumo; a participação 

política, cultural, comunitária; o protagonismo juvenil. (BORELLI; 

ROCHA, 2008, p.30) 

 

Ainda de acordo com estes autores, o ser jovem apresenta diferentes modalidades 

resultantes de diversas variáveis, pois é preciso levar em conta a questão do tempo, do 

dinheiro, das experiências sociais e culturais. Essa é a moratória social, geralmente mais 

presente entre os jovens de classes altas que, quase sempre, dispõem de um período 

prolongado de despreocupação com a vida. Há também outro tipo de moratória, a vital, aquela 

responsável pela despreocupação do jovem com seu tempo de vida, com seu futuro distante. 

Por ser jovem ele se vê distante da morte por causas biológicas e seu capital energético é 

grande, trazendo assim sentimentos de esperança e a promessa de um futuro cheio de opções. 

Portanto, tanto a moratória vital quanto a moratória social são, geralmente, privilégio dos 

jovens de classe mais altas. Para o jovem menos favorecido a moratória social é quase 

inexistente já que ele precisa entrar mais cedo no mercado do trabalho, sendo que, na maioria 

das vezes, exerce funções mais pesadas e menos atrativas, além de vivenciar situações em 

que, não raro, há contratações ilegais e exploratórias. Não bastasse, nas comunidades onde 

residem, marcadas pela preocupação com o dinheiro, outra grande inquietação é a questão da 
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vida, da segurança. Em outras palavras, jovens pertencentes ao universo das camadas sócio-

econômicas mais baixas, também não contam com a moratória vital, pois a violência pode 

interromper suas vidas. Assim,  não usufruem da certeza de vida longa, da distância da morte.  

 Para Margulis e Urresti (2010) a juventude é também uma condição que se articula 

social e culturalmente em função da idade e apresenta-se de maneira diferente, também, entre 

meninos e meninas. A juventude da mulher, além de todas as questões sociais e vitais, 

também luta contra o tempo, pois seu relógio biológico é mais insistente e intensifica os 

limites do corpo. Há o tempo da beleza e da sedução, da maternidade e da energia para criar 

os filhos. Essas são as urgências temporais e biológicas da existência da mulher, 

convencionalmente falando. 

Essa diversidade de condições que marcam o “ser jovem” nos permite interpretar 

jovens e juventudes no plural, não deixando espaço para as antigas compreensões de 

juventude: “etapa, ponte, momento sem consistência ou identidade reduzido a uma mera 

transição entre grupos de idade” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 23). A juventude não é uma 

e tampouco rotulável: ela é múltipla e universal. Ela não é exclusivamente urbana, apesar de 

ser um fenômeno principalmente da cidade. Sendo assim, não se pode esquecer a juventude 

rural, sobretudo quando se trata de uma pesquisa que envolve o meio ambiente, como já 

colocado em outros momentos desta dissertação.  

A juventude rural aparece com mais frequência nas pesquisas acadêmicas desde a 

década de 80 (CASTRO et al, 2010). A preocupação com o estudo desse grupo especial é 

importante em razão das diferenças apresentadas no processo de passagem da infância para a 

vida adulta, suas questões culturais e sociais. A transição para a vida adulta do jovem do 

campo é diferente da do jovem urbano, sendo quase sempre mais precoce, não havendo, 

geralmente, a valorização do período intermediário entre o ser criança e o se transformar em 

adulto (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 49 e 50). Os indivíduos dessa faixa etária que vivem no 

campo geralmente também não possuem a moratória social, pois, sem nos referenciar 

estatisticamente, é possível falar de um histórico em que, para manter o sustento e/ou pequeno 

negócio de sua família, este jovem de origem rural, no Brasil e em países da América Latina, 

grosso modo ingressa no mundo do trabalho em um processo similar ao jovem trabalhador 

urbano, criando uma trajetória de vida que, não raro, significa casar-se muito cedo e construir 

sua família prematuramente. 

Aqui, vale ressaltar que, além dos estudos acadêmicos, a juventude rural também tem 

recebido maior espaço nas discussões políticas, sociais e no audiovisual. Por exemplo, o 

Canal Futura começou a produzir, em 2011, o “Diz Aí Juventude Rural”, uma série de 
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programas de curta duração, entre sete e dez minutos, que aborda temáticas relacionadas à 

juventude. Alguns títulos são “Identidade”, “Educação”, “Sustentabilidade e Renda”, 

“Cultura”, “Organização” e “Acesso a Terra”. No âmbito da política, além do Estatuto da 

Juventude (2013) e do Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente (2013), o jovem rural 

também faz parte da pauta da Secretaria Nacional de Juventude. Em 2014, a SNJ lançou a 

publicação “Juventude Rural e Políticas Públicas no Brasil”
23

, que traz todo o trabalho 

realizado e também artigos do “I Seminário Nacional Juventude Rural e Políticas Públicas”, 

em 2012. E não só o governo que organiza tais reuniões, mas também os próprios 

interessados, como é o caso da “Jornada Nacional do Jovem Rural”, que teve sua quinta 

edição em outubro de 2015, na cidade de Nova Friburgo. 

Mas, novamente, é preciso destacar que existem, também, “juventudes” no ambiente 

rural e não algo único, pois as populações que vivem fora do perímetro urbano podem ser 

“indígenas, camponeses, ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras-de-coco, comunidades 

extrativistas, etc” (CASTRO et al, 2010) e tendem a ser tratadas como comunidades isoladas, 

apesar do grande contato com as comunidades da cidade. Por outro lado, muitos indivíduos 

dessas regiões fizeram parte de grupos migratórios campo-cidade, o que os transformou em 

integrantes das classes menos favorecidas nas cidades onde foram morar. Apesar da migração, 

muitos grupos continuam a apresentar características do campo e transmitindo-as aos seus 

filhos e netos.  

[...] muitos jovens pobres das grandes cidades ainda têm resquícios de 

referências camponesas, pois a geração de seus pais ou avós frequentemente 

é originária de regiões rurais. [...] Esse processo tenderá a ocorrer cada vez 

menos, pois o campo já foi bastante esvaziado por diversas ondas 

migratórias em direção às cidades, fazendo as novas gerações de jovens 

serem ainda mais urbanas do que as precedentes. (CATANI; GILIOLI, 2008, 

p. 49 e 50) 

 

O processo de construção das identidades de meninos e meninas do campo é muito 

semelhante a dos jovens urbanos, apresentando condições para sua formação como os 

movimentos sociais e culturais, gênero, etnia e desigualdade social - assim como no caso dos 

indivíduos de grandes cidades. “No caso dos jovens residentes no campo, temos questões que 

dizem respeito a estar nessa realidade, com esses múltiplos contextos e com a posição de 

hierarquia do campo frente à cidade” (CASTRO et al, 2010). Ou seja, ser jovem envolve 

diferentes questões, não importando onde esse jovem reside. Ser jovem é multiplicidade, não 

rótulo ou signo. 

                                                           
23

 Disponível em: http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/2708/Miolo_Juventude_rural_web.pdf 

Acesso em: 26/03/2016. 

http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/2708/Miolo_Juventude_rural_web.pdf
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Os estudos sobre a juventude apontam para uma experiência complexa, de caráter 

múltiplo e de diferentes possibilidades. A juvenilidade recebe diferentes classificações e sofre 

diferentes abordagens, o que comprova sua pluralidade. Variedade essa que compõe o 

processo de construção de identidade que hoje se dá entre os jovens e que precisa ser levada 

em consideração tamanha a sua importância. É necessário deixar o consumo e a 

mercantilização da juventude-signo
24

, essa que não caracteriza a realidade, generalizando a 

“imagem” juvenil e auxiliando no crescimento do abismo entre os jovens de diferentes classes 

sociais. 

Como é possível perceber, a conceituação do termo juventude não é consensual, como 

já abordado, embora diferentes concepções apresentem semelhanças e concordem que se trata 

de um processo de transição da infância para a vida adulta. É possível entender que olhar para 

a divisão etária é relevante, mas que o indispensável é a percepção da fase jovem como a 

formadora de identidades, através das múltiplas experiências sociais e culturas e a integração 

em diferentes culturas juvenis. É também nesse período que esses indivíduos descobrem e se 

envolvem em movimentos sociais, políticos, culturais ou ambientais, escolhendo, assim, suas 

próprias lutas. Desde a “invenção”, ou aceitação da juventude como grupo social, os 

indivíduos dessa faixa etária vêm se envolvendo em diferentes movimentos, sendo possível 

afirmar, considerando as discussões já colocadas nesse capítulo, que a primeira luta desses 

jovens como um grupo foi pela sua própria valorização e aceitamento
25

.  

Após, portanto, procurarmos abordar alguns dos conceitos que permeiam as discussões 

sobre a juventude, sua formação, lutas, etc., focaremos, em seguida, como já colocado, na 

relação entre a comunicação e o protagonismo juvenil.  Procuramos, assim, definir o que seria 

esse conceito e a forma como a comunicação, articulada com a educação, trabalha essa ideia. 

Tal foco se dá a partir do argumento de que a série de documentários Mi país, Nuestro 

Mundo, objeto desta pesquisa, incorpora, também, a perspectiva educacional em seu processo 

de produção. 

 

 

 

                                                           
24

 A juventude-signo é a juventude tratada como produto mercadológico. É o retrato do adolescente vendido pela 

estética dominante e adotado ou consumido pela sociedade a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Os 

grupos de classe mais baixa, por terem poucos recursos financeiros, acabam não fazendo parte, ou não sendo 

jovens, de acordo com o signo da juventude (MARGULIS; URRESTI, 2010, p.3). 
25

 Jovens já participavam, como registra a literatura, de grandes e diferentes movimentos ao longo da História, 

mas é nesse início do século XX que eles se afirmam como um grupo social e iniciam as lutas utilizando a força 

dessa reunião juvenil. 
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1.2 - Comunicação e o protagonismo juvenil 

A comunicação desempenha um papel fundamental na sociedade moderna e de acordo 

com o artigo 26 do Estatuto da Juventude
26

 “o jovem tem direito à comunicação e à livre 

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

informação e comunicação”. A lei federal, aprovada pela então presidente Dilma Roussef em 

2013, reserva toda uma seção (VII) ao direito à comunicação e à liberdade de expressão e 

exemplifica o que parece ser um comportamento mundial acerca do uso da comunicação 

como ferramenta para o desenvolvimento do cidadão. Para entender tal movimento e verificar 

as novas possibilidades de protagonismo juvenil através da comunicação, buscamos, através 

dos conceitos de mídia educação e educomunicação, e também de seu percurso histórico, 

entender como esse movimento se desenvolveu. Dessa forma, esse subcapítulo resgata o 

surgimento do protagonismo juvenil, bem como suas aplicações atuais. Ainda nessa etapa do 

trabalho, além de entender a dinâmica entre juventude, comunicação e protagonismo, 

discutiremos a entrega da câmera aos jovens e suas implicações. 

A palavra “protagonismo” vem da junção das palavras gregas protos, que significa 

principal, primeiro e agonistes, que possui o significado de lutador, contendor, competidor. 

Atualmente, esse signo indica, em termos de linguagem audiovisual, o ator principal, o agente 

de uma ação, seja criança, jovem ou adulto. O protagonista referido nesse trabalho é aquele 

que além de “ator” é também um agente realizador.  Ele, ou ela, se envolve ativamente nas 

decisões e ações, seja com a câmera na mão ou moldando e interferindo, de alguma forma, na 

produção dos curtas. É assim, através da recuperação do uso desse termo, que buscamos 

compreender a extensão desse conceito, seu surgimento e sua aplicação para, em um próximo 

capítulo, entender de que forma tal protagonismo juvenil esta presente na série Mi país, 

Nuestro Mundo. 

O termo protagonismo juvenil emergiu no cenário político e econômico do final da 

década de 1980, afirma Stamato (2009), como uma concepção de empoderamento e 

participação democrática da juventude, estando relacionada “à noção de sujeito de direitos, 

presente nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação e do Estatuto da Juventude” (STAMATO, 2009, p.1). Para a autora, tal 

expressão refere-se ao exercício da autonomia e da cidadania, à atuação na comunidade e à 

participação no processo de transformação política e social. Esta abordagem encontra eco em 

outros autores, que definem protagonismo juvenil como  

                                                           
26

 Lei federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm Acesso: 31/01/2017. 
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[...] a participação do adolescente em atividades que extrapolam o âmbito de 

seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a 

escola, a vida comunitária (igrejas, clubes, associações) e até mesmo a 

sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e 

outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno 

sociocomunitário. (COSTA; VIEIRA, 2006, p.176) 

 

Ainda de acordo com Costa e Vieira, investir no protagonismo juvenil demanda um 

processo que, entre outras questões significa uma forma de atuação com os jovens, a partir do 

que sentem e percebem da sua realidade. Não se trata de uma atuação para os jovens, muito 

menos de uma atuação sobre os jovens, mas sim de uma forma de ajudar o jovem a construir 

sua autonomia e interação através da geração de espaços e situações que propiciem a 

participação criativa, construtiva e solidária na solução de problemas em diferentes campos. 

Em perspectiva similar Stamato (2009, p.6) acredita que o protagonismo juvenil, enquanto 

práxis social, é capaz de potencializar o “empoderamento do jovem, favorecer a 

transformação das relações do adolescente com a sociedade e a superação de estereótipos e 

preconceitos, desnudando a alteridade presente nas diferentes juventudes, e possibilitar a 

construção de singularidades na coletividade”. Dessa forma, ainda segundo a autora, a partir 

desta concepção, o investimento no protagonismo juvenil pode significar o rompimento da 

tríade juventude-violência-alienação, resgatando, assim, o jovem como sujeito ativo de sua 

história. A partir destas considerações e localizando a Comunicação como um dos territórios 

centrais da atual organização da sociedade, com um papel preponderante no tecido social, é 

possível pensar o protagonismo na Comunicação como um desses espaços de transcendência 

dos limites do entorno sociocomunitário dos jovens, em especial daqueles que, como já 

colocado, não são detentores das moratórias social e vital, conceitos de Borelli e Rocha 

(2008).  

No entanto, é preciso mencionar, concordando com Costa e Vieira (2006) e Stamato 

(2009), que para esse protagonismo ser real e se desenvolver de fato, o jovem não deve ser 

censurado. Ele deve poder trabalhar sua autonomia, sendo incentivado a fazê-lo pelos adultos 

presentes em seu cotidiano. Em outras palavras, não basta o jovem ser um “ator principal” da 

ação – seja na Comunicação e/ou outros espaços de atuação - , mas ele deve ser o responsável 

por tal ação, pois ser somente o ator principal não faz dele um protagonista juvenil, já que ele 

pode ser dirigido e censurado por adultos. O protagonismo juvenil, assim, é assumido por este 

trabalho como uma importante estratégia para a construção da autonomia e interação dos 

jovens através da geração de espaços e situações que propiciem a participação criativa, 

construtiva e solidária. Dessa forma, o audiovisual pode se apresentar como um importante 
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espaço/instrumento de criação e expressão do jovem, em uma perspectiva que também 

incorpore a importância do seu protagonismo neste processo. Neste horizonte, consideramos 

que os conceitos que envolvem a relação mídia-educação contribuem para melhor 

compreendermos como a comunicação e suas ferramentas se mostram criadoras de novas 

possibilidades para o protagonismo juvenil se desenvolver.  

 

1.3 Mídia-educação 

A linha histórica da mídia-educação está colada à ampliação do papel da mídia na 

cultura ocidental a partir dos meados do século XX, sendo que, inicialmente, ou seja, anos 

1950, ela surge em uma perspectiva fixada pelo ideal da educação à distância. No entanto, já 

nos anos 1960, as expressões “mídia-educação” ou “educação para as mídias” passam a ser 

utilizadas em função da preocupação com a influência cultural das mídias e a necessidade de 

desenvolver abordagens críticas quanto ao material produzido por elas. Mas, é no início da 

década de 1970, mais exatamente em 1973, que houve a real tentativa de definir o significado 

do termo, o que acabou sendo assumido pela UNESCO,  

[...] por mídia-educação convém entender o estudo, o ensino e a 

aprendizagem dos meios modernos de comunicação e expressão, 

considerados como parte de um campo específico e autônomo de 

conhecimentos, na teoria e na prática pedagógicas, o que é diferente de sua 

utilização como auxiliar para o ensino e a aprendizagem em outros campos 

do conhecimento, tais como a matemática, a ciência e a geografia. 

(UNESCO, 1984 apud BELLONI; BÉVORT, 2009,p.1086).   

 

Ainda de acordo com Belloni e Bévort, este movimento assumido pela UNESCO se 

amplia: nos anos 1980 há a consagração do termo mídia-educação na declaração de 

Grünwald, realizada na Alemanha ocidental, em 1982, com representantes de 19 países, bem 

como a reafirmação de sua necessidade. Além de reconhecer o poder incontestável da mídia 

como produtora e transmissora de cultura
27

, a declaração ratifica a obrigação dos sistemas 

educacionais de ajudarem os cidadãos a melhor compreenderem estes fenômenos, 

considerando não só a leitura crítica desses meios, mas também  se apropriando dos meios 

como ferramenta para a exteriorização de opiniões, criatividade e até mesmo para o uso 

pedagógico. No entanto, a ausência de políticas públicas após a declaração de Grünwald, fez 

com que a UNESCO realizasse um colóquio internacional em Toulouse (França),em 1990, 

onde as maiores preocupações envolviam as novas definições de mídia-educação, a 
                                                           
27

  Declaração de Grünwald considera a importância dos meios e “sua função instrumental na promoção da 

participação ativa do cidadão na sociedade e enfatiza a responsabilidade dos “sistemas nacionais” de 

promoverem nos cidadãos uma compreensão crítica dos fenômenos de comunicação.” (BELLONI; BÉVORT, 

2009, p.1087) 
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diversidade cultural, a participação política, cidadania, aspecto de produção das mensagens 

midiáticas, preocupações com a escuta e a participação efetiva de crianças e jovens em ações 

e programas de mídia-educação. Entre essas novas definições está a noção que classifica 

mídia-educação como um processo educativo com objetivo de permitir que membros da 

comunidade participem, de modo criativo e crítico, da produção, distribuição e apresentação 

dos produtos midiáticos, ou seja, utilizando as mídias como forma de democratizar a 

comunicação (BAZALGETTE et al, 1992 apud BELLONI; BÉVORT, 2009).  

De todo modo, o fato é que o campo transdisciplinar da mídia-educação encontra-se 

ainda em construção, o que deve resultar em pesquisas e debates futuros. Dependendo do 

autor, do projeto e do enfoque que esses querem dar, outros termos podem ser utilizados para 

se referir a essa relação. São eles: literacia midiática, alfabetização midiática ou 

educomunicação. O termo educomunicação passou, como afirma Soares (2011) a ser corrente 

nos textos do Núcleo de Comunicação e Educação da USP (NCE-USP), desde 1999. Tal 

conceito nasceu de uma pesquisa realizada pelo Núcleo no mesmo ano, sobre a relação entre a 

comunicação social e a educação. Para esses pesquisadores, educomunicação  

[...] designa um campo de ação emergente na interface entre os tradicionais 

campos da educação e da comunicação, apresenta-se, hoje, como um 

excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar 

as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, especialmente 

da infância e da juventude (SOARES, 2011, p.15) 

 

Referência nos estudos da educomunicação no Brasil, o autor sugere que esse campo 

constitui-se de um conjunto de ações focadas no planejamento e práticas destinadas a 

desenvolver ecossistemas comunicativos, esses que teriam como finalidade promover o 

diálogo entre jovens e professores, comunidade, etc. Dessa forma, alunos aprendem com 

professores e comunidade. E professores e comunidade aprenderiam com esses jovens. Além 

disso, a educomunicação é capaz de promover a educação emancipatória (FREIRE, 2005), 

aquela que habilita o jovem para pensar, ter ideias, torna-se criativo e expor sua opinião.  

Soares também acredita que as novas gerações têm escolhido assumir uma postura de 

responsabilidade na busca e construção de um mundo mais comunicado, contribuindo, assim, 

para que os meios de informação sejam ferramentas a serviço da construção de uma sociedade 

mais humana, pacífica e solidária.  

Para Gomes de Souza (2015), tanto o conceito de educomunicação ou mídia-educação, 

quanto o de protagonismo juvenil rementem à participação do sujeito, nesse caso do jovem, 

no processo de transformação política e social, sua relação e atuação em comunidade, 

cidadania, trabalho em equipe, etc. Ou seja, eles se entrelaçam. Em Mi país, Nuestro mundo 
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esse processo pode ser identificado na relação dos jovens participantes com o meio ambiente, 

cultura e suas comunidades, o envolvimento deles em ações sociais, culturais e ecológicas e 

até mesmo em sua relação com os meios de comunicação.  

“[...] essa educomunicação me importa. Eu gosto de saber o que as pessoas estão 

pensando, a opinião delas me importa também. E eu quero que elas também escutem o que eu 

tenho pra dizer.” Essas são palavras da jovem Daynara, protagonista do primeiro episódio 

brasileiro, Abaetetuba, gravado na Amazônia paraense, e um dos exemplos dessa participação 

do jovem na comunidade e nos meios de comunicação. Esse episódio é o único em que o 

termo educomunicação é utilizado. Ainda assim, tal conceito pode ser identificado em 

diversas ações retratadas ao longo dos outros 35 episódios, como veremos nesse trabalho. 

Abaetetuba, como já abordado, traz a estória de Daynara, uma jovem que se envolve 

com a questão do agronegócio de açaí em sua comunidade. Além desse envolvimento social, 

Daynara participa, como coapresentadora, de um programa de uma emissora de rádio local 

que debate o agronegócio de açaí existente na região. Nesse episódio em questão, a menina de 

idade desconhecida
28

, se reconhece como participante de um processo de educomunicação, o 

que nos leva a questionar como ela se envolveu nesse processo e como se iniciou a sua 

inclusão em um meio de comunicação de grande alcance como o rádio. Em outros episódios, 

de diferentes países, os jovens participam de programas de televisão e rádio e até mesmo da 

produção de cinema, como veremos no Capítulo 3, quando apresentaremos a análise dos 

vídeos.
29

 Além disso, na série em questão, cerca de 42 jovens, ou seja, 74% dos 

protagonistas
30

 de Mi país, Nuestro mundo estão envolvidos com coletivos, ONGs ou 

fundações, atividades que demonstram o lado crítico e independente desses jovens da escola. 

É o jovem aprendendo com a comunidade e a comunidade aprendendo com ele.  

A partir dos conceitos aqui revistos, podemos afirmar que há elementos da mídia-

educação na série Mi país, Nuestro mundo. Nos curtas encontramos a presença de questões 

culturais e comunitárias, a busca por um mundo melhor, a participação em projetos, ongs e 

projetos escolares, o pensamento crítico, o protagonismo comunitário e diário, a emancipação 

e  uso das ferramentas de informação. O tipo de protagonismo apresentado na série em 

questão é o resultado do estímulo à independência do jovem, ao pensamento crítico, às lutas 

políticas, sociais, culturais e até mesmo ambientais. O protagonismo juvenil ocorre, portanto, 

                                                           
28

 Na série Mi país, Nuestro mundo os jovens não eram obrigados a se apresentar ou a dizerem suas idades. 

Nesse episódio a jovem se apresenta, mas não menciona quantos anos possui. 
29

 Em Ecologia Costera, primeiro episódio do Uruguai, os jovens protagonistas participam da gravação de um 

documentário. Trata-se de um filme dentro de outro filme. Um produzido e montado totalmente pelos jovens e o 

outro exibido nessa série, gravado, dirigido e montado por uma equipe profissional. 
30

 O total de jovens participantes de Mí país, Nuestro Mundo é de 52 jovens. 
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a partir do envolvimento ativo desse adolescente nas decisões e ações em seu entorno. Ele 

pode estar atrelado à comunicação e suas ferramentas - através do audiovisual ou do 

envolvimento dos jovens com qualquer meio de comunicação – e/ou ocorrer através do 

protagonismo cotidiano na sua comunidade – grupos estudantis, culturais, raciais, etc.  

No entanto, em termos de produção audiovisual é preciso demarcar uma situação que 

também reforça nossa argumentação quanto à intencionalidade da série, ou, pelo menos de 

parte dos realizadores, dos jovens serem os protagonistas dos curtas, isto é, a entrega da 

câmera nas suas mãos, conforme vamos discutir, mais detalhadamente, no capítulo 3. Mas, 

antes disso, consideramos relevante destacar que no percurso histórico da produção 

audiovisual, a ideia de entregar a câmera a uma pessoa não profissional tem como grande 

aliado o desenvolvimento das tecnologias digitais. Como se sabe, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação podem ser compreendidas como um conjunto de recursos 

tecnológicos que proporcionam um novo modo de se comunicar. Para a Unesco (2016)
31

 as 

TICs influenciam cada vez mais na forma como nossa sociedade vive, aprende e se comunica. 

Na prática, essas tecnologias se referem aos computadores, internet, tablets, celulares, 

câmeras, fotografia, cinema, vídeo e som digital (TV e rádio digital), etc. Esses instrumentos 

estão presentes no processo de mídia-educação, no estímulo à educação emancipatória, ou 

seja, na habilitação do jovem para pensar, ter ideias, tornar-se criativo para, assim, poder 

expor sua opinião, como já abordado.  

Como os autores revisados até esse momento da pesquisa permitem pensar a 

comunicação e seus instrumentos como ferramentas importantes no processo emancipatório 

do jovem e até mesmo em sua interação político-social, pois possibilitam e/ou facilitam, entre 

outras atitudes, o ativismo social, consideramos ser coerente ressaltarmos este aspecto na 

produção da série já que, de uma forma geral, Mi país, Nuestro mundo apresenta uma 

juventude envolvida em diversos modos de ativismo social, cultural e ambiental. Esta 

situação, a nosso ver, bem como a maior facilidade de manuseio da câmera em função da 

simplificação demandada da tecnologia digital, corrobora para a construção de narrativas 

ancoradas no protagonismo juvenil e na estratégia educativa dos vídeos. Isto posto, é preciso 

demarcar uma oura questão que, parece óbvia, mas que, na verdade, implica em uma escolha 

também sustentada pelo próprio percurso do documentário pois, recuperando rapidamente sua 

trajetória de consolidação localizamos a relação que este tem com a educação a partir de John 

Grierson. 

                                                           
31

  TIC na Educação no Brasil – Comunicação e informação. Unesco, 2016. 
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De acordo com Da-Rin (2004), John Grierson, considerado um dos principais nomes 

da história do documentário, considerava o gênero como um instrumento eficaz para a pauta 

da educação pública, colocada nos anos 1930 no cenário inglês. Para ele, a observação do 

cotidiano e sua representação no cinema deveria ter uma finalidade social e esta só se daria a 

partir do real. Sua estratégia foi possível de ser construída graças à sua participação no 

Empire Marketing Board (EMB), organismo estatal inglês criado em 1926 e dedicado, 

principalmente, à propaganda do governo. Ali, “ao invés de convocar profissionais com 

experiência técnica, Grierson preferiu selecionar jovens que não trouxessem consigo os vícios 

comerciais da indústria cinematográfica e, sem maiores questionamentos, aceitassem trabalhar 

sob sua orientação estrita” (DA-RIN, 2004, p. 61). Deste início surgiu uma série de filmes e 

teorias que consolidaram o que hoje é chamado de “documentário clássico”.  

Em termos estéticos, em função dos limites tecnológicos da época e desta visão de 

educar as massas, o documentário clássico é um produto marcado por aspectos formais 

rígidos, pela dramatização dos acontecimentos focados, pelas locações externas e pelo uso da 

voz off (voz “fora” da imagem) que funciona, quase sempre, como articuladora da narrativa. 

Este modelo, que seria contestado pelos documentaristas nas décadas seguintes, acabou sendo 

a principal referência para o documentário televisivo, um padrão que se mantém até hoje, 

apesar de já conviver com outras propostas que buscam romper com este engessamento
32

, 

como, de certo modo, faz Mi país, Nuestro mundo. Esta, apesar de assumir, claramente, a 

missão social de alertar os espectadores da urgência de se enfrentar os problemas de 

degradação ambiental na América Latina, que integram as diversas faces da larga 

desigualdade social presente na região, um propósito que dialoga com o projeto de cinema 

que marcou os anos 1960
33

, em termos narrativos e estéticos se localiza muito mais próxima 

dos debates contemporâneos da linguagem do documentário. Entregar a câmera na mão de 

alguns dos protagonistas é uma das estratégias que explicita esta opção. Apesar desta entrega 

não ocorrer em todos os episódios, como discutiremos no capítulo 3, ainda assim representa 

uma escolha delimitadora da importância do protagonismo juvenil para a série. Mas, antes, 

como colocado na Introdução, focaremos a TV TAL sob o horizonte do protagonismo juvenil 

e do meio ambiente.  

 

                                                           
32

 Vale ressaltar que estas mudanças devem-se, também, em boa medida, às possibilidades abertas pelo digital, 

inclusive de barateamento da produção.  
33

 Neste período despontam diversos grupos ou coletivos que se mobilizam pela construção de cinematografias 

nacionais que, confluentes em suas propostas estéticas e políticas, podem ser identificadas como um cinema 

latino-americano, reconhecido, de forma ampla, como “novo cinema latino-americano”. Entre as obras que se 

debruçaram sobre esta proposta, destaca-se A Ponte Clandestina, de José Carlos Avellar (Ed.34/Edusp, 1995).  
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2. TAL.TV, PROTAGONISMO JUVENIL E MEIO AMBIENTE. 

A temática central deste capítulo é procurar localizar o momento histórico e o 

processo de criação da TAL.TV. Nesta perspectiva, iniciamos esta etapa do trabalho 

recuperando, rapidamente, como surgiu a proposta da Televisión America Latina, a TAL, e 

seu projeto de aproximação dos países latinos, horizonte que marca sua criação, em 2003, 

traduzido, no site desta TV, nestes termos: “uma rede de intercâmbio e divulgação da 

produção audiovisual de todos os 20 países da América Latina”.  Esta síntese é desdobrada 

em seguida pois coloca, conforme compreendemos, algumas questões fundamentais para 

maior compreensão do foco de produção da TAL.TV. Ou seja, o que a mobiliza a desenvolver 

este ou outro projeto. Esta interrogação nos levou a levantar os produtos audiovisuais 

específicos da Rede TAL realizados sob o signo da identidade latina, um eixo de coesão da 

própria existência desta Televisão e reconhecida por ela como estratégia de resistência dos 

povos e países que participam deste continente delimitado por uma história comum. E, para 

fechar o capítulo, procuramos verificar a relação da TAL.TV com o protagonismo juvenil e o 

meio ambiente, a partir da mesma estratégia metodológica, isto é, realizando um mapeamento 

das produções disponibilizadas no site da TV. 

 

2.1 A TAL.TV 

A TAL.TV surge na esteira das discussões acerca do papel da televisão da América 

Latina, essa que tem momentos importantes a partir da década de 1980. Apontada por 

diretores de cinema latino e críticos marxistas como produtora e reprodutora de cultura 

alienante, sendo um meio totalmente conectado com os valores capitalistas e comerciais 

(TAVARES, 2016), a TV começa a ter a sua imagem alterada e a ser vista como um 

instrumento importante para a difusão de produções audiovisuais latinas. Nesse sentido, em 

1989 é realizada a Conferência de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da 

Iberoamérica (CAACI), onde foram reunidos os países falantes das línguas portuguesa e 

espanhola para a discussão sobre o fortalecimento de suas produções audiovisuais. A proposta 

era criar um mercado audiovisual comum entre os 20 países
34

 conveniados, e, também, 

incentivar coproduções entre os mesmos países, abrindo a possibilidade da televisão ser 

incluída como um espaço possível para a veiculação dessas produções audiovisuais. Ou seja, a 

TV, que para as gerações de cineastas dos anos 1960 era ignorada e considerada alienante,  – 

e, portanto, fora da área de interesse de uma militância que se propunha a participar do 

                                                           
34

 Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 

México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
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processo de transformação social – logo se expande e passa a ser, oficialmente, considerada 

uma aliada.  

Outro momento decisivo para o fortalecimento dessa nova perspectiva da televisão 

acontece em 1998, no Brasil, quando é criada a Associação Brasileira das Emissoras Públicas 

e Culturais (ABEPEC). É nesse período que são propostas mudanças no audiovisual e em sua 

relação com a televisão, um meio de comunicação monopolizado por grandes corporações da 

mídia nos países latinos. Esse movimento propõe que a televisão não seja mais hegemônica e 

fechada, mas também um lugar de resistência para o continente e para a circulação do 

audiovisual latino-americano. Nesse encontro, pela primeira vez, foi esboçado o conceito de 

tv pública, esse que se tornou um canal essencial para a distribuição da produção audiovisual 

latino-americana. 

A TAL.TV surge, portanto, desses movimentos e discussões acerca do papel da 

televisão. É em 2003, como já mencionado, que nasce a Television America Latina, uma rede 

cujo objetivo central é incentivar a produção audiovisual do continente americano, bem como 

a distribuição de todo o material produzido, promovendo, assim uma aproximação cultural 

mais efetiva entre os países da América Latina. Sua proposta é disseminar e fazer circular 

pelo continente e, se possível, para além destes limites, produções realizadas por mais de 20 

países. A Rede TAL tem como escopo investir e trabalhar na articulação de mais de 200 

canais de televisão, buscando o fortalecimento da televisão de interesse público e a promoção 

da integração cultural, social e econômica dos países latino-americanos. “A ideia dessa 

entidade é conseguir que, por meio da produção audiovisual local, que os vizinhos da região 

se conheçam mais e melhor”, como afirma a organização em seu site.  

Desta maneira, a TAL.TV nasceu da carência de parceria e comunicação entre 

televisões públicas e educativas latino-americanas, além da ausência de projetos para realizar 

uma possível aproximação. Ainda assim, outro elemento rodeava a criação e o 

desenvolvimento da rede: a preocupação com a visão da América Latina exportada para o 

resto do mundo.  Essa inquietação é confirmada por Orlando Senna,
35

 presidente da Rede 

TAL, quando ele afirma que antes da criação da rede, os conteúdos sobre os países latino-

americanos eram, em sua maioria, produzidos através de olhares estrangeiros: “era sempre a 

América Latina vista pelas lentes e com a linguagem do outro, o que resultava em caricaturas 

e versões enviesadas sobre o nosso continente” (SENNA, 2013 apud TAVARES; CASTRO, 

2013, p. 3 e 4).   

                                                           
35

 Orlando Senna é também militante do cinema brasileiro e ex- Secretário do Audiovisual no primeiro governo 

Lula (2002 a 2006). 
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A TAL.TV, portanto, possibilita um novo canal para a América Latina apresentar suas 

produções para o restante do mundo, permitindo que ela revele, através de seu olhar, a 

complexa diversidade cultural, geográfica, ambiental, etc da região. Nesse caminho, para 

garantir o fortalecimento da rede e fomentar produções conjuntas entre as diversas redes 

públicas e educativas que integram o quadro da Rede TAL, que, em 2009, começa a ser 

realizado um encontro internacional de produtores audiovisuais da América Latina: o 

DOCMontevideo
36

 - Encontro de Documentaristas das Televisões da América Latina, 

realizado em Montevideo. Essa reunião foi um importante reconhecimento público do 

trabalho realizado pela TAL.TV e atingiu ampla participação de seus canais associados 

(VIANNA et al.,2013). A partir dessa primeira experiência, a rede iniciou, no ano seguinte 

(2010)
37

, uma série de encontros anuais com todos os seus associados.  

A Televisión America Latina trabalha com um grande número de televisões públicas, 

com diferentes histórias e condições financeiras e, em 2013, somava mais de 260 

colaboradores, com cerca de 280 canais exibindo suas produções. Além de participar do 

encontro no Uruguai (DocMontevideo), a rede organiza, desde 2010, reuniões anuais 

conhecidas como eTAL, realizadas com o intuito de fortalecer e sustentar a comunicação 

entre associados. Esses encontros, de acordo com Rogério Soares, diretor de conteúdo da 

TAL.TV, são uma oportunidade de compartilhamento de saberes e experiências entre todos os 

associados: “procuramos valorizar as diferentes formas de produzir e buscar caminhos 

comuns de diálogo entre as partes associadas, para que metodologias de produção e nossas 

identidades fossem compartilhadas e colocadas em contexto” (VIANNA et al.,2013, p.34). É 

também nessa conferência anual que a rede pensa estratégias de ação, planejamento de 

projetos, etc . 

Ao navegarmos pelo site da TAL.TV nos deparamos com uma variedade de conteúdo 

audiovisual disponível em séries e programas documentais. A segmentação
38

 do acervo 

audiovisual
39

 é feita de duas formas. A mais simples delas é a divisão por países, onde 

podemos encontrar material oriundo dos seguintes países: África do Sul, Alemanha, 

                                                           
36

 DocMontevideo é o encontro de documentários de televisões latino-americanas que acontece todo mês de 

julho no Uruguai, onde participam mais de 350 profissionais e 50 representantes de televisões. Suas atividades 

incluem formação, mercado, networking e exibições. DocMontevideo é também a sede da reunião anual das TVs 

associadas à rede TAL.TV. 
37

 Também nesse ano aconteceu o primeiro workshop da Rede TAL no DOCMontevideo, onde foram iniciadas 

as discussões acerca da criação da série objeto dessa pesquisa Mi país, Nuestro Mundo. 
38

 Vale destacar que os conteúdos não são fixos. No entanto, consideramos relevante trazer estes indicadores pois 

podem, minimamente, dar uma dimensão do conteúdo quantitativo do site e de como ele se divide.  
39

 Na “aba” vídeo da página principal do site TAL.TV, há opções para acesso rápido aos vídeos disponíveis, bem 

como as referidas segmentações por países e temas.  
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Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Equador, Espanha, EUA, Guatemala, Haiti, Honduras, Irã, Itália, Japão, Jordânia, México, 

Nicarágua, ONU, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Quênia, República Dominicana, 

Taiwan, Uruguai e Venezuela. Das nações participantes, Colômbia, Brasil, Argentina e 

México são os maiores realizadores de produções audiovisuais, como podemos constatar na 

tabela a seguir.  

 

     Tabela 1 - Países e quantidades de produções audiovisuais 

País Quantidade País Quantidade 

África do Sul 

Alemanha 

Argetnina 

Bolívia 

Brasil 

Chile 

Colômbia 

Coréia do Sul 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Equador 

Espanha 

EUA 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

2 

1 

265 

29 

268 

34 

286 

0 

23 

3 

3 

33 

0 

1 

2 

1 

1 

Irã 

Itália 

Japão 

Jordânia 

México 

Nicarágua  

ONU 

Panamá 

Paraguai 

Peru 

Porto Rico 

Quênia 

Rep. Dominicana 

Taiwan 

Uruguai 

Venezuela 

0 

10 

0 

0 

159 

2 

15 

47 

34 

12 

1 

1 

2 

0 

65 

68 

 

Fonte: TAL.TV            Data: 03/2016 

 

 

Além da quantidade de produções disponíveis para acesso, tal tabela também nos 

permite perceber a ausência de produções em países como Coréia do Sul, Espanha, Irã, Japão, 

Jordânia e Taiwan. Mesmo com zero filmes ou séries, tais nações contam como associados da 

TAL.TV e estão na lista da segmentação por países. Ainda assim, como é o caso do Japão, 

alguns deles são retratados em séries como “Why Democracy”, que discute a democracia pelo 

mundo - incluindo até mesmo países que não são associados, como Dinamarca, Paquistão, 

Egito, Índia, Rússia, Libéria e China. Outra série internacional que retrata países que não 

estão na segmentação é “Why poverty”, um projeto de nove episódios que questionam por 

que, no século XXI, um bilhão de pessoas ainda vivem na pobreza. Participam dessa produção 

Grécia, Haiti, Quênia, África do sul, Alemanha, Venezuela e Colômbia. Segundo sinopse 

disponível no site da TAL.TV sobre essa segunda produção mais de 60 canais de televisão 

exibiram essas histórias, sendo cada exibição acompanhada por eventos que promovem 
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debates nacionais e conversas online para estimular as pessoas a refletirem sobre a pobreza no 

mundo. 

A segunda segmentação disponível no site da TAL.TV foi realizada em forma de 

“editorias” ou temas. São elas: Artes, Artes Plásticas, Cinema, Comportamento, Culinária, 

Cultura, Educação, História, Humor, Literatura, Música e dança, Meio ambiente, Teatro e 

Viagem. Os temas relacionados a Comportamento, Cultura, Arte, Educação e História são os 

mais recorrentes. Essa listagem nos possibilita visualizar o acervo do site como um todo, 

permitindo inferir que as obras audiovisuais estão majoritariamente concentradas nas áreas 

das humanas.   

 

                                Tabela 2 –Vídeos por tema/editoria 

Tema/Editoria Vídeos 

Arte 

ArtesPlásticas 

Cinema 

Comportamento 

Culinária 

Cultura 

Educação 

História 

Humor 

Literatura 

Música e dança 

Meio Ambiente 

Teatro 

Viagem 

243 

50 

50 

441 

134 

423 

216 

216 

19 

56 

178 

189 

1 

198 

Fonte: TAL.TV      Data: 03/2016 

 

Além da segmentação apresentada anteriormente, o site também oferece uma busca 

rápida para seus principais vídeos através das opções: “mais vistos”, “novidade”, “séries” e 

“coproduções”. Nas duas primeiras seções, cada uma possui 1.423 vídeos, enquanto há 94 

séries e duas coproduções. No caso específico da coprodução, a TAL.TV apresenta a série 

“Colours of Football”, inclusive disponibilizando um site exclusivo, todo em inglês
40

. Cores 

do Futebol, em tradução livre, é uma série de 50 episódios produzidos por 20 emissoras 

associadas
41

, retratando a paixão por esse esporte na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

                                                           
40

 O site http://tal.tv é todo oferecido em duas línguas: espanhol e português. Apesar de estar hospedado no site 

da TAL.TV, a página da série Colours of Football só está disponível em inglês. 

41 As emissoras responsáveis pela série são: ARTV, Bolivia TV, Canal 13, Canal Futura, Canal Once, Canal U, 

Construir TV, DEPORTV, KBS, NHK, Press TV, PTS, RAI, Roya TV, RTVE, Señal Colombia, SESC TV, 

Telemedellín, Telesur, TEVE CIUDAD, TV Câmara, TV Cultura, TV Escola, TVES, UR. 
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Colômbia, Coréia do Sul, El Salvador, Espanha, Irã, Itália, Japão, Jordânia, México, Suécia, 

Taiwan, Uruguai e Venezuela
42

.  

Outra co-produção internacional que se destaca é “Big Cities - Together we can help 

transform the global economy into a global community”, também com site em inglês, com 

alguns documentos disponíveis em espanhol. O projeto conta com 40 documentários com 

duração de 13 minutos, cada. O objetivo é recolher histórias inovadoras de melhoria de 

condição de vida nas maiores cidades do mundo. Como afirma a descrição do projeto, para 

participar estão aptas todas as televisões públicas do mundo, não importando a nacionalidade. 

No site de Big Cities a TAL.TV também afirma que os documentários já ultrapassaram a 

marca de 100 milhões de espectadores em mais de 20 países. Os temas discutidos nesses 

filmes são: mobilidade, planejamento e design, economia, direitos humanos, água e 

saneamento, segurança, mudanças climáticas, reconstrução, governo, terra, energia, legislação 

e problemas sociais e interculturais. 

Contando com “Os Latino-americanos” e com Mi país, Nuestro Mundo, a TAL.TV 

soma 94 séries disponíveis em seu site, como já abordado. As produções em série variam 

entre um e 45 episódios, estando a maioria situada na faixa entre sete e treze vídeos. No 

quadro geral das séries, no que se refere à duração média dos capítulos, as produções se 

estendem por períodos entre 20 e 30 minutos, sendo o de menor duração “Campanha 

Valorização do Professor” (Brasil), com 45 segundos e o maior “Ópera prima em movimento 

– ballet” (México), com 140 minutos. Já com relação ao número de audiovisuais por série, as 

produções com menos e com mais capítulos são brasileiras: “Educadores Brasileiros” possui 

apenas dois episódios - duração de 43 e 46 minutos-, enquanto “O mundo da arte” possui 45, 

com duração entre 22 e 29 minutos cada episódio.   

Portanto, é possível perceber que as obras disponíveis no catálogo de séries da 

TAL.TV agrupam diferentes temas. Alguns desses vídeos aparecem divididos por editoria na 

segmentação por tema, como colocamos, sendo que mais de um tema pode ser abordado em 

uma mesma série, como é o caso de Mi país, Nuestro Mundo, que revela traços da 

preocupação com cultura, música, meio ambiente, educação; e de “Explora América Latina”, 

que traz reflexões sobre cultura indígena, história, política; entre outras. Por isso mesmo, 

estão alocadas em mais de uma “editoria”. 

Além das produções dos próprios associados, a TAL.TV também é responsável por 

descobrir novos talentos através de convocatórias públicas para a seleção de obras, concursos 

                                                           
42

 É possível notar nessa lista países que aparecem com “zero vídeos” na tabela 1: Coréia do Sul, Espanha, Irã, 

Jordânia e Taiwan. 
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e do Prêmio TAL. Em seu livro, publicado no aniversário de dez anos da TAL.TV (VIANA, 

2013), dois desses concursos são mencionados: Caixa de Clips (2011), que promove a difusão 

de bandas independentes e o Caixa de Curtas (2012) destinado a divulgar o trabalho de 

produção independente de curtas de documentário, ficção e animação na América Latina. 

Também conhecido como Caja de Cortos, o concurso já realizou duas edições, em 2012 e 

2014. Na última, cerca de 600 curtas foram inscritos e destes foram escolhidos os 13 

vencedores do concurso (TAL.TV).   

Não é só através de concursos que a rede reconhece o talento de cineastas latinos. 

Desde 2009, junto com a DocMontevideo, a rede organiza o “Prêmio TAL”. Trata-se de uma 

cerimônia de premiação para as melhores produções das televisões públicas e culturais da 

América Latina.  Como a própria instituição define em sua página na internet, o “objetivo 

principal é posicionar internacionalmente o trabalho dos canais latino-americanos e fortalecer 

o vínculo dos mesmos com a sociedade”. Os participantes concorrem em onze categorias: 

documentário unitário, unitário de ficção, série documental, série de ficção, microprograma, 

produção educativa, produção infantil, produção de relevância social, programa jornalístico, 

produção interativa e produção inovadora. O tipo de produção pode ser no formato de séries 

ou produções únicas (curta ou longa metragem). 

Além de produzir e difundir documentários e séries, a TAL mantém o blog “Refletor”, 

hospedado em sua página tal.tv. Seu foco é no mundo audiovisual e nele são divulgados 

notícias, opiniões, dicas e eventos sobre o assunto. Trata-se de um espaço para informação e 

debate acerca desse mundo, bem como da cultura latino-americana. O “Refletor” é produzido 

em português e espanhol e funciona como uma rede de contato da TAL.TV com o público, 

incentivando, inclusive, a participação de seus leitores/espectadores e associados com envio 

de ideias, pautas, críticas, textos e informações. Esse parece, inclusive, o único canal de 

comunicação entre audiência e a web tv. 

Enfim, após 14 anos de existência, a TAL.TV possui um acervo com mais de oito mil 

produções audiovisuais, como já abordado, sendo esses vídeos disponibilizados para seus 

associados desde 2008 através de acordos de cooperação, além, também, de serem 

encontrados no site da TAL.TV, com acesso livre e gratuito.  Mais do que produzir e 

incentivar o intercâmbio de produções audiovisuais na América Latina, como já citado, a 

Rede TAL se reconhece como uma importante ferramenta para as diferentes culturas 

presentes nas Américas se manifestarem sem preconceitos ou caricaturas, com o seu próprio 
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olhar. Ou, como afirma Marcelo Martinessi
43

, a TAL.TV é “uma oportunidade de narrar a 

América Latina usando nossa linguagem, de apreciar suas paisagens com nosso próprio olhar” 

(VIANA et al., 2013, p.32). Assim, considerando o que a rede afirma, a TAL tem como 

objetivo viabilizar séries e filmes documentais e/ou de ficção, que abordem histórias 

consideradas relevantes para a região, destacando a complexidade e diversidade estética e 

narrativa de cada país e valorizando as identidades latinas. Nesta perspectiva, o próximo 

subcapítulo busca discutir, rapidamente, a formação identitária da região, incluindo a origem 

do termo América Latina.  

 

2.2 A Identidade Latina na TAL.TV 

A origem do termo América Latina é controversa e não possui apenas uma 

interpretação.  Território colonizado e com uma história de ocupação que incluiu o massacre 

dos povos originários, debateu-se, ao longo da sua formação, em especial após os processos 

de independência, com conflitos constantes sobre sua própria identidade. No entanto, é sua 

situação de desigualdade social e economia pouco desenvolvida em relação às chamadas 

nações ricas, que costuma marcar o olhar de boa parte da literatura estrangeira sobre a região. 

Assim, a América Latina é reconhecida  

[...] a partir de visão negativa e até mesmo discriminatória em relação ao seu 

povo, sua cultura ou aspectos geográficos. Tal postura, aliada ao não 

reconhecimento da identidade da região pelas nações colonizadoras era visto 

como um problema por parte de intelectuais nacionalistas. Este paradigma, 

entretanto, perdurou por várias décadas do século XIX e há quem diga, que 

ainda persista na atualidade em países colonialistas, porém, assumindo 

proporções mais singelas em relação aos posicionamentos mais enfáticos da 

época. (SOUZA, 2011, p. 31) 

 

De todo modo, Souza (2011) apresenta diferentes versões para o aparecimento do 

termo América Latina, mas todas forjadas no mesmo período, o século XIX, sendo a primeira 

atribuída aos intelectuais franceses que utilizavam a expressão Amérique Latine para justificar 

o imperialismo francês no México sob o domínio de Napoleão III. A segunda, defendida por 

Feres Jr (2004), argumenta que o aparecimento ocorreu em 1857 no poema Las dos Américas, 

do colombiano José Maria Torres de Caicedo. A terceira versão se refere à teoria de Bruiti 

(2005), que acredita que além de Caicedo, outro sul-americano, o argentino Carlos Calvo, 

teria “inventado” a expressão, usando-a em uma publicação francesa de 1864. Há também, 

ainda de acordo com Souza, uma quarta versão para o surgimento do termo América Latina, 

quando o autor apresenta o ponto de vista de Bethell (2009), que atribui tal criação a três 
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 Marcelo Martinessi é diretor de cinema e Diretor de Relações Internacionais e Rede TAL. 
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candidatos: o já mencionado Caicedo, o chileno Francisco Bilbao e o colombiano-panamenho 

Justo Arosena. Uma segunda discussão foi importante também nesta temática: o 

pertencimento do Brasil, único país de língua portuguesa do continente americano
44

, à 

América Latina, já que tal termo era considerado, em um primeiro momento, como sinônimo 

de América Espanhola (SOUZA, 2011). O autor também afirma que esta visão era 

compartilhada por intelectuais e escritores tanto da hispano-américa como do próprio Brasil, 

colocando-o assim como integrante da América Meridional ou América do Sul. 

Mas, a despeito desta dificuldade quanto à origem do termo e mesmo em relação ao 

pertencimento ou não do Brasil à América Latina, o fato é que em meados dos anos 1960, 

intelectuais e artistas, especialmente cineastas, assumiram o conceito e passaram a 

desenvolver projetos pautados pelo que consideravam uma trajetória comum: a experiência de 

ser latino-americano. Segundo Tavares e Holanda (2014), pelo menos no campo do 

audiovisual, esta identidade balizou o cinema realizado no período e, a despeito da 

descontinuidade da produção, resultante da instalação de ditaduras na maior parte dos países 

latino-americanos, foi fundamental para, no processo de redemocratização da região, retomar 

a proposta, como já mencionamos inicialmente. O que não significa que é tão simples – assim 

como ocorreu com o próprio termo América Latina – assumir a identidade latino-americana, a 

despeito da intenção de quem o defende, como ocorre com a própria TAL. 

Isso porque, conforme Hall (2006), as identidades nunca são singulares, mas sim 

multiplamente construídas, pois “elas têm muito a ver com o que os sujeitos: ‘quem nós 

podemos nos tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e ‘como essa representação afeta a 

forma como nós podemos representar a nós próprios’ ” (HALL, 2006,p. 109). Já Castells 

entende “por identidade a fonte de significado e experiência de um povo” (1996, p.22) ou até 

mesmo que “a construção de identidades vale-se de matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por 

fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso” (CASTELLS, 

1996, p.23). Castells (1996), assim, entende por identidade o processo de construção de 

significado com base em atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) 

sobre outras formas de significado. Deste modo, para um indivíduo é possível haver 

identidades múltiplas, o que pode, de acordo com Castells, ser uma fonte de tensão quanto a 

sua auto-representação e ação social.  
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 A língua portuguesa é instituída como oficial em Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, 

Moçambique, Timor Leste, São Tomé e Princípe e Guiné Equatorial. (Wikipedia) 
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Há, ainda, outras visões. Conforme Mombelle e Rosa (2012), a construção da 

identidade, por se desenvolver por meio de relações de conflito e poder, pode ser de três 

formas: legitimadora, de resistência e de projeto. A primeira é mantida pelas instituições 

dominantes e constituidoras da sociedade, tais como escola, a igreja e o Estado, cujo objetivo 

central seria, segundo os autores, ampliar e racionalizar a dominação social. Já a identidade de 

resistência seria constituída por aqueles que se encontram em posições não valorizadas ou 

mesmo estigmatizadas pela sociedade e que, por isso mesmo, criam formas de sobrevivência 

em relação à lógica dominante. Finalmente, a “identidade de projeto dá-se quando os atores 

sociais se utilizam de algum bem cultural ao seu alcance para construir uma identidade de 

forma a redefinir sua posição na sociedade, podendo transformar a estrutura social que os 

cerca” (MOMBELLI e ROSA, 2012, p.3). Nesta perspectiva, a proposta da TAL.TV se alinha 

à última forma ou, pelo menos, aspira ser.  

Entretanto, há uma questão subjacente a um projeto comum aos latino-americanos 

pois, considerando o que Santos (2011) coloca, dentro da cultura de um mesmo povo pode 

coexistir mais de uma identidade, essas que podem tanto se harmonizar quanto conflitar entre 

si. Portanto, “se existe mais de uma identidade, devemos falar mais em significados e 

experiências de um povo – no plural -, e menos em significado – no singular” (SANTOS, 

2011, p.144). No caso da América Latina, que traz povos que tiveram sua formação resultante 

de uma mistura étnica e cultural constante, sendo um lugar de crenças e religiões com 

trajetória própria, é necessário, ainda de acordo com o autor, a atenção para dois tipos de 

abordagens sobre a identidade: a interna, de perfil regionalista, e a externa, pautada por uma 

literatura de ênfase colonialista. Conforme sua definição, a abordagem externa é aquela que 

não leva em consideração as questões particulares de cada país, ou seja, se pensarmos no 

contexto latino-americano, não observando particularidades que tanto distanciam quanto 

aproximam os países que formam este “continente”. Neste caso, trata-se de um olhar distante, 

generalizado e caricato – a mais comum.  

O fato é que a identidade latina, como afirma Souza (2011), pode se constituir por 

diferentes contrastes. A mistura de tradições é a responsável pelas peculiaridades latinas e por 

tamanha diversidade cultural, mas tal mistura não ocorreu de forma natural, e sim foi imposta 

pelas características da colonização espanhola e portuguesa. Tal processo deixou marcas, mas 

também possibilitou uma amplitude cultural, o que nos permite questionar se essa identidade 

cultural é única, já que não existe apenas uma América Latina, mas sim diferentes Latin 

Americas, diferentes identidades latinas. Para Tavares e Bandeira de Castro (2013, p. 5), os 

países da América Latina “ainda são desconhecidos uns dos outros, principalmente em relação 
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aos seus aspectos culturais. [...] os latino-americanos conhecem mais sobre os Estados Unidos 

e a Europa do que sobre eles mesmos”. Dessa forma, para suprimir esse afastamento, é 

importante focar no perfil regionalista, pois ele é capaz não só de auxiliar na divulgação da 

cultura e identidade regional para nações fora desse eixo, mas também de aproximar esses 

países latinos. 

É no caminho da abordagem interna, ou seja, da narrativa de si, do ato de desnudar a 

América Latina, que a TAL.TV afirma trabalhar tendo como objetivo refutar a imagem 

caricata dos países latino-americanos no restante do continente e do mundo. Entretanto, ao 

valorizar tão concentradamente os costumes locais, danças, música, religiões e outros 

aspectos culturais, sociais e até políticos dos países retratados, talvez seja possível questionar 

a TAL se já não seria necessário ampliar o leque incluindo, por exemplo, outras temáticas que 

também integram o cotidiano destes países. Por exemplo, o desenvolvimento da ciência. De 

todo modo, em relação à questão da identidade latina-americana, é possível demarcá-la no 

quanto esta é básica para a Rede TAL, a partir das suas produções. Não à toa, um dos 

primeiros projetos que essa TV criou foi a série “Os Latinos-americanos”.  

Como é descrito em sua sinopse, o trabalho é resultado da busca pela maneira latina de 

fazer documentários, mostrando diferentes narrativas e estilos, com temas que possibilitem 

entender o continente como um todo, mas também cada país, particularmente. Por isso 

mesmo, os doze documentários da série foram batizados de “Os Argentinos”, “Os 

Colombianos”, “Os Mexicanos”, “Os Paraguaios”, “Os Uruguaios”, “Os Bolivianos”, “Os 

Cubanos”, “Os Equatorianos”, “Os Peruanos”, “Os Venezuelanos”, “Os Brasileiros” e “Os 

Chilenos”. Cada documentário tem duração entre 52 e 56 minutos e segue o que parece ser o 

padrão de produção da TAL: liberdade temática e roteiros definidos pelos diretores e suas 

equipes de produção.  

As sinopses da série, disponíveis no site, desenham uma visão do que são os 

indicadores da identidade latino-americana e de cada país. No caso da Argentina a equipe 

percorreu cerca de 13 mil quilômetros documentando pessoas e paisagens das mais variadas: 

uma salina a quatro mil metros, uma cantina italiana em Buenos Aires, uma aldeia Guarani 

em Misiones, as montanhas de Humahuaca. Isso revela uma proposta de deslocar a 

centralidade de Buenos Aires, onipresente na história do país e também sair dos destinos 

turísticos, como Bariloche, estação de esqui que é uma das principais rotas de visita ao país. 

Já o documentário sobre a Bolívia faz uma opção mais abrangente ao visitar as nove 

províncias do país, entrevistando personagens de diferentes idades, religiões e profissões. 

Essa opção, entretanto,  pode demonstrar um tratamento superficial da identidade boliviana, já 
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que ao retratar o país como uma unidade, deixa de fora o principal conflito presente na nação: 

a questão indígena. Vale lembrar que essa produção ocorreu após Evo Morales assumir a 

presidência do país, trazendo consigo a valorização da cultura e ritos indígenas. 

 Quanto aos brasileiros, a escolha foi focar a identidade a partir do gestual do povo, do 

uso de seu corpo. Samba, frevo, maracatu e outras manifestações culturais são destacadas na 

sinopse em uma proposta reiterativa das principais marcas identitárias trabalhadas 

exaustivamente na história do país e que hoje são bastante questionadas. Conforme Vianna 

(2012), o samba, por exemplo, foi elevado a símbolo nacional por Getúlio Vargas. Mesmo 

que se concorde com a importância do samba para a cultura brasileira, será que não seria mais 

interessante ampliar o espectro da identidade buscando caminhos menos explorados, como, 

por exemplo, as apropriações musicais que os jovens das periferias dos grandes centros têm 

realizado? Ou seja, essas escolhas parecem indicar uma visão de identidade muito atrelada à 

cultura popular tradicional em um momento que boa parte dos brasileiros está imerso em 

influências norte-americana e outras. Portanto, de qual brasileiro está se falando? Não 

trabalhar os conflitos e contradições de um país tão amplo e diverso não é um pouco 

participar de um jogo muito explorado sobre a própria ideia do que é o Brasil e de quem são 

os brasileiros? 

Enfim, a série “Os Latino-americanos”, se tem a qualidade de trazer à tona a questão 

da identidade como uma chave importante de conhecer, parece ousar pouco no sentido de 

romper as visões já muito conhecidas por outros produtos audiovisuais, inclusive. De um lado 

trata a identidade a partir de travessias pelos territórios destacando as riquezas naturais e 

pontos turísticos, como acontece com o documentário sobre o Chile, sobre o México e sobre a 

Venezuela. Por outro, se fixa em micro histórias, valorizando personagens a partir de suas 

profissões, ou seja, de um certo modo criando uma espécie de tipologia, como ocorre nos 

vídeos do Equador, Colômbia e Cuba. Nesse sentido, talvez, dois projetos se destaquem: o do 

Peru, que foca um único aspecto, a culinária, tendo a ousadia de eleger uma temática como 

uma característica central da identidade do país; e, o do Paraguai, que recorre à história do 

país e seus traumas como um fator determinante da sua construção identitária.  

Outras séries da TAL.TV que também são produzidas na chave da identidade são “Os 

Brasileiros” e “Soy Boliviano”. “Os Brasileiros”, dirigida por Marcelo Gomes, foi produzida 

em cinco capítulos: “Índios”, “Africanos”, “Portugueses”, “Mestiços” e “Imigrantes”.  A 

série, como descreve sua sinopse, pretende refletir sobre a origem, a identidade e a cultura 

desses grupos que seriam responsáveis pela formação da sociedade e da identidade brasileira. 

Já “Soy Boliviano”, dirigida por Miguel Torricos, é formada por oito episódios, e o foco recai 
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sobre histórias e personagens de diferentes áreas e camadas sociais que, apesar de terem 

deixado seu país, ainda mantém alguns hábitos culturais de sua terra natal.  

Séries como “Os Latino-americanos”, “Soy Boliviano” e “Brasileiros” confirmam o 

foco da TAL.TV na questão identitária como uma chave analítica essencial para justificar o 

sentido da própria existência dessa TV. Subjacente, portanto, a estes investimentos, existe 

uma visão de mundo pautada pelo reconhecimento da cultura e personagens localizados 

majoritariamente nos extratos das camadas médias e/ou mais simples de cada região. Um 

modelo bastante inspirado, ainda, por uma visão construída política e culturalmente nos anos 

1960, como já destacamos, a despeito de agora ser veiculada pela televisão, a “ex mídia 

maldita” e também Internet. Enfim, se há um avanço no sentido de reconhecer o papel da 

televisão como mídia que pauta o cotidiano desses países e é tão fundamental na constituição 

do imaginário de seus habitantes, e ainda a percepção da importância da Internet como um 

canal de divulgação, talvez falte às produções da Rede TAL ampliar o espectro do que seriam 

as matrizes identitárias. Ou, pelo menos, problematizar mais os que já podem ser 

reconhecidos como clichês.  

Resumindo, apesar de valorizar as diferenças culturais existentes entre os países 

latinos, a proposta da TAL.TV e das redes de televisão parceiras, principalmente no que se 

refere às suas produções divididas por países, reforçam as identidades nacionais consolidadas 

pelos discursos hegemônicos ou majoritários. Ou, ainda, escolares. Em outras palavras, essa 

unidade nacional apresentada em filmes e séries como Mi país, Nuestro mundo e “Os Latino-

americanos” é questionada por Benedict Anderson (1993). Para o autor, esta percepção das 

nações através de alegorias ou identidades construídas a partir de determinadas tipificações 

resultam, na verdade, em comunidades imaginadas. Uma concepção histórica, atrelada a 

políticas de unidade nacional cerzidas, quase sempre, autoritariamente. Quanto à unidade 

nacional, ou cultura nacional, como prefere Anderson, trata-se de um modo de construir 

sentidos que influencia e organiza nossas ações e também a concepção que temos de nós 

mesmos. Portanto, ao produzir sentidos
45

 sobre “a nação", esses com os quais podemos nos 

identificar, são construídas identidades.  

O autor também argumenta que não importa quão diferente em termos de classe, 

gênero ou raça, sejam os membros de uma nação pois esta, de algum modo, é resultante do 

investimento em uma cultura “nacional” que unifica todos em uma identidade cultural, e os 

representando como parte de uma grande família nacional. Este tem sido, inclusive, o discurso 
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 Esses sentidos estão presentes em memórias, cultura oral, estórias do passado, imagens construídas sobre a 

nação, etc. 
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da mídia em eventos como Olimpíadas e Campeonatos esportivos, para citar os mais óbvios. 

Tal situação, em função da postura crítica da TAL.TV, faz questionar o que ocorre em 

produções como “Os latino-americanos” cuja terminologia deixa implícita uma ideia de 

unificação da cultura, no que se refere aos costumes e características de cada país latino-

americano retratado pelos filmes. Isto é, o que aparece como uma questão a ser enfrentada 

pela Televisão América Latina é se não seria preciso um novo olhar sobre a questão da 

identidade nacional, algo que tornasse mais evidente a pluralidade presente nessas nações 

atravessadas por contradições sócio-culturais profundas. E que, sabemos, ainda não 

conseguiram construir uma política de respeito e ressarcimento aos povos originários, por 

exemplo, algo que a TAL diagnostica em algumas produções mas que as séries citadas nem 

sempre conseguem trazer à tona com a complexidade que o tema merece.  

 

2.3 TAL.TV e o protagonismo juvenil 

A comunicação e seus instrumentos são, como já abordado, ferramentas importantes 

no processo emancipatório do jovem e até mesmo em sua interação político-social, 

possibilitando, assim, que desenvolva uma postura ativista em sua comunidade, buscando 

melhorias sociais, políticas, ambientais, etc. Tais características, bem como o fato de tratar-se 

de um grupo cada vez mais envolvido com produções audiovisuais, usando assim a 

comunicação - TV, rádio, impressos, web TV - e o cinema como ferramentas para debate e 

divulgação, foram percebidas pela TAL.TV. Foi o que esta pesquisa pode constatar ao fazer 

um mapeamento das principais produções relacionadas aos jovens, suas abordagens e 

principais temas e características.  

Por ordem de apresentação na lista de séries do site tal.tv, a primeira em que 

constatamos a participação e o protagonismo do jovem foi “Amo em el D.F.” . Essa série foca 

as novas formas de relacionamento amoroso dos jovens na contemporaneidade, 

principalmente, como afirma sua descrição, com a “falência do modelo tradicional de 

casamento”. A produção realizada no México, em 2004, pela associada 22 Conaculta, foi 

dividida em 9 episódios, cada um com cerca de 30 minutos de duração. Ela apresenta 

diferentes personagens, histórias e reflexões acerca de temáticas muito presentes no cotidiano 

de adolescentes e jovens adultos: a questão da mãe solteira, da solidão, do fim de um 

compromisso, da maternidade na juventude, de relacionamentos abertos, do amor próprio, da 

aprovação parental, etc. Essa abordagem revela a preocupação em discutir não apenas 

aspectos políticos culturais, artísticos, políticos ou ambientais, mas também localizar e 
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debater questões sociais e de comportamento que integram e influem diariamente na vida de 

jovens e pessoas de todas as idades pelo mundo.  

Outra produção que segue o caminho dos problemas e comportamento cotidiano dos 

jovens é “Banderas en Marte”. Trata-se de uma série “educativa e de entretenimento de temas 

diversos voltada para a formação cidadã” (TAL.TV) onde a participação de meninos e 

meninas ocorre através do compartilhamento de suas experiências cotidianas e histórias de 

vida. Nesses vídeos conhecemos jovens empreendedores que trabalham desde a adolescência 

para auxiliar na renda familiar e também meninos e meninas que refletem sobre aparência, 

escola, violência infantil, religiosidade, formação e problemas familiares, consumo de 

substâncias psicoativas, política, gravidez na adolescência, entre outros.  Dentre todos os 

episódios da série, “Em el médio” se destaca ao trabalhar a questão do uso de ferramentas 

midiáticas e do cinema no protagonismo juvenil. Nesse capítulo, em particular, são 

apresentados jovens “que apostaram em diferentes meios de comunicação alternativos para 

fazer frente ao domínio e poder das grandes empresas de comunicação de massa” (TAL.TV).  

Um dessas experiências retratadas em “Em el médio” foi a criação do jornal “El 

Atravessado”, em 2001. Nascido com o slogan “jovens criando o bairro” e com cerca de 24 

edições publicadas, o periódico acolhe jovens interessados em escrever artigos e matérias 

jornalísticas. Além do jornal, são retratados outros projetos em rádio e cinema, como é o caso 

do documentarista amador Raúl, de 24 anos, que é retratado em pleno desenvolvimento de seu 

vídeo “A arte, o empírico e o urbano em Bogotá”. Na obra, ele retrata a vida e o trabalho de 

sua família de “músicos não acadêmicos”, além de tentar mostrar uma nova face da cidade de 

Bolívar, qualificada por ele com um espaço muito estigmatizado por sua pobreza e violência.    

Esse tipo de trabalho, bem como outros disponíveis no acervo da TAL.TV, pode ser 

considerado como exemplo do que debatemos no capítulo anterior acerca da participação de 

adolescentes e jovens adultos na Comunicação. Em como, na verdade, as ferramentas 

midiáticas podem contribuir e ampliar para o desenvolvimento do cidadão, promovendo 

assim, no caso desses jovens, o seu protagonismo e empoderamento, favorecendo, portanto, a 

transformação na relação desses indivíduos com a sociedade e a superação de estereótipos e 

preconceitos que os acompanharam por muito tempo, como já discutido.  

Já a série “Ecoaventuras” que, em alguns aspectos, se assemelha à Mi país, Nuestro 

Mundo quando a comparamos com os episódios equatorianos e colombianos, retrata a jornada 

de jovens por suas nações com o principal objetivo de explorar seus países e conhecê-los 

através de experiências reais, que foram destacadas através de fotos e depoimentos. Na 

produção panamenha, assim como ocorre com o objeto dessa pesquisa, o meio ambiente é o 
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tema que permeia todos os capítulos. Nessa produção da SER TV, no entanto, o selecionado 

para viver tal aventura e discutir esses problemas ecológicos foi o jovem ambientalista Justo 

Camargo, ou seja, em postura oposta à Mi país, o escolhido foi um profissional e não um 

viajante comum. Apesar dessa escolha e também da inegável presença de reflexões sobre 

problemas e riscos ao meio ambiente, sua sinopse é simplista ao apresentar a série apenas 

como um instrumento que busca “despertar o interesse pela aventura e pelas riquezas naturais 

do Panamá” (TAL.TV). Isso, portanto, nos faz questionar se o objetivo da série é de fato 

levantar questões sobre a situação da natureza no Panamá ou apenas divulgar as belezas do 

país com o objetivo de promover o turismo nesse território. 

Também com a opção de acompanhar e retratar viagens e descobertas de jovens, “Por 

la trocha” trabalha com temas diversos: meio ambiente, arte, comportamento, educação, 

viagem, literatura, música, história, teatro e culinária. A série também foi produzida por uma 

das principais e mais ativas parceiras da TAL.TV, a Senãl Colombia, e a direção foi de 

responsabilidade de Carlos Millan Salazar. Os vídeos retratam os protagonistas Natalia e 

Pedro que, aos moldes de Mi país, Nuestro Mundo, viajam pela Colômbia descobrindo 

lugares, costumes, história, e problemas e desafios da preservação ecológica do país. Os 

jovens passam por diferentes localidades urbanas e rurais como Baranquilla, Santa Marta, 

Cartagena, Vale del Cauca, Putumayo, etc, e investem em um discurso que reafirma a identidade 

colombiana. Ou seja, assim como ocorre com Mi país, Nuestro Mundo, com a diferença que esta, que 

é o objeto da nossa pesquisa, é a única em que o envolvimento juvenil ultrapassa as fronteiras de um 

único país, ou seja, é a única que engloba a participação de mais de um país, nesse caso nove.  

Neste mapeamento de séries que abrangem o protagonismo juvenil, a última 

encontrada é também a mais diferente de todas as séries disponíveis no acervo da TAL.TV.  

“La mente que nos rodea” é resultado de um projeto de formação audiovisual realizado com 

adolescentes em privação de liberdade na Venezuela, sendo a única produção que que 

compreende indivíduos em cárcere. Aos moldes de projetos semelhantes no Brasil, como a 

TV Degase
46

, esses jovens têm a oportunidade de expressar o que pensam sobre diferentes 

temas como música, esporte, arte e rua. A produção da VIVE TV, que possui dez capítulos 

com duração entre 21 e 24 minutos, se apresenta como uma ferramenta para desmistificar o 

cotidiano e a realidade desses jovens geralmente oriundos das camadas mais simples da 
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 A TV Degase é um projeto de oficina de audiovisual e web tv iniciado em 2010, dentro de unidades do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – Degase, no Rio de Janeiro. Além das aulas realizadas duas 

vezes por semana na instituição, os jovens também produzem vídeos semanais, esses que são marcados pela 

duração de cerca de três minutos e meio. O acesso ao material audiovisual do projeto é possível através da 

página: https://www.facebook.com/TV-Degase-871536132976313/. Acesso: março de 2017. 
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sociedade e que são estigmatizados por atos cometidos nesse período tão confuso e complexo 

que é a juventude. 

Mas, além das séries, vale mencionar que neste mapeamento sobre a relação da Rede 

TAL e o protagonismo juvenil, encontramos, também, vídeos de curta-metragem que são 

construídos para expressar o quanto é fundamental os jovens encontrarem seu próprio 

caminho. É o caso de “SON-ES- Músicas y Jóvenes em la ciudad”. Classificado como parte 

da editoria de educação, o filme, de cerca de 30 minutos e dirigido pela argentina Mariana 

Loterszpil, desvela o cotidiano de quatro grupos de jovens - Orquestra Juvenil de Lugano; a 

Pasión Quemera, murga de Parque Patricios; o Oisin, grupo de rock integrado por garotos de 

Belgrano; e o Yerba Brava, conjunto de cumbia originário de San Fernando – destacando o 

quanto a paixão pela música funciona como uma alavanca que aciona independência e 

autonomia para estes jovens. A relação com a arte também aparece, mas em outra chave, no 

curta “Pachaiki”, dirigido por Francisco Hervé. O filme, chileno, traz uma reflexão sobre 

diferentes tipos de juventude, a urbana e a rural e, para encarnar tal comparação são 

apresentadas as histórias de Christopher e Juan. O primeiro vive na marginalidade da cidade, 

enquanto Juan vive em uma cidade do interior e tem poucos amigos. A produção tem cerca de 

31 minutos e se desenrola com a aproximação dos dois jovens, com a visita do adolescente 

urbano à Ollague, para que Cristopher acompanhe e registre com uma câmera em suas mãos a 

realidade e o cotidiano do adolescente campesino Juan. O registro em vídeo, portanto, é o 

caminho para uma reflexão dos dois jovens sobre as diferenças e proximidades do dia a dia de 

cada um, o que aciona uma autoavaliação das escolhas que fazem. 

A compreensão geral do trabalho da Televisión America Latina e sua relação com os 

jovens são parte do caminho que escolhemos traçar para analisar Mi país, Nuestro Mundo. 

Isto posto, é importante mencionar que além das séries e curtas citados, há outras produções 

com envolvimento juvenil. Elas não integram a lista acima pois em nossa investigação 

constatamos que os jovens são apenas participantes dessas produções, não se apresentando 

como protagonistas nos vídeos ou na comunidade. Ainda assim, a lista de obras apresentada 

nesse subcapítulo nos permite perceber a existência de um comprometimento da TAL.TV 

com a questão do jovem e com a possibilidade de usar a comunicação como instrumento para 

empoderar e emancipar esse adolescente ou jovem adulto. E, como veremos em seguida, a 

questão ambiental também integra a agenda desta Televisão. 
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2.4 TAL.TV e meio ambiente 

Ao navegarmos pelo site da TAL.TV nos deparamos com uma variedade de conteúdo 

audiovisual disponível em séries e vídeos documentais, como já abordado. A escolha pela 

série Mi país, Nuestro Mundo não foi aleatória. Ela faz parte da “editoria” de Meio Ambiente 

da Rede TAL, uma das 14 que compõem a web TV, em uma proposta que pretende organizar 

o acervo a partir das temáticas das produções. Dessa forma, vale ressaltar que nem sempre o 

meio ambiente fez parte da agenda de resistência da América Latina e, provavelmente, um 

dos marcos que alterou esta situação foi a ECO 92
47

, que contou com grande participação dos 

movimentos sociais de vários países.  

De todo modo, é possível localizar na TAL.TV, observando a forma como as obras 

são divididas, os caminhos que seus idealizadores focam como mais propícios à formação 

crítica e à própria percepção do que significa se identificar como latino-americano. Ou seja, a 

devida segmentação do acervo nas “editorias” Artes Plásticas, Cinema, Comportamento, 

Culinária, Educação, Humor, Literatura, Música e dança, Teatro e Viagem, indicam que as 

obras estão majoritariamente concentradas nas áreas das humanas. Neste sentido, a questão 

ambiental, delineada em especial pelas ciências biológicas, confirma uma perspectiva que, a 

nosso ver, merece ser debatida: o aspecto de que a preocupação com ecologia e os recursos 

naturais estão cada vez mais presentes nas pautas discutidas pelos países  latinos. 

Entre as séries que integram a editoria de meio ambiente, está “Expedición Natibo-

Visa”, uma sequência de 13 episódios dirigidos por Marc de Beaufort e produzida pela 

Fundación Natibo, da Colômbia. Os capítulos apresentam as experiências, histórias, lições, 

paisagens e personagens em diferente países:  Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru e Venezuela. Outro exemplo de produção de curtas em série que abarcam 

discussões sobre ecologia e recursos naturais é “Al Natural – Agua em tempos de sed”, que, 

como o título afirma, discute a questão de uma das principais preocupações mundiais, a água. 

A sequência de documentários panamenhos é formada por oito episódios, todos conduzidos 

por Alejandro Balaguer, jornalista e fotógrafo. Ao natural, em tradução livre, “promove a 

conservação dos recursos naturais, a consciência diante da mudança climática, a realidade 

social e a cultura tradicional dos diversos povos da América Latina e do Caribe, em busca de 

um crescimento sustentável” (TAL.TV), como afirma sua sinopse.  
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 ECO 92 é o nome conhecido da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Ela foi um marco nas discussões para conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com a utilização dos recursos naturais. 
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A questão ambiental, na perspectiva já de uma proposta de transformação, ou seja, 

ligada às discussões centradas nas propostas que desenharam o território da ecologia, é um 

evidente foco da TAL.TV. Além disso, a articulação entre meio-ambiente e juventude 

também se apresenta como uma estratégia constante da programação da TAL.TV. Um 

exemplo que ilustra bem esta pauta é a já mencionada série "Ecoaventuras". Nela, a ecologia, 

que poderia ser vista como um conhecimento escolar - e, talvez por isso, desinteressante - é 

apresentada como algo que permite uma vivência que alia aventura, descoberta e aprendizado. 

Ou seja, trata-se de um investimento marcado pela opção "de jovem para jovem", algo que 

sempre esteve presente na televisão tradicional e que agora é também assumido pela militante 

Televisão Latino Americana. Na mesma linha da aventura, mas agora sob uma roupagem que 

se aproxima da antiga tradição mochileira - e temos, de novo, um franco diálogo com uma 

tipologia típica do jovem curioso e que encontra na viagem um sentido para a própria vida - é 

a produção "Por la trocha", também já mencionada. Nesta, que é uma produção colombiana, 

novamente dois jovens seguem em viagem por seu país e, assim, vão de encontro aos graves 

problemas ambientais que impactam a Colômbia, como alguns que apontaremos durante a 

análise de Mi país, Nuestro mundo, que também possui vídeos produzidos pela parceira Señal 

Colombia.  

Outra série colombiana que adota a viagem como forma de mostrar seu território e 

diferentes questões, tanto ambientais como culturais ou sociais, é “Mochila al Ombro”. No 

caso do meio ambiente, os episódios relacionados são: “Paraíso”, “Amazonas 1”, “Amazonas 

2”, “Quimbaya”, “Calarca” e “Comunidad Ingua”. Ou seja, tanto “Ecoaventuras”, quanto 

“Por la trocha” se caracterizam como séries jovens com temáticas bem distantes da juvenil 

"Malhação" da Rede Globo, cujas preocupações, em que pese mudanças de cenário, 

costumam girar em torno das questões amorosas e outros conflitos apresentados como 

característicos de determinada camada juvenil urbana. Aliás, vale destacar a produção 

“Nuestro Campo”, realizada integralmente na realidade rural da Colômbia. Com 10 episódios 

com aproximadamente 25 minutos de duração cada, a série foi produzida pela TR3CE. O 

diretor não é identificado pela TAL.TV ou pela associada, mas os temas são bem definidos: 

cultivo de diferentes cereais, hortaliças e sementes; a criação de abelhas, capivaras e gado 

bovino; produção de etanol e agroexportação. Nesse mesmo percurso encontramos a série 

equatoriana “El Gran Cacao”, com nove episódios que discutem a origem do Cacau e seu 

cultivo no país.  

Por outro lado, evidenciando preocupações tipicamente urbanas, os sete vídeos do 

“Proyecto SENREM” documentam projetos experimentais para o manejo sustentável do meio 
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ambiente e dos recursos urbanos - tratamento de resíduos líquidos e sólidos, qualidade da 

água e a gestão ambiental de óleos culinários usados são alguns dos temas trabalhados por 

Fernando Valdívia
48

 em seus vídeos. Outra série que foge das questões urbanas é “Relatos del 

Viento”, uma produção do Sinart – Sistema Nacional de Rádio y Televisión, da Costa Rica. 

Dividida em 17 episódios, a série se concentra na biodiversidade e história de 17 parques 

costa-riquenhos: Tortuguero, Corcovado, Chirripó, Manuel Antonio, Cahuita, Irazú, Marino 

Ballema, Braulio Carrilo, Carara, Amistad e os vulcões Arenal, Poás, Turriba, Piedras, entre 

outros. A direção de todos os capítulos, que possuem duração entre 20 e 25 minutos, é de Sara 

Gutiérrez.  

Seguindo um caminho diferente das produções citadas anteriormente nesse 

mapeamento de produções com temáticas ambientais disponíveis na TAL TV e optando pelo 

foco em um tema específico, nesse caso na exploração de combustíveis fósseis, há a brasileira 

“Universo do Petróleo”. Formada por seis documentários de 30 minutos, a série é uma co-

produção da TAL.TV com a TV PUC (SP) e seus curtas mostram a relação do nosso país com 

o petróleo através dos vídeos: “Produção”, “Exploração”, “Refino”, “Transporte e 

distribuição”, “História do petróleo no Brasil” e “História do petróleo no mundo”. A direção 

dos dois primeiros foi de Philippe Barcinski, enquanto os demais ficaram sob a 

responsabilidade de Wagner Morales mas, apesar desta diferença, todos os curtas mantém 

uma abordagem similar, reforçando o aspecto científico das informações que são apresentadas 

de forma bem didática e priorizando as questões econômicas que o petróleo traz. Nesta 

mesma linha de valorizar as perspectivas econômicas mas agora retratando uma produção de 

combustível não agressivo ao meio ambiente é vídeo documentário brasileiro “Na rota do 

biodiesel”, de Sebastião Vicente. Trata-se de um curta de vinte minutos que descreve e 

acompanha a produção desse combustível renovável aliado à agricultura familiar. Essa obra 

foi produzida pelo Núcleo de Vídeos Especiais da TV Câmara e mostra que diferentes tipos 

de cultivos vêm abrindo novas perspectivas econômicas em nosso país. É o caso da mamona, 

como aborda o filme, no interior do Piauí, cultivada por mais de 600 famílias da região, o que 

impacta, positivamente, na qualidade de vida dessas pessoas. 

Esse aspecto de qualificação do cotidiano das pessoas se estende para outras 

produções disponíveis na TAL.TV Uma que se destaca nesta perspectiva é o documentário do 

brasileiro Silvio Tendler, “O Veneno está na mesa”. Na obra é discutido o uso de herbicidas, 
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 Valdivia é um diretor acostumado a abordar as questões ambientais e já dirigiu diversos vídeos e 

documentários que trabalham essa temática para canais e organizações pelo mundo. Como exemplo o National 

Geographic, o Deutsche Welle, WWF, The Nature Conservancy, Organização Mundial da Saúde, Jean Michael 

Cousteau – Ocean Futures Society, entre outros. 
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fungicidas e pesticidas, proibidos em grande parte do mundo, nas lavouras do nosso país. Na 

sinopse da obra é reforçado objetivo do vídeo, que se propõe a “mostrar à população como 

estamos nos alimentando mal e perigosamente, por conta de um modelo agrário perverso, 

baseado no agronegócio” (TAL.TV). Essa perspectiva é semelhante à abordada pela 

Venezuela em sua participação na série Mi país, Nuestro mundo: no episódio “Lara” são 

retratados os esforços de cooperativas para a produção de alimentos saudáveis e livres de 

produtos tóxicos na região, ou seja, é sincrônica a uma das mais significativas buscas do 

cotidiano da cidade, especialmente: a alimentação saudável e orgânica. 

Finalmente, consideramos relevante mencionar a produção de um dos países com 

menos vídeos disponíveis no acervo da TAL.TV
 49

, a República Dominicana. É dela o curta 

“Batey Adentro”, produzido pela Furte Produciones Audiovisuais e dirigido por José Vásquez 

Grín, que oferece um retrato da miséria e do abandono presentes em comunidades de 

trabalhadores agrícolas no país da América Central. Em cerca de 13 minutos o vídeo descreve 

a crise enfrentada por trabalhadores dos engenhos de açúcar após o abandono provocado por 

uma grande crise financeira no país, acentuando, assim, a pobreza dos moradores da região. 

Ou seja, assume uma narrativa que, se em uma primeira análise pode não parecer relacionada 

diretamente às preocupações com o meio ambiente, logo mostra o quanto a crise no território 

campesino e o agravamento da pobreza rural podem, como afirma Echeverria, (2000), 

aumentar a degradação da natureza da região afetada, o que gera, inclusive, um “círculo 

vicioso” que acaba por perpetuar essa condição. 

Enfim, o levantamento das séries e filmes que integram esta editoria de meio ambiente 

permite observar que muitas dos títulos classificados como de meio ambiente também 

envolvem outros temas. Em diversas produções encontramos a presença de discussões sobre 

cultura, história, meio ambiente, música e dança, etc. Mi país, Nuestro Mundo e “Por la 

trocha” podem ser citadas com exemplos desse cruzamento, pois ambas evidenciam reflexões 

e preocupações que englobam diferentes temáticas. Tal amplitude de temas confirma, a nosso 

ver, a importância do projeto TAL.TV, na medida que permite o acesso livre a uma produção 

que compõe um acervo multifacetado em termos de origem e traz a possibilidade de se 

conhecer outros olhares sobre a realidade latino-americana. No entanto, também avaliamos 

que é necessário, como destacamos em outros momentos deste capítulo, problematizar estas 

realizações, pois, considerando o próprio posicionamento da TV, no sentido de se reconhecer 
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 É possível verificar através do levantamento apresentado na Tabela 1 desta pesquisa que a República 

Dominicana possui apenas dois vídeos no acervo online disponível no site TAL.TV. “Batey Adentro” e “La 

memória suspendida” são os únicos títulos produzidos pelo país caribenho. 
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em uma proposta que tem a pretensão de preencher lacunas, também é preciso dimensionar o 

quanto este conteúdo estaria realmente distante ou funcionando como um contraponto ao que 

é veiculado pelas televisões comerciais, por exemplo. Uma situação que abre um outro 

caminho de investigação que pode ser percorrido por novos projetos. 
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CAPÍTULO 3 – A SÉRIE MI PÁIS, NUESTRO MUNDO. 

Após discutirmos as visões sobre juventude, protagonismo juvenil e a  TAL.TV, 

construímos este capítulo focando na série Mi País, Nuestro Mundo, objeto de nossa pesquisa. 

Definida como “uma jornada através dos problemas e desafios de preservação ambiental”, a 

série destaca que “...acompanha protagonistas que investigam problemas ambientais, realizam 

ações e buscam possíveis soluções”.  Criando, de certo modo, um paralelo a estas sínteses, 

analisamos os 36 curtas e apontamos as características de produção e narrativa, os 

protagonistas, o uso da câmera pelos jovens, o protagonismo destes, e também outros aspectos 

presentes na série. Esse diagnóstico foi alicerçado nas discussões desenvolvidas nos capítulos 

anteriores dessa dissertação e, assim, apresentadas pelos eixos temáticos: protagonismo 

juvenil, identidade nacional, questões ambientais e o cotidiano, depois que localizamos a 

gênese e repercussão da série.  

 

3.1 – Gênese e repercussão da série 

De acordo com Javier Hayrabedian
50

, diretor dos curtas uruguaios, a série Mi País, 

Nuestro Mundo foi concebida após sugestão do canal de televisão Señal Colombia. Este é um 

canal público, nacional, criado em 1970 na Colômbia, a partir do modelo da BBC londrina, 

com programação pautada pelo caráter educativo
51

. Um objetivo que, ainda de acordo com o 

cineasta, levou o grupo de associados colombianos da TAL.TV à ideia de uma produção com 

um elenco formado por jovens onde eles ocupariam os papéis de protagonistas em vídeos cuja 

temática seria a de questões relacionadas à preservação ambiental de diversos países da 

América Latina. Tal sugestão foi levada ao encontro anual da Rede TAL em Recife, em 2010, 

onde outras televisões se uniram ao projeto e começaram a discutir sua realização e formato. 

Portanto, foi nesse primeiro debate que a quantidade de capítulos, perfil dos personagens, 

elementos em comum que poderiam estar presentes nas produções e outras decisões 

estruturais da série foram discutidos. 

Assim, nos dois anos seguintes, 2011 e 2012, com a participação de nove dos 20 

países da América Latina - Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, México, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela – a série foi realizada. Cada país envolvido foi responsável por produzir, 

através de canais de televisão públicos e/ou educativos, quatro documentários de curta-

metragem cujo eixo narrativo seria a visão dos jovens sobre questões ambientais definidas 
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 A entrevista completa, em espanhol, está disponível nos anexos. 
51

 Conforme documentos disponível na página do canal: http://www.senalcolombia.tv/ (Acesso em 10 de março 

de 2017) 

http://www.senalcolombia.tv/
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com bastante liberdade pela equipe de produção. Os curtas foram realizados na língua oficial 

de cada país à exceção dos curtas paraguaios, que são em Guarani
52

. A série totaliza mais de 

sete horas de produção audiovisual e sua realização foi garantida pelo formato de cooperação 

entre algumas emissoras de televisão da América Latina, como já abordado, sendo estes os 

canais diretamente envolvidos neste processo: Encuentro, Bolivia TV, Televisión Publica 

Ecuador, Señal Colombia, TV Pública Paraguay, SJRTV, Teve Ciudade e Vive. No Brasil, a 

responsabilidade da produção foi da própria TAL, mas a exibição foi feita pela TV Cultura, 

que o inseriu em sua programação em outubro de 2013 (REFLETOR, 2013
53

). A série 

completa foi apresentada pela primeira vez durante o DocMontevideo - Encuentro 

Documental de las televisoras latinoamericanas, em 25 de julho de 2012. Mas, antes disso, 

em função da Conferência de Jovens na Rio +  20
54

, que ocorreu no Rio de Janeiro em dia 10 

de Junho, os quatro episódios brasileiros foram exibidos.  

A série completa é constituída pelos curtas “Reciduca”, “Missiones”, “Rio Colorado” 

e “El Chatén”, da Argentina; “Santiago por Santiago”, “La Utopia de Água”, “El Nueva 

Santiago” e “La lucha continua”, da Bolívia; “Abaetuba”, “Horizonte”, “Cananéia” e 

“Cabuçu”, do Brasil; “Colômbia dos meus olhos”, partes 1,2,3, e 4, da Colômbia; Episódios 

1,2,3 e 4, do Equador; “Escar”, “Cuauhtemoc”, “Samuel” e “Ananda”, do México; “Paola” , 

episódios 1,2,3, e 4, do Paraguai; “Ecología Costera”, “Humedales del río Santa Lucia”, “El 

miguelete es um arroyo muerto?” e “La unión hace la fuerza”, do Uruguai; e pelos curtas 

venezuelanos “Parque del oeste”, “Sanchorquiz”, “Lara” e  “Colonia Tovar”. 

“Mi país, Nuestro mundo”, possivelmente por envolver, em sua maioria, nações 

falantes da língua espanhola, é mais conhecida a partir de seu título em espanhol, apesar de, 

no caso do Brasil, o título ter sido traduzido para nossa língua. Em rápida pesquisa de citações 

no site de buscas Google pelos termos em ambas as línguas, “Mi país, Nuestro mundo” e 

“Meu país, Nosso mundo”, constatamos que a nomenclatura original é muito mais utilizada 

quando se procura pela série na internet. De maneira geral, durante essa busca inicial, o título 

em espanhol foi mencionado 11.200 vezes, enquanto que sua tradução, 770, algo que, se 

fizéssemos uma projeção direta em termos estatísticos, indicaria que os quatro curtas 

brasileiros tiveram em torno de metade da repercussão das produções dos outros países. 
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 Todos os vídeos oferecem legendas em Castellano/Espanhol. 
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 Notícia disponível no blog da TAL, acessado através do site tal.tv. 
54

 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de 

junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte anos de 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92 ou Eco 92) e 

contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.  
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Além deste processo de busca também realizamos a mesma pesquisa de citações com 

os títulos dos episódios. A tabela abaixo mostra a quantidade de menções de cada vídeo 

integrante da série. Para filtrar os resultados e evitar citações não relacionadas ao objeto de 

pesquisa, optamos por fazer a busca utilizando o nome da série mais o nome original de cada 

curta. Por exemplo, no caso do primeiro vídeo, o termo usado na pesquisa foi “Mi país, 

Nuestro mundo” + “Reciduca”. O levantamento por este método também foi feito de acordo 

com o idioma de cada país, ou seja, alguns em português, no caso das produções brasileiras, e 

os outros em espanhol, no caso das demais. 

Tabela 3 – Citações dos episódios no Google 

País   Episódio Resultados no Google 

Argentina   Reciduca 31 

Argentina   Misiones 2 

Argentina   Rio Colorado 2 

Argentina   El Chaltén 1 

Bolívia   Santiago Por Santiago 2 

Bolívia   La utopia del agua 2 

Bolívia   El nueva Santiago 1 

Bolívia   La lucha continua 3 

Brasil   Abaetetuba 5 

Brasil   Horizonte 2870 

Brasil   Cananéia 5 

Brasil   Cabuçu 8 

Colômbia   Colômbia de mis ojos 6 

México   Escar 3 

México   Cuauthemoc 6 

México   Samuel 470 

México   Ananda 3 

Uruguai   Ecologia Costera 4 

Uruguai   Humedales del rio sta lucia 4 

Uruguai   El miguelete es um arroyo muerto? 2 

Uruguai   La unión hace la fuerza 3 

Venezuela   Parque del oeste 3 

Venezuela   Sanchorquiz 3 

Venezuela   Lara 9 

Venezuela   Colonia Tovar 4 

Fonte: Google. Data: 01/03/2017. 

 

Como é possível perceber, alguns resultados se destacam dos demais. É o caso de 

“Reciduca”, da Argentina, “Horizonte”, do Brasil e “Samuel”, do México. No primeiro caso, 

julgamos que tal número se dá por se tratar, também, de um famoso projeto de reciclagem e 

educação ambiental em Buenos Aires, o que parece ter causado maior repercussão
55

. Com 
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 Reciduca é o nome da fundação que criou o projeto retratado no primeiro episódio da Argentina. Ela nasceu 

em 2002 com o objetivo de oferecer espaços para assegurar a educação, formação laboral e cuidado do meio 

ambiente. Todo o projeto é voltado para jovens em idade escolar e cerca de 1500 já passaram pela fundação, 

como afirma o site da instituição. Em quase quinze anos de trabalho já forma reciclados mais de 1.500 toneladas 

de papel, 500 toneladas de plástico e cerca de 300.500 litros de óleo. (Fundação Reciduca, 2017) 
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relação ao episódio “Horizonte”, acreditamos que o número elevado de citações acontece 

devido à quantidade de resultados ligados a TV Horizonte. Já no terceiro caso, apesar do 

resultado ser bem maior que os demais, pelo menos na primeira página de citações do Google 

todas elas estão relacionadas à série e ao país produtor, não nos permitindo identificar uma 

razão específica para esse número elevado de menções. Vale ressaltar a ausência de alguns 

países na tabela, pois, como já abordado, Equador e Paraguai optaram por não nomear seus 

episódios, o que nos impediu de incluí-los em tal busca. Já a Colômbia nomeou seus capítulos 

com o mesmo título, acrescentando apenas o número deles ao final. Nesse caso em particular 

apenas pesquisamos pelo nome principal dos curtas, sem determinar o episódio.  

Além da pesquisa em sites de busca, outros métodos foram testados para que 

pudéssemos entender a repercussão da série e de seus episódios fora do site da TAL.TV. Uma 

ferramenta que muito auxilia pesquisadores do audiovisual e conteúdo da internet é a que 

permite indicar a quantidade de visualizações, comentários e opiniões manifestadas através de 

botões como o “gostei” e o “odiei”. No caso do site que abriga todas as produções da Rede 

TAL, essas opções não estão disponíveis. No entanto, na tentativa de realizar essa medição, 

optamos por fazer uma busca na base de vídeos do Youtube. Assim como no processo 

anterior, utilizamos o nome da série em espanhol e em português. Para a procura por “Mi país, 

Nuestro mundo” tivemos apenas onze vídeos como resultado, enquanto que em português a 

busca não resultou em nenhuma menção. No mesmo site, buscamos também pelo título da 

série juntamente com o nome do episódio para filtrar os resultados.  

Na pesquisa que incluiu todos os capítulos, com exceção do Equador e do Paraguai, 

que optaram por não batizar seus curtas como mencionado, encontramos apenas citações já 

exibidas na lista anterior. Na tabela a seguir apresentamos a lista dos vídeos encontrados, 

apontando suas características principais: quantidade de visualizações, comentários e opiniões 

- essas representadas no site de vídeos por ícones de “gostei” e “não gostei”. Além da lista 

apresentada na tabela 4, a seguir, não encontramos nenhuma outra forma para medir o alcance 

da série em geral ou de episódios em particular, pois nessa plataforma não há outros vídeos. 

Repetimos a mesma pesquisa em outra plataforma com número de acessos e serviço similares 

ao Youtube e, no caso do site Vimeo
56

, tivemos como resultado para a pesquisa apenas um 

vídeo. Além dos serviços de postagem, armazenamento e transmissão de vídeos online, 

também buscamos pela série em redes sociais, encontrando apenas um resultado. Na rede 

social Facebook existe um perfil dedicado à série, mas essa página não possui fotos de perfil e 
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 Vimeo, assim como o Youtube, é um site de compartilhamento de vídeo no qual os usuários podem fazer 

upload, partilhar e assistir vídeos. 
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tampouco postagens, o que nos faz acreditar que tenha sido desativado ou mesmo que nunca 

tenha sido utilizado. 

 

Tabela 4 – Vídeos de Mi país, Nuestro Mundo no Youtube 

Canal Duração Ano Views Comentários Gostei Não Gostei 

Videosecundariachaco 12m56s 2014 48 0 0 0 

Videosecundariachaco 11m12s 2014 37 0 1 0 

Videosecundariachaco 12m26s 2014 279 0 0 2 

Educacionambientalavellaneda 12m26s 2016 553 0 9 1 

C7GDL 04m11s 2013 857 1 1 0 

C7GDL 02m21s 2013 198 0 0 0 

Ultrafmedia 01m21s 2014 48 0 0 0 

Canalinstitucional 00m29s 2015 26 0 0 0 

Vivetelevisión 00m41s 2013 60 0 1 0 

Cuauvidrio 13m38s 2016 24 0 0 0 

Paraguaytv 00m44s 2013 93 0 0 0 

Fonte: Youtube. Data: março/2017. 

 

Dos onze resultados acima listados, cinco apresentam os curtas na íntegra, sendo os 

quatro primeiros episódios da Argentina e o outro do México – esse postado por um dos 

jovens protagonistas em seu canal no youtube
57

. Já os outros vídeos são montagens 

promocionais sobre a série ou até mesmo com relação à participação específica de um dos 

países ou emissoras, como é o caso da Paraguay TV e da Vive Televisión. Nessas postagens 

encontramos apenas um comentário, nesse caso positivo, trazendo um elogio ao Canal 7, de 

Jalisco, México, por este se envolver na produção da série
58

. Quanto à opinião representada 

por cliques em botões, somamos 12 “gostei”, contra apenas três “não gostei”.  

Acreditamos que a o número reduzido de episódios encontrados e disponíveis em 

plataformas de compartilhamento de vídeos e também a não utilização de redes sociais como 

Facebook, Instagram, etc se dá pelo fato da produção da série ser anterior à popularização 

dessas ferramentas na América do Sul.  Essa questão é, inclusive, levantada pelo diretor Javier 

Hayrabedian, responsável pelos capítulos uruguaios, durante entrevista para essa 

pesquisadora: “creo que en su momento no había un auge de Youtube o las redes sociales 

como hay ahora.” (HAYRABEDIAN, 2017).  
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 Trata-se do canal cuauvidrio , pertencente ao jovem Cuauthemoc Vidrio, protagonista do segundo episódio 

mexicano: “Cuauthemoc”. 
58

 No site da TAL.TV a emissora apontada como responsável pelos curtas é o Sistema Jaliscense de Radio y 

televisión – SJRTV, mas durante a pesquisa descobrimos que a emissora também é conhecida como Canal 7.  
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De todo modo, consideramos que este levantamento realizado aponta para algumas 

questões importantes em termos do que se vem debatendo em torno das webs TV e também 

do papel das redes públicas de televisão na América Latina. Apesar de ser possível concordar 

com o crescimento contínuo do acesso à Internet, especialmente pelos jovens, o fato é que os 

indicadores levantados para a série, quando comparados ao público da televisão “tradicional”, 

mostram-se pouco relevantes. Por exemplo, é plausível afirmar que o Ibope médio da TV 

Cultura é de 1 ponto de audiência na Grande São Paulo
59

, o que significa o acesso de cerca de 

70 mil domicílios. Apesar desse traço de audiência, não temos como verificar a audiência 

específica da série Mi país, Nuestro mundo, exibida pela emissora em 2013.  Essa questão é 

importante ao refletir a carência de medidores acerca das produções da TAL.TV, pois assim 

como não há dados disponíveis sobre o número de espectadores da série em sua exibição em 

canas públicos e educativos de televisão, também não há como realizar tal contagem na web 

tv. No site da Rede TAL, como já abordado, não há contadores de audiência e tampouco a 

opção de comentários em texto ou através de botões opinativos como o “gostei” ou “não 

gostei”, o que impossibilita aferir de forma mais abrangente a repercussão da série objeto 

dessa pesquisa. 

Outra característica do trabalho da TAL.TV que podemos questionar se refere ao curto 

espaço de tempo em que suas produções são divulgadas, ou seja, o intervalo em que elas são 

mantidas em destaque. No caso da série Mi País, Nuestro Mundo e outras produzidas em 

período anterior à massificação intensa do uso das redes sociais na América do Sul, coloca-se 

a questão de uma nova possibilidade de divulgação, agora aproveitando mais todo o potencial 

dessas ferramentas para uma nova e ampliada projeção destas produções audiovisuais. Esta 

opção, poderia aumentar, muito provavelmente, o alcance destes produtos cujos conteúdos 

continuam atuais e, portanto, oferecem novas possibilidade de reflexões e debates a partir das 

narrativas construídas. ´ 

Além desta alternativa de uso das redes sociais, também seria possível amplificar a 

divulgação da Rede TAL e as produções audiovisuais que disponibiliza gratuitamente em seu 

site, se esta buscasse exibi-las em escolas e ambientes públicos. Uma opção que precisa 

contar com a parceria de governos estaduais e municipais, e/ou, de redes e ONGs, cuja 

proposta é a relação da Educação e Comunicação, tendo no horizonte aprofundar essas 

discussões e incentivar a participação de crianças, jovens e adultos em ações sociais, culturais, 
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 No levantamento de diversas matérias jornalísticas a audiência da TV cultura fica entre 1 e dois pontos. Como 

se trata de uma questão indicativa, optamos por não listar aqui todas os resultados encontrado. De todo modo, 

vale mencionar que desde setembro de 2016 a TV Cultura rompeu com o Ibope, firmando contrato com a GfK. 

http://tal.tv/
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políticas e ambientais. Um exemplo do quanto a inserção em escolas e espaços públicos pode 

ser um caminho fértil para debates a partir dos audiovisuais da TAL é retratada na própria 

série Mi país, Nuestro mundo, em episódios da Argentina e do Uruguai. No primeiro, Ariel 

Rivero, diretor argentino, acompanha seus protagonistas em uma palestra sobre reciclagem, 

enquanto o uruguaio Javier Hayrabedian reúne todos os grupos que participaram de seus 

vídeos para uma apresentação de seus trabalhos e de audiovisuais gravados pela TAL desses 

projetos. Em outras palavras, integram as narrativas dos curtas, como discutiremos em outro 

momento deste trabalho, a exibição e discussão de material produzido para os próprios curtas. 

 

3.2 – As questões ambientais em Mi país, Nuestro mundo.  

A questão ambiental na América Latina, como afirma Petry (2008) é de uma 

atualidade ímpar, principalmente devido aos problemas econômicos e sociais que afetam a 

região e até mesmo por conta do modo de produção histórica pertencente a um modelo 

extrativista e dependente. A degradação da natureza, expressa pela crescente deterioração e 

esgotamento de recursos naturais não renováveis e pelos diversos modos de poluição - da 

atmosfera, dos solos e da água – é uma preocupação mundial. Um dos problemas mais 

discutidos e combatidos é a dispersão de CO2, ou gás carbônico, na atmosfera. Ele é apontado 

como o principal responsável pelo aumento das temperaturas mundiais e pelo agravamento do 

efeito estufa, algo natural que tem seus efeitos drasticamente ampliados por conta do modelo 

de desenvolvimento industrial mundial (G1, 2014).  

O cenário de exploração e destruição da natureza na América Latina, constituído ainda 

nos tempos da colonização europeia e agravado pelo surgimento das indústrias gera uma 

crescente e despreocupada exploração de recursos naturais.   

As nações latino-americanas que tiveram um passado de colonização 

predadora e de extrativismo, ao se lançarem na corrida industrialista, 

importaram tecnologias, algumas adequadas e outras tantas inadequadas, 

compraram máquinas etc., juntamente com o know how necessário para 

operacionalizar os procedimentos produtivos. Com o modelo produtivo, 

importou-se a cultura da devastação dos recursos naturais e, rapidamente, 

constatou-se a insustentabilidade do modelo, na medida em que ele se 

“alimenta” de novas áreas fornecedoras de recursos naturais, o que exige 

desmatamentos, destruição do solo e do subsolo, levando à contaminação de 

águas e da atmosfera pelos dejetos produzidos. (PETRY, 2008, p.7) 

 

A América Latina possui uma área de cerca de dois bilhões de hectares, 

correspondendo à aproximadamente 15% da área total do planeta, abrangendo a maior 

variedade de espécies naturais e de ecossistemas do mundo (PETRY, 2008).  O mesmo autor 
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afirma que o grande problema da região está no desmatamento e no corte ilegal de madeira, 

sendo o corte o dobro do permitido e o desflorestamento causado, na maioria dos casos, pela 

expansão das fronteiras agrícolas e pecuárias. Seguindo a lista de questões ambientais 

preocupantes, está o uso não responsável e a poluição das águas
60

, poluição atmosférica, 

resíduos sólidos etc. Nos episódios dirigidos pelo argentino Ariel Riveiro Diáz, os temas mais 

debatidos são, por ordem de exibição, a reciclagem de garrafas pet, o desmatamento, a 

questão da água e o derretimento dos glaciais no sul do país. Estas questões são localizadas  

em regiões bem diferentes: duas no sul do país, a capital e também o nordeste da Argentina.  

Em breve levantamento dos problemas ambientais enfrentados pelos argentinos 

apontados por um dos principais periódicos do país, o La Nación (2011), é possível verificar 

que os temas abordados pelos episódios dirigidos por Diáz são praticamente sincrônicos aos 

indicados por este jornal. Assim, o foco dos curtas é a contaminação do solo por lixo 

industrial e metais pesados, poluição da água, lixo e reciclagem, desmatamento, extração 

ilegal de madeira, diminuição das geleiras. No entanto, verificamos, também, que um dos 

principais problemas do país, não é retratado: a questão da Bacia Matanza Riachuelo 

(ACUMAR), muito importante em sua região e também muito poluída, apesar da poluição 

das águas ser um dos temas escolhidos.  

Ariel Diáz optou por iniciar seus vídeos com imagens que já deixassem claro o 

objetivo de cada episódio, ou seja, ainda antes da vinheta da série surgir, imagens de 

destruição e preservação se confrontavam marcando o conflito que se desenvolveria ao longo 

do vídeo. Em “Missiones” eram imagens de florestas contra o desmatamento, em “Rio 

Colorado” terra seca se opondo à água corrente e “El Chaltén” camadas de gelo nas 

montanhas e montes secos. Outra característica adotada pelo diretor foi a utilização de vídeos 

de caráter informativo, não gravados pelo diretor ou pela produção da série, que são 

acionados em três episódios. Tais materiais audiovisuais são apresentados como vídeos de 

internet e programas de televisão e aparecem como parte da pesquisa dos jovens na internet 

ou até mesmo como integrantes comuns nas grades de programação das televisões locais. 

Já os vídeos bolivianos, dirigidos por Maurício Durán Blacut, miram a questão da 

água, a exploração de recursos naturais, o turismo ecológico e a preservação de reservas 

florestais. No caso dos curtas de Blacut o foco se dividiu entre duas regiões específicas. O 

primeiro e o terceiro episódios são dedicados ao povoado de Santiago de Chiquito, onde está 
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 A América latina dispõe de 30% do total mundial de recursos hídricos, destacando as regiões da Bacia do 

Golfo do México, a Bacia do Atlântico Sul e a Bacia do Rio da Prata. Essas bacias cobrem 25% do território e 

são responsáveis por 10% dos recursos hídricos da região. (PETRY, 2008, p.11) 
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localizada a Reserva Natural do Vale de Tucavaca. Considerada a Mata Seca melhor 

conservada no mundo, ou seja, uma vegetação que perde suas folhas durante a estação sem 

chuvas, a reserva, de cerca de 262 mil hectares é um local de conflito entre os moradores 

locais e os governos da Bolívia que tentam “colonizá-la”
61

, segundo a imprensa boliviana. De 

acordo com reportagens que levantamos, os moradores locais buscam preservar as condições 

ambientais originais em uma perspectiva de tornar a região propícia ao Ecoturismo.   

Outro local da série, que está no segundo episódio, retrata a cidade de El Alto, quarta 

maior cidade da Bolívia e que pertence ao departamento autônomo de La Paz. Aqui, a questão 

central é a poluição da Baía Cohana, no lago Titicaca. Apesar de ficar circunscrito a apenas 

duas regiões do país, a escolha dos temas abordados pelo diretor boliviano está próximo aos 

dados apresentados pelo site Adital (2017), que afirma que o maior problema ambiental da 

Bolívia é a degradação da terra, o que também é apontado pelo jornal La Razón e blogs de 

temática ambiental, como o Dessarrollar sin Destruir
62

, que avalia serem os problemas de 

degradação do meio ambiente do país os mesmos que existem há 30 anos e provocados 

especialmente por conta do massivo avanço agropecuário que derruba florestas e bosques e 

provoca erosão. Nesta perspectiva, o foco no Vale de Tucavaca explicita um embate que 

ocorre também em outros locais do país. Já a questão da contaminação do lago, tem, talvez, 

uma carga altamente simbólica em função do imaginário que existe em torno do Titicaca, um 

símbolo identitário boliviano, reconhecido em termos mundiais já que também é identificado 

como o lago navegável mais alto do mundo
63

. Portanto, sua alta carga de poluição, com todas 

as implicações que provoca em termos de “vida” do lago, pode ser identificada como 

altamente preocupante para o país. 

A mesma preocupação de, pelo menos, margear as principais questões ambientais do 

país pode ser percebida nos episódios brasileiros. Apesar de uma evidente proposta de ampliar 

o território coberto, talvez em função da situação continental do país, os temas escolhidos 

traduzem, com relativa eficácia, os problemas ambientais que mais têm frequentado as 

páginas da imprensa brasileira e das sociedades civis envolvidas na preservação do meio 

ambiente no país. Faz sentido, portanto, que os episódios incluam a região amazônica, em 

uma abordagem que não confronta diretamente a agroindústria nacional mas tenta harmonizar 

a produção industrial do açaí com os anseios e necessidades da população da cidade ribeirinha 
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http://www.oeco.org.br/reportagens/26321-santiago-de-chiquitos-ex-missao-jesuita-agora-preserva-matas-

secas/ (Acesso em 10 de março de 2017) 
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 https://desarrollarsindestruir.wordpress.com/about/ (Acesso em 10 de março de 2017) 
63

 Sua superfície está 3.812 metros acima do mar. Está localizado na região dos Andes, na fronteira entre Peru e 

Bolívia.  
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Abaetuba, que dá nome ao episódio
64

. Pode-se, evidente, questionar esta escolha quando 

pensamos no impacto mundial que o desmatamento da Floresta Amazônica provoca. De todo 

modo, esta opção mais recortada também pode acionar um debate do conflito maior que 

envolve a situação da Amazônia, ou seja, uma exploração predatória que expulsa do território 

as populações nativas. Além disso, pela dimensão que o desmatamento tem, qualquer 

enfrentamento significa, de forma objetiva, uma atuação consistente do governo federal, em 

articulação com os governos estaduais e municipais da região. Fora de um projeto assim, 

sabemos, os desafios e fracassos são históricos, como bem ilustra a história de Chico 

Mendes
65

. 

Os outros episódios da série brasileira estão localizados no nordeste e no sudeste do 

país, que concentram a maior parte da população brasileira sendo que a região nordestina é 

marcada no imaginário nacional como a que mais conviveu com o fenômeno da migração em 

função, especialmente, da seca. Um dos indicadores do impacto que este tema ainda produz 

no cenário brasileiro é a polêmica que ocorreu no cenário político atual em torno do projeto 

de transposição do rio São Francisco, ideia que remonta ao final do século XIX, quando o país 

ainda era um império e que foi, finalmente, viabilizada em termos práticos, no governo Lula e 

inaugurada na gestão de Michel Temer, no início de 2017
66

. Mas, apesar desta questão 

essencial, a narrativa do episódio nordestino, que acontece na cidade Horizonte, parece 

bastante sintonizada às novas problemáticas decorrentes do crescimento populacional da 

região, um aspecto, portanto, inverso à imagem tradicional da migração nordestina. Isto 
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 Trata-se de um projeto pioneiro no Pará que serviria para beneficiar as comunidades produtoras de açaí do 

arquipélago, essas que seriam capazes de gerar sua própria energia a partir do caroço do açaí seco. Como vemos 

no episódios “Abaetetuba”, além da energia e do consumo do açaí, o fruto ou, nesse caso, o seu caroço, também 

é utilizado como matéria-prima para a produção de artesanato local.  
65

 Chico Mendes foi um seringueiro, sindicalista e ativista político e ambiental nascido no Acre. Lutou pela 

preservação da floresta nativa, especialmente das seringueiras, das quais dependia a subsistência dos seringueiros 

da Bacia Amazônica. Seu ativismo lhe rendeu fama internacional, mas também provocou seu assassinato em 

1988. A morte de Chico Mendes trouxe apoio mundial à causa dos seringueiros. Uma reserva extrativista que 

leva seu nome foi criada na área onde ele morava. Outras 20 reservas, semelhantes às propostas por Mendes, 

cobrem hoje mais de 32.000 km². (Wikipedia) 
66

 A transposição do rio São Francisco é um projeto de deslocamento de parte das águas do rio São Francisco, no 

Brasil, nomeado pelo governo brasileiro como "Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional". O primeiro projeto de transposição das águas do rio São Francisco que 

se tem registro foi elaborado em 1847, por Marcos Antônio de Macedo, mas não saiu do papel. Somente 20 anos 

depois, após grande seca na região de Quixadá, Ceará, é que foi realizada a primeira obra de combate às secas: o 

açude de Cedro. Além do próprio Dom Pedro II, Lula e Dilma, também tentaram ou planejaram formas para 

acabar com esse problema da região o presidente Epitácio Pessoa (1919-1922), o General Figueiredo (1979-

1985), Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). As obras da transposição 

inauguradas em 2017 fazem parte do maior projeto para melhorar e facilitar o acesso da população do semiárido 

à recursos hídricos.  (Dementshuk, 2014) 
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porque, segundo o IBGE, esta cidade, localizada na região metropolitana de Fortaleza
67

, teve 

um crescimento de 65% da sua população, o maior do estado. Provavelmente já sensível a 

esta nova situação, a produção do episódio escolhe como eixos narrativos a prática de 

queimadas, o desmatamento, o saneamento básico e o descarte de lixo. Ou seja, situações 

comuns às cidades brasileiras de porte pequeno, cuja área rural ainda tem relevância para a 

situação econômica do município, mas onde já há uma presença inquietante dos problemas 

típicos dos perímetros urbanos maiores.  

Esta preocupação com os problemas ambientais da cidade também surge em 

“Cabuçu”, um dos episódios da região sudeste. Bairro de Guarulhos, que integra a região 

metropolitana de São Paulo – a maior e mais povoada do país – o local abriga um Ponto de 

Cultura
68

, nomeado Chico Mendes que, entre outros projetos, desenvolve o “Viveiro 

Ecológico”, um programa de educação ambiental, de produção de mudas e reflorestamento, 

oferecido aos jovens da região. Estes e também o descarte de óleo vegetal utilizado pela 

população são os temas do episódio. Trata-se, portanto, de uma abordagem com uma 

perspectiva muito clara de conscientização da população. Tanto que o vídeo inclui mais um 

projeto que busca mostrar formas de prevenir o despejo do óleo vegetal no rio que passa pelo 

bairro, isto é, investe na promoção do descarte consciente e reciclagem, desdobrando a 

temática para uma outra organização de defesa do meio ambiente, para além da própria 

“Viveiros”.  

Esta estratégia narrativa revela uma das dificuldades de recortar temáticas ambientais 

já que, tanto no Brasil como na América Latina, estas são múltiplas e complexas. Eleger, 

portanto, alguns temas específicos para serem trabalhados em produções curtas, não é, 

evidente, uma tarefa simples pois, segundo o que Moraes e Turolla (2004) colocam, entre os 

principais problemas recorrentes no Brasil estão o desmatamento, a questão hídrica, a 

poluição atmosférica e a grande produção de lixo. A questão, no entanto, é como ir além de 

um diagnóstico que, se seguido, foca temáticas que a mídia, de modo geral, tem trabalhado. 

Neste sentido, a escolha de construir narrativas considerando “casos” pontuais, traduz uma 

visão sobre os problemas ambientais que responsabiliza a participação do sujeito e da 

sociedade civil no enfrentamento do problema. Uma perspectiva que não vai muito além do 

que boa parte de reportagens televisivas expressam. Assim, se podemos colocar como 
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 Fica a 40,1 Km da capital do Ceará. Sua população, segundo dados do IBGE apresentados pela Prefeitura em 

seu site, é de mais de 63 mil habitantes. Disponível em: https://horizonte.ce.gov.br/ (Acesso em 10 de março de 

2017). 
68

 Os Pontos de Cultura foram criados para estimular o acesso à cultura, promover a cidadania e valorizar as 

manifestações culturais locais. São projetos financiados e apoiados institucionalmente pelo Ministério da Cultura 

do Brasil (MinC) e implementados por entidades governamentais ou não governamentais. (Wikipedia) 
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positivo o fato de tentar não trabalhar com um tema só como poderia ser, por exemplo, a 

destruição da floresta amazônica, o que talvez permitisse um aprofundamento maior do 

tratamento, é possível também questionar se tal modelo de produção não acaba reproduzindo, 

como colocamos, o que já circula em outros canais de televisão. Ou seja, será que a série não 

poderia trabalhar de forma mais específica a responsabilidade dos governos na formulação de 

uma política ambiental mais articulada às próprias iniciativas da sociedade civil? Enfim, o que 

estamos questionando aqui é se não estaria faltando aos episódios brasileiros uma posição 

mais contundente quanto ao papel das políticas públicas no enfrentamento tão urgente 

demandados pela situação ambiental do país e, se, nesta perspectiva, não teria sido mais 

produtivo uma proposta narrativa que permitisse um olhar mais unitário, menos fragmentado, 

do problema. 

Esta questão de tentar articular melhor situações dispersas parece ter sido uma 

preocupação dos episódios produzidos pela Colômbia, onde uma mesma protagonista, Sonia, 

visita as regiões de El Palomino, Tucunaré, Tumaco e Uraba. Em sua viagem a jovem aciona 

reflexões sobre questões como a preservação natural da fauna e flora, a pesca artesanal, 

queimadas e a exploração comercial da madeira. No entanto, o tratamento narrativo ressente-

se de uma abordagem mais direta a estes problemas, usando uma chave mais cultural do que 

ambiental. Uma escolha que não traduz a própria situação do país, considerado o segundo no 

mundo em conflitos ambientais, conforme o jornal El País, em reportagem de 2014. Uma 

informação que, se não tem uma sustentação científica que uma pesquisa acadêmica traria, 

indica como o circuito midiático coloca a questão ambiental deste país. Trata-se, evidente, de 

indícios, mas o que queremos destacar é o quanto os episódios da TAL confirmam a 

prevalência de uma abordagem pelos aspectos humanos e culturais, escolha que, como já 

colocamos em outro momento, revelam a dificuldade de situar a questão ambiental em uma 

chave que incorpore a necessidade de uma política mais estruturante que inclua, também, a 

ciência. O que foi confirmado, relativamente, pelo diretor da série na Colômbia.  

Segundo o diretor colombiano Samuel Córdoba, em entrevista a esta pesquisadora, a 

escolha pelas temáticas trabalhadas em seus vídeos foi feita a partir de problemáticas que 

envolvessem a participação ativa de jovens. Ou seja, antes de focar em qualquer tipo de 

questão que fosse importante tanto regionalmente quanto nacionalmente, o diretor e sua 

equipe  escolheram atividades já existentes, não importando em qual questão específica 

estivessem envolvidas. Resumindo, a Colômbia, assim como ocorre com outros países 

participantes da série, tem sua produção marcada pelo que parece uma opção de produção 

centrada no perfil do jovem ecologista, colocando os problemas ambientais discutidos em um 
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plano secundário, o que ressalta a questão do protagonismo juvenil na série, como 

discutiremos em outro momento do capítulo.   

Já os curtas do Equador buscam problematizar a extração ilegal de madeira, a 

exploração de petróleo em áreas de grande biodiversidade, a exploração de povos indígenas, 

agricultura familiar, entre outros temas que são apenas tangenciados. Este arco amplo é 

possível porque os locais escolhidos para debater estes temas estão entre as principais reservas 

ambientais do país: a Amazônia Equatoriana e as ilhas que compõem o Arquipélago de 

Galápagos, habitat natural de espécies que estão em perigo de extinção (El Tiempo, 2009). O 

arquipélago é conhecido por sua biodiversidade e tem, em seu histórico, a hoje mítica visita 

do biólogo inglês Charles Darwin, em 1835 (DIEGUEZ, 1998), o que foi fundamental para 

transformar o local no maior ponto turístico do país, atraindo visitantes do mundo inteiro. Já a 

Amazônia, como colocamos em outros momentos, é, provavelmente a região latino-americana 

mais conhecida no mundo, identificada, não poucas vezes, pelo clichê “pulmão verde”. 

Assim, ao contrário da opção brasileira, que, de certo modo, evitou explorar diretamente e em 

todos os quatro curtas a sua mais conhecida reserva natural, o Equador investe na necessidade 

da preservação cultural e natural dos seus territórios mais populares em termos globais, o que 

se desdobrou, em termos de problemas ambientais, na discussão sobre o que fazer com o lixo 

gerado pela ação do homem, a questão grave da contaminação das águas (mares e rios), as 

consequências da exploração do petróleo, do desmatamento e a urgência do controle 

populacional para preservação de ecossistemas.  

Quanto aos episódios dirigidos pelo mexicano Yojanan Montaño, estes retratam a 

preocupação dos jovens protagonistas com o uso responsável da água, o imperativo da 

reciclagem, a produção de energia limpa, a emissão de CO2 e a poluição do ar, além de 

também discutir questões relacionadas à posse da terra, a agricultura de subsistência e, ainda, 

as vantagens da medicina natural e do turismo responsável. Vale lembrar que, no México, a 

grande preocupação ambiental está concentrada nos altos índices de poluição do ar causada 

pelas indústrias, localizadas, em sua maioria, na região próxima à capital do país (SOLERA, 

2012). No entanto, assim como ocorreu com a Colômbia em especial, a produção mexicana se 

baseou nas ações e experiências dos jovens para escolher os temas discutidos em sua 

participação em Mi país. Em entrevista concedida para essa pesquisadora, Yojanan Montaño 

assume que se preocupou, em primeiro lugar, com a seleção dos personagens envolvidos em 

grupos ou projetos em suas comunidades, deixando, assim, a discussão sobre os problemas 

ambientais dependentes do tipo de atividade desenvolvida pelos jovens escolhidos como 

protagonistas.  
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Um procedimento similar teve o diretor uruguaio Javier Hayrabedian, que buscou 

construir a narrativa a partir do trabalho desenvolvido por jovens envolvidos em três grupos 

comprometidos com o meio ambiente. As maiores preocupações desses jovens, reproduzidas 

nesses curtas, se referem aos problemas ecológicos e o risco dos ecossistemas costeiros, a 

poluição da água e conservação ambiental em áreas rurais e urbanas. No entanto, ao contrário 

do processo de produção dos curtas paraguaios, aqui o diretor, conforme nos relatou, quis 

reunir preocupações ambientais reais e jovens com trabalhos interessantes. Por isso mesmo, 

para ele, as discussões eram muito importantes à época e seguem sendo atualmente, já que a 

falta de informação e conscientização continuam sendo um elo fraco na corrente da luta pelo 

meio ambiente. Ele reforça sua afirmação com exemplos de problemas que retratou em Mi 

país e que continuam a causar dificuldades: as praias de Neptunia e Las Vegas, ambas que são 

cada vez mais tomadas pelo avanço do mar, tornando a faixa de areia quase inexistente.  

A fala do diretor uruguaio confirma que, no processo de produção dos vídeos de cada 

país houve uma discussão geral e, posteriormente, decisões de realização pautadas pela visão 

de mundo da equipe. Com isto, a variação da abordagem explicita processos de maior ou 

menor engajamento de cada um dos realizadores e produtores, em relação à questão ambiental 

e como abordá-la em um projeto cujos protagonistas são jovens. Nos curtas venezuelanos, 

dirigidos por Karim Camprovín, Nelcy Gil e Sofia Salazar, segundo entrevista dada a essa 

pesquisadora por Camprovín, a equipe iniciou o trabalho com uma investigação para 

determinar quais eram as questões ambientais importantes na Venezuela e quais eram as 

experiências existentes relacionadas aos temas levantados. Nesse caminho, ela afirma que a 

preocupação era encontrar experiências de grande impacto social e que pudessem ser 

retratadas em curto tempo e baixo custo. Dessa forma, acreditamos, o foco acabou ficando nos 

grupos e tipos de trabalhos desenvolvidos, tal como Colômbia e México, deixando em 

segundo plano o peso e a importância de determinadas questões para o país. Ainda assim, 

como afirma Comprovín, os documentários venezuelanos apresentaram os principais marcos 

ambientais no país naquele momento, em seu julgamento - a agroecologia e a possibilidade do 

cultivo de alimentos sem agentes contaminantes e tóxicos para o meio ambiente e os seres 

humanos. Todavia, a diretora também reconhece que as outras temáticas abordadas, no olhar 

dela, não se mostravam matéria importante na Venezuela em 2011, apesar, de como 

divulgado pela Globovision em 2014, essas outras questões tenham conquistado seu espaço 

dentre essas discussões – desmatamento e reflorestamento; produção e descarte de lixo. 

Finalmente, para fechar este olhar sobre como a série tratou a questão ambiental em 

cada país, vamos aos curtas paraguaios, todos dirigidos por Emilio Vera. Nestes há, 
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nitidamente, uma opção bem específica em relação às outras produções: o diretor escolheu 

trabalhar uma temática principal que é a vida e os desafios dos moradores de Comuneros, um 

assentamento próximo à cidade de Minga Guazu, localizada a 30 quilômetros da fronteira do 

Paraguai com o Brasil. Rodeado por “oceanos” de soja, é uma das poucas comunidades 

campesinas que resiste ao modelo agroexportador. A questão da posse da terra é a temática 

principal, cercada por outras questões secundárias, como a presença e os problemas causados 

pelos grandes produtores de soja, a agroecologia, os efeitos do uso de agrotóxicos, o 

movimento das pessoas sem terra, a violência policial, a fome e a resistência cultural. Trata-

se, portanto, de privilegiar uma situação política e social que tem gerado inúmeros conflitos, 

conforme Palau (2010), que é a expulsão de agricultores e indígenas – exatamente o caso do 

assentamento onde vive Paola, a jovem protagonista da série – em função da ocupação de 

grandes territórios pelo plantio da soja. Esta destrói a vegetação natural e concentra as terras 

cultiváveis nas mãos de poucos latifundiários. Outra consequência do crescimento exacerbado 

deste plantio é a contaminação do solo pelo uso de agrotóxico e também o desmatamento e o 

desaparecimento de espécimes da fauna e flora originais. Um cenário que se junta ao grave 

problema de poluição das águas, tema que, conforme nosso levantamento, ocupou diversas 

reportagens do Jornal Paraguay, um dos mais tradicionais do país, em 2016. 

Assim, após traçar esse rápido perfil de Mi país, Nuestro Mundo e das questões 

ambientais nela presentes, é possível perceber que apesar de produzida entre 2011 e 2012, a 

série se mostra atual quanto aos temas abordados. Dessas temáticas, algumas são recorrentes, 

como podemos confirmar na tabela a seguir, onde encontramos uma lista com todos os temas 

abordados e sua ocorrência. Optamos por não identificar o país na tabela, já que o 

detalhamento das problemáticas ambientais discutidas pelos diretores e países já foi 

especificado no resumo anteriormente apresentado. Essa tabela busca auxiliar uma visão mais 

conjunta das questões relacionadas ao meio-ambiente ou que as margeiam, apresentadas pela 

série da TAL.TV.      

 

Tabela 5 – Os principais temas ambientais de Mi país, Nuestro mundo 

Questão levantada Países que o discutem 

Produção e descarte de lixo/Reciclagem 4 

Preservação das florestas/ desmatamento 5 

Contaminação da água 8 

Exploração de recursos naturais 3 

Preservação da Fauna 2 
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Agricultura familiar ou de subsistência 3 

Questões da posse de terra 2 

Turismo responsável 2 

Poluição do ar 2 

Uso de agrotóxicos 2 

Pesca artesanal ou de arraste 2 

Derretimento dos Glaciares 1 

Agroindústria do Açaí 1 

Fonte: Série Mi país, Nuestro Mundo.  Data: março/2017. 

 

A tabela evidencia que o tema mais debatido da série é a contaminação da água, 

presente nos vídeos de oito países, sendo a única exceção o México. Apesar de não refletir 

sobre a poluição de mares, rios e lençóis freáticos, o diretor Yojanan Montaño também aborda 

a questão da água, mas pela perspectiva de seu uso consciente e da preservação de uma 

reserva natural na região de Santiago de Chiquitos, essa que acolhe as principais fontes de 

água doce da região. É, inclusive, em um dos vídeos do diretor mexicano, “Ananda”, que 

mais se aborda o uso responsável dos recursos hídricos: nele, uma jovem de 12 anos recebe a 

missão de encontrar dez formas para salvar o planeta
69

, abordando por muitas vezes o uso 

responsável de recursos naturais, principalmente a água. Esse desafio é registrado por 

Yojanan também de maneira diferente, pois todo o capítulo é construído baseando-se na 

técnica de animação stop motion
70

- o único em toda série a utilizar esse recurso.  

Assim como a água, o desmatamento e a questão do lixo são os outros temas que mais 

são discutidos na série. Na tabela 5 podemos identificar, também, temáticas que, por se 

tratarem de um assunto muito específico da região retratada, só aparecem nos episódios de um 

país cada. Esse é o caso do derretimento dos glaciares, tema de “El Chatén”, onde o debate 

foca o derretimento dos grandes blocos de gelo e a diminuição da cobertura da neve nas 

montanhas que cercam essa cidade. Outra reflexão que só aparece em um vídeo é a 

agroindústria do açaí, pois esse é o tema abordado pelas diretoras Renata Terra e Mariana 
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 As dez ações cotidianas propostas pela jovem Ananda em episódio que leva seu nome, sendo o quarto vídeo 

mexicano: 1- Colocar um balde embaixo do chuveiro enquanto a água esquenta; 2- Barbear-se com a bica 

fechada; 3- Lavar a louça com a torneira fechada; 4- Utilizar menos o carro; 5- Reutilizar a água; 6- Reutilizar as 

bolsas de plástico; 7- Utilizar as folhas de papel nas duas faces; 8- Informar-se; 9- Economizar água na descarga; 

10- Se não estiver usando, apague a luz. 
70

 O Stop Motion é uma técnica de animação através dos recursos de uma máquina fotográfica e de um 

computador. Nela utilizam-se modelos que são fotografados quadro a quadro. Esses quadros são posteriormente 

montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento. Nessa fase, podem ser 

acrescentados efeitos sonoros, como fala ou música. (wikipedia) 
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Oliva no episódio “Abaetetuba”, cidade localizada na parte amazônica do estado do Pará, que 

faz parte da grande região cultivadora desse fruto.  

 Além das questões ambientais discutidas em Mi país, Nuestro Mundo, há também a 

presença do diálogo entre o urbano e o rural. Essa conversa é feita através do debate sobre 

problemas específicos do campo e da urbe, como veremos na tabela a seguir, e também 

através da opção de alguns diretores que escolheram jovens de grandes cidades e os levaram 

para regiões interioranas com realidades e costumes bem diferentes do que estão habituados. 

Esse é o caso de Sonia, em “Colombia de mis ojos” e de Paul, nos episódios equatorianos. 

Nesses episódios verificamos a presença constante de diálogos e depoimentos que comparam 

o cotidiano e os costumes dessas novas comunidades visitadas com o que estão acostumados a 

viver e ver em suas grandes cidades de origem.  

 

Tabela 6 – Os problemas ambientais na urbe e no campo 

País Episódio Questão 

Argentina Reciduca Urbe 

Argentina Missiones Campo 

Argentina Rio Colorado Urbe 

Argentina El Chatén Campo 

Bolívia Santiago Por Santiago Campo 

Bolívia La utopia del agua Urbe 

Bolívia El nueva Santiago Campo 

Bolívia La lucha continua Urbe e Campo 

Brasil Abaetetuba Campo 

Brasil Horizonte Urbe 

Brasil Cananéia Campo 

Brasil Cabuçu Urbe 

Colômbia Colômbia de mis ojos I,II,II e IV Urbe e Campo 

Equador Capítulo 1, 2,3 e 4  Urbe e Campo 

México Escar Campo 

México Cuauthemoc Urbe 

México Samuel Urbe 

México Ananda Urbe 

Paraguai Paola - Capítulo 1, 2, 3 e 4.  Campo 

Uruguai Ecologia Costera Urbe 

Uruguai Humedales del rio Sta Lucia Campo 

Uruguai El miguelete es um arroyo muerto? Urbe 

Uruguai La unión hace la fuerza Urbe e Campo 

Venezuela Parque del oeste Urbe 

Venezuela Sanchorquiz Urbe e Campo 

Venezuela Lara Campo 

Venezuela Colonia Tovar Campo 

Fonte: Série Mi país, Nuestro Mundo.  Data: março/2017. 

 



79 
 

Como podemos observar na divisão apresentada na tabela 6
71

 a maioria dos episódios 

é bem definida quanto à referência a temas relacionados ao campo e à urbe. No geral, os 

diretores optaram por abordar problemas específicos de uma das duas áreas. Com apenas uma 

exceção, todos os países apresentaram questões tanto urbanas quanto rurais. Somente o 

Paraguai escolheu discutir apenas questões do campo, focando inclusive em uma região e uma 

protagonista, como já abordado. Fazendo não só oposição geográfica, já que um é o país mais 

ao sul que participa da série e o outro o mais ao norte, o México se destaca por ser o 

participante com maior abordagem urbana, somando três episódios exclusivos de problemas 

encontrados em médias e grandes cidades. Argentina, Bolívia e Brasil dividiram as questões 

de forma proporcional.  

Os diretores dos curtas produzidos pela Colômbia e pelo Equador seguiram percursos 

semelhantes, tendo, ambos, optado por trabalharem questões da urbe e do campo em todos os 

seus episódios. Tal decisão foi possível a partir da escolha pelos mesmos protagonistas para 

todos os capítulos e também pela oportunidade de viagem e conhecimento de novos modos de 

vida, biomas e pessoas, proporcionados aos jovens Paul, Mirian e Sonia através da opção de 

roteiro escolhida. No caso da Colômbia, apesar de todos os vídeos retratarem problemas de 

áreas interioranas e a relação entre cidade e campo não estar explícita, esse diálogo é possível 

a partir do momento que uma menina acostumada com a vida urbana de Bogotá é levada para 

pequenas vilas e povoados em diferentes regiões de seu país, comparando, em muitos 

momentos, sua realidade com o cotidiano comunitário e os costumes que lhes são 

apresentados durante essa aventura. 

Em suma, nossa opção foi não debater, em termos científicos, os problemas 

ambientais de cada país, como destacamos inicialmente, mas sim identificar se as 

preocupações nacionais, destacadas nas principais mídias locais como altamente relevantes 

em termos de qualidade do meio ambiente, estão presentes na série em foco. Pela 

apresentação que identifica de forma geral as temáticas ambientais de cada curta, podemos 

afirmar que a série abrange um número elevado de temas tidos como preocupantes para os 

nove países envolvidos em sua produção, confirmando, portanto, uma perspectiva de diálogo 

importante com a sociedade e, neste sentido, uma versão de juventude consciente e 
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 Essa tabela mostra também a preocupação de alguns países com a representação do campo e da urbe em suas 

produções. Tal preocupação é reforçada pela diretora Karin Comprovín, da Venezuela, quando, em entrevista a 

essa pesquisadora, afirma que um dos principais cuidados no planejamento da série era escolher temáticas que 

abordassem problemas rurais e urbanos: “En principio hice, junto con mi equipo de trabajo, una investigación 

para determinar cuáles eran los problemas ambientales más importantes en Venezuela y las experiencias vigentes 

relacionadas con eso. Luego, tratamos de seleccionar experiencias en ambos medios: rural y urbano” 

(COMPROVÍN, 2017). 
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razoavelmente engajada nas questões que envolvem a perspectiva de preservação do planeta, 

em diversos caminhos. O que nos leva ao tópico seguinte, onde apresentamos o perfil dos 

jovens de Mi país, e a analítica de sua participação. 

 

3.3 – Protagonismo Juvenil em Mi país, Nuestro Mundo. 

A série Mi país, Nuestro mundo apresenta a juventude latina como um grupo múltiplo 

e heterogêneo, apesar de todos os envolvidos nessa produção demostrarem certo 

comprometimento por temas muito semelhantes, nesse caso o meio ambiente, preservação de 

costumes e culturas juvenis modernas. Nesse trecho da pesquisa observamos o perfil desses 

jovens protagonistas, a relação de alguns diretores com esses adolescentes e também as 

dificuldades e vantagens relatadas por esses profissionais. Através da análise dos episódios, 

material pesquisado sobre a série e entrevista com diretores e com um dos jovens, 

apresentamos algumas questões relevantes sobre esse protagonismo juvenil. 

Julgamos necessário para a compreensão desse múltiplo elenco de protagonistas de Mi 

país iniciar essa análise com a apresentação de um breve perfil desses meninos e meninas. Em 

sua totalidade a série contou com a participação de 52 jovens com idades entre oito e 18 anos, 

aproximadamente, no papel de protagonistas, como listado na tabela 7 (a seguir). Quando nos 

focamos na questão da idade, nos casos em que pudemos identificá-la, verificamos que a 

maioria dos protagonistas possui entre 14 e 17 anos, também ocorrendo, em poucos casos, a 

participação de crianças entre oito e dez anos, bem como a possível participação de maiores 

de 20 anos – caso da Venezuela em ambos exemplos
72

.   
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 Os mais jovens são: Elsy (8), uma das integrantes do grupo do viveiro Parque Ali Primera (episódio “Parque 

Del Oeste”); Barbara (10) e Yoendrys (10), ambos moradores da região do Parque Nacional Agustín Codazzi, 

(“Colonia Tovar”). Por já estarem inseridos no mercado de trabalho e por suas experiências compartilhadas, 

acreditamos que os mais velhos sejam José, Pablo e Roberto da Venezuela (“Lara”) e Santiago, da Bolívia 

(“Santiago por Santiago” e “El nuevo Santiago”). Tais idades não puderam ser verificadas, pois essa informação 

não é oferecida pelos jovens ou pela TAL. Nos episódios uruguaios “El miguelete és um arroyo muerto?” e 

“Launión hace la fuerza” há a presença de crianças, mas estas não chegam a ser classificadas como 

protagonistas, pois apesar de participarem das atividades de ecologia na escola que promove o “Clube de 

Ciências”, as crianças não são as representantes selecionadas pelo projeto para participarem da série Mi país, 

Nuestro Mundo. Nesse caso, os jovens que representam o Clube são Melissa e Claúdio, ambos adolescentes. As 

idades dos jovens protagonistas foram identificadas a partir das sinopses, das apresentações dos protagonistas 

nos vídeos e de informações disponíveis no material audiovisual da série. Não era obrigatório a identificação da 

idade pelo protagonista ou na ficha técnica dos episódios, o que deixou algumas lacunas nesse ponto da análise. 
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Tabela 7 – Protagonistas de Mi país, Nuestro mundo 

País Nomes dos protagonistas e idades 

Argentina Franco (17), Marina (16), Leo, Mauro, Héctor, Agostina (16), 

Facundo (17), Angelo (17), Brian(14), Albis (13) e Fabiana (14). 

Bolívia Santiago, Jaime, Marcelo, Dana e Marco. 

Brasil Daynara, Willian, Danrley, Victor, Kayo, Nadson, Talita, Jordinei, 

Fred, André, Carla, José e Brenda. 

Colômbia Sonia (16). 

Equador Paul e Mirian (15). 

México Escar (18), Cuauhtemoc (17), Samuel (13) e Ananda (12). 

Paraguai Paola (15). 

Uruguai Giannina. 

Venezuela Elsy,Candy, Winker, Katire, Igor (16), Fidel, Abraham, José, Pablo, 

Roberto, Jean Franco, Barbara (10), Daniela e Yoendrys (10). 

Fonte: TAL.TV  Data: março/2017. 

 

O perfil do gênero dos jovens protagonistas se resume, de forma estatística, na 

participação massiva de integrantes do sexo masculino, com 70% dos jovens pertencentes a 

este gênero – são exatamente 36 indivíduos do sexo masculino e 16 do feminino. Na tabela 8 

podemos verificar a quantidade de protagonistas por país, bem como a divisão por gênero 

desse total. Dessa lista de protagonistas, cerca de 81% está inserido em algum grupo, 

organização não governamental, coletivo ou fundação
73

 que lutam pela preservação e a 

melhoria do meio ambiente. Tal número também aponta a preferência dos diretores por jovens 

com esse tipo de envolvimento social.  

 

Tabela 8 – Total de protagonistas por gênero 

País Total Protagonistas G. Masculino G. Feminino 

Argentina 11 8 3 

Bolívia 5 4 1 

Brasil 13 9 4 

Colômbia 1 - 1 

Equador 2 1 1 

México 4 3 1 

Paraguai 1 - 1 

Uruguai 1 - 1 

Venezuela 14 10 4 

Fonte: Série Mi país, Nuestro Mundo.  Data: março/2017. 

 

                                                           
73

 Reciduca, Associação Civil Rincon Nazari, Ecoclubes Río Colorado, Patrulha juvenil H2O Vida, Grupo de 

Medicina Natural de Santiago de Chiquito, Projeto ConViver, Coletivo Jovem Olho D'água, Ponto de Cultura 

Chico Mendes, Comitê dos jovens de Comuneros, Ecologia Costera, Tribhumedal, Clube de Ciências, 

Cooperativa La Alianza e Cooperativa Cecosesola.  
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Quanto às questões raciais, por não haver um sistema de autodeclaração, não podemos 

relativizar a participação de brancos, pardos, negros, indígenas ou outros grupos étnicos. Só 

podemos afirmar, a partir da observação do material audiovisual, que, pelo fenótipo aparente, 

há a presença de brancos, negros, pardos e indígenas, sendo os protagonistas, em sua maioria, 

brancos ou pardos, seguidos por descendentes de grupos indígenas da América Latina. Já com 

relação aos grupos culturais onde esses jovens se inserem, a presença frequente é a de grupos 

de dança de rua – hip hop, break dance – e/ou em danças tradicionais regionais. Outras 

características desses jovens protagonistas é a de seu envolvimento com grupos ligados aos 

esportes, nesse caso o skate e bicicleta. Apesar do futebol ser uma das grandes paixões dos 

países latinos, principalmente na América do Sul, a modalidade não aparece em nenhum 

episódio. 

Após traçar este rápido perfil dos participantes de Mi país, Nuestro mundo, para seguir 

com a análise do protagonismo desses jovens na série, julgamos importante recuperar algumas 

questões já discutidas no primeiro capítulo dessa dissertação. É relevante resgatar que o 

protagonista referido nesse trabalho é aquele que se envolve nas decisões e ações, sejam elas 

relativas à produção audiovisual, sejam referentes aos projetos e trabalhos desenvolvidos na 

comunidade. Vale evocar a abordagem de Costa e Vieira (2006), que acreditam que o 

protagonismo juvenil é uma forma de atuação desses indivíduos a partir do que sentem e 

percebem de sua realidade, transformando-se em uma ferramenta para o exercício da 

autonomia e da cidadania, atuação na comunidade e participação no processo de 

transformação política e social. 

O protagonismo na comunicação, também debatido no capítulo inicial desse trabalho, 

deve ser compreendido como um espaço de transcendência do entorno social e comunitário 

dos jovens, ou seja, uma área que possibilita e propicia a participação criativa, construtiva e 

solidária. Trata-se, como já abordado, de uma importante estratégia para a construção da 

autonomia e interação dos jovens, sendo capaz de potencializar o empoderamento desse 

jovem, favorecendo a superação de estereótipos e preconceitos e possibilitando a construção 

de singularidades na coletividade. 

Os recursos tecnológicos cada vez mais presentes na vida cotidiana através de 

celulares, tablets, câmeras, computadores, etc, proporcionam uma nova forma de comunicar. 

Esse formato influencia crescentemente o modo como a nossa sociedade vive, como já 

abordamos. Essas TICs, como já colocado, são instrumentos que acabam por estimular a 

independência do jovem, oportunizando um novo canal para exporem suas opiniões e 

reinvindicações, auxiliando em seu processo emancipatório e até mesmo em sua interação 
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político-social. A série não ignora tal contexto. Um exemplo evidente são alguns dos diretores 

optaram por entregar uma câmera, seja de vídeo ou fotográfica, para que os jovens pudessem 

se expressar. Dessa forma, além do protagonismo comunitário, eles tiveram a oportunidade de 

retratar, com suas próprias mãos e olhar, o que os cercava, fazer entrevistas e registrar 

momentos de seu trabalho de conscientização em benefício da natureza. Na tabela 9, a seguir, 

estão listados os países e diretores que fizeram essa escolha, acompanhados pela frequência 

de episódios com jovens que utilizam esses artefatos tecnológicos. 

 

Tabela 9 – Jovens com uma câmera na mão 

País Nº de episódios Direção Episódio (s) 

Argentina 4 Ariel Riveiro Todos 

Bolívia 1 Murício Blacut “La utopia del água” 

Brasil 1 Renata Terra e Mariana Oliva “Cabuçu” 

Colômbia 4 Samuel Córdoba Todos 

Equador 1 Tito Jara Episódio 1 

México 0 Yojanan Montaño - 

Paraguai 0 Emilia Vera - 

Uruguai 1 Havier Hayrabedian “Ecologia Costera” 

Venezuela 0 Karin Comprovín, Nelcy Gil  

e Sofia Salazar. 

- 

Fonte: Série Mi país, Nuestro Mundo.  Data: março/2017. 

 

No final, em 12 dos 36 episódios os jovens recebem câmeras: quatro episódios 

argentinos, outros quatro colombianos, um brasileiro, um boliviano, um equatoriano e outro 

uruguaio. No caso da Colômbia, a protagonista Sônia recebeu uma câmera fotográfica para 

registrar sua viagem pelo país retratando o que achava curioso e/ou importante - essa foi a 

única abordagem nesse estilo em toda a série, sendo que algumas dessas fotos foram exibidas 

durante os episódios e também na passagem de créditos. A mesma estratégia de produção foi 

utilizada com os diversos jovens que recebem Sonia e, portanto, desempenham papéis de 

destaque na série colombiana
74

: assim como a protagonista eles registram com câmeras 

fotográficas vários momentos, paisagens e pessoas que marcaram os encontros. Assim, seus 

depoimentos, seus pontos de vista, junto com os de Sonia, construíram o roteiro dos 

episódios, como afirma o diretor dos curtas: “No hubo guión. Luego de vivir las experiencias 
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 Os meninos e meninas que recebem Sônia em suas comunidades não são chamados de protagonistas pela 

TAL. O termo utilizado é anfitrião. Luis, Darwin, Elián, José, Duska, Leidy e Julián foram os responsáveis por 

mostrar suas comunidades e seus costumes locais, principalmente a cultura oral transmitida através de músicas e 

danças tradicionais. 
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y terminar nuestros recorridos grabábamos sus testimonios y reflexiones, que servían de hilo 

conductor” (CORDOBA, 2017).  

O respeito ao protagonismo juvenil parece importante para o diretor escolhido pela 

Colômbia, como indica seu depoimento para essa pesquisadora. Samuel Cordoba, que 

destacou bastante a participação de Sonia e de seus anfitriões, acredita que os jovens podem 

encontrar no audiovisual um meio de expressão importante e atrativo. Ele afirma que o mais 

valioso no modelo de uma série com jovens nos papéis principais é o fato desses jovens serem 

escutados e guiarem, através de suas ações, opiniões e reflexões, todo o trabalho de produção 

de uma equipe profissional. 

Ainda focando o acesso dos jovens à câmera, percebemos que para o diretor Ariel 

Riveiro, da Argentina, a entrega da câmera na mão desses meninos e meninas, além de não ser 

um ponto focal em sua produção, quando ocorre parece ter como finalizada realizar 

entrevistas. Ou seja, nos episódios em que os protagonistas recebem esse equipamento, eles 

assumem a postura de jovens entrevistadores, que conversam entre si, pessoas comuns nas 

ruas e profissionais. Em todos os episódios, apesar deles receberem essa ferramenta, há 

apenas imagens deles próprios em alguma ação de panfletagem ou recolhimento de material, 

entrevistas entre si ou com turistas e pessoas na rua. Os curtas argentinos são, em quase sua 

completude, montados a partir de imagens captadas pela equipe profissional de Riveiro.  

A participação boliviana, apesar de só registrar um caso de entrega de câmera se 

diferencia pela abordagem de Blacut nesse segundo episódio. Ele foi gravado com moradores 

de El Alto de La Paz e acompanha a realização de um vídeo, por parte dos jovens da Patrulha 

Juvenil H2O Vida, que retrata a sujeira e a contaminação do Lago Titicaca. Trata-se de um 

“filme” dentro de outro “filme”. “La utopia de água” não só nomeia um episódio da 

participação boliviana, como também foi o título escolhido para batizar a produção 

audiovisual realizada pelos protagonistas.
75

 Nesse episódio o trabalho dos jovens demonstra 

protagonismo e independência, cabendo ao diretor e sua equipe a captação de suas decisões e 

ações, já que ele foi montado a partir de imagens de apoio da biodiversidade e do cotidiano da 

região, além dos bastidores de produção, entrevistas e imagens captadas para o curta “La 

utopia”. 

Tanto o diretor equatoriano quanto o paraguaio escolheram entregar a câmera para os 

jovens protagonistas apenas nos primeiros episódios, não repetindo tal ação nos demais. 
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 O vídeo produzido por esses jovens é uma continuação de outra produção realizada anos antes chamada de 

“Las venas abiertas del água”, que trabalhava a mesma temática. Tal informação é compartilhada pelos próprios 

jovens da Patrulha H2O Vida, em seus depoimentos. Fizemos uma busca na internet pelo título e não 

encontramos nenhum resultado.  
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Hayrabedian, do Uruguai, assim como o argentino Riveiro, enxergou tal oportunidade como 

uma forma de gravar entrevistas e conversas dos jovens do grupo Ecologia Costeira com 

ambientalistas, pescadores e moradores da cidade de La Costa. Já Tito Jara tratou a entrega 

como algo comum no cotidiano de Mirian, simulando a gravação de um vlog
76

para seu canal 

no youtube. Essa gravação só ocorre no primeiro capítulo, onde ela retrata seu cotidiano 

familiar e alguns problemas ambientais de Vale Huasalata, onde vive. Apesar da câmera de 

vídeo aparecer apenas no primeiro capítulo, os vídeos, que são apontados como parte do canal 

da jovem no site de armazenamento, são exibidos em outros episódios.  

Em “Cabuçu”, único vídeo brasileiro onde os jovens têm acesso à câmera, a 

abordagem foca nos bastidores das gravações “independentes” desses adolescentes. Durante 

todo o capítulo, imagens captadas por Brenda, Karla e José são intercaladas com outras 

gravadas pela equipe profissional. Há também muitas cenas dos “bastidores” da gravação 

desses meninos e meninas. Além de gravar imagens e conversar entre si, os jovens de Cabuçu 

também entrevistam moradores e profissionais ligados ao meio ambiente que trabalham nos 

projetos da região. O encerramento é com os depoimentos desses meninos e meninas de 

Guarulhos sobre suas as expectativas com relação ao futuro de seu bairro, do ponto de cultura 

e do meio ambiente em geral, além dos erros de gravação antes dos créditos. 

No caso brasileiro, apesar de não entregar a câmera aos jovens em todos os episódios, 

a produção parece valorizar a participação desses meninos e meninas a partir da pouca 

utilização de imagens de paisagens naturais.  Ou seja, mesmo que a série seja balizada por 

questões de meio ambiente, o foco de Renata Terra e Mariana Oliva é no jovem. A mesma 

postura parece ser adotada por outros diretores.  Por exemplo, Yojanan Montaño, diretor 

mexicano, apesar de não disponibilizar a câmera, demonstrou essa perspectiva quando optou 

por batizar seus curtas com os nomes dos jovens protagonistas, o que concedeu certo destaque 

aos protagonistas, além de construir os roteiros baseado em conversas com os próprios Escar, 

Samuel, Cuauthemoc e Ananda, como afirmou em entrevista a essa pesquisadora. Como 

colocado, segundo o diretor, os jovens protagonistas recomendavam atividades, temas e 

locações e algumas dessas foram aceitas e que ampliaram o roteiro inicial dos curtas. Nesse 

processo, essas interferências e sugestões mostram o que era possível ou não a partir do 

planejamento inicial, demonstrando que “la participación de los personajes fué fundamental” 

(MONTAÑO, 2017). 
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 O vlog é a abreviação para videolog ou videoblogue. Ele possui atualização frequente e constitui-se como um 

site pessoal ou canal em sites de armazenagem de vídeos, mantido por uma ou mais pessoas, cujo conteúdo 

principal são vídeos. (Wikipedia) 
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 Esse foco no jovem pode ser reforçado a partir do método de escolha de temas e 

personagens por parte dos diretores e suas equipes. Também em entrevista a essa 

pesquisadora, outros diretores além de Montaño - Samuel Cordoba, Javier Hayrabedian e 

Karin Comprovín - indicaram os caminhos escolhidos para a seleção desses protagonistas. 

Como já abordado, a escolha dos jovens se sobrepôs à das temáticas ambientais debatidas.  

Los capítulos se pensaron primero por personajes, necesitabamos darle la 

oportunidad a diferentes tipos de jóvenes de expresarse y representar a algún 

sector de la juventud. Por eso buscamos niños con muy diferentes 

caracteríaticas. Un joven de algún barrio , una adolescente inquieta , un niño 

indígena y finalmente algún chico con perfil socialmente activo como agente 

de cambio dentro de su comunidad. (MONTAÑO, 2017) 

 

Essa seleção também se apoiou, no caso da Venezuela, no “peso” do envolvimento 

desses jovens em experiências ecológicas, mas Karín Comprovín reconhece que a escolha foi 

baseada também na possível facilidade desses meninos e meninas frente às câmeras, o que 

ajudaria no processo de gravação. Ela reforça que a participação dos jovens foi muito ativa e 

considera esse protagonismo juvenil com foco em questões ambientais de suma importância, 

pois “otros jóvenes puedan verse reflejados e identificados en ellos, y por tanto, motivados a 

interesarse en los temas ecológicos, que tantas manos jóvenes necesitan” (COMPROVÍN, 

2017).  

 Outros diretores também expressaram satisfação e a importância de trabalhar com 

indivíduos dessa faixa etária. É o caso de Javier, do Uruguai, que afirma ter sido “muy 

estimulante trabajar con jóvenes con ideas tan claras y con un ímpetu muy contagioso” e que 

a “participación de los jóvenes fue de mucho compromisso” (HAYRABEDIAN, 2017).  Já 

Samuel Cordoba reforçou a relevância de trabalhos que incentivem o protagonismo juvenil: 

“para mi lo importante fue que tuvieran su propia voz, así que el trabajo consistió en 

escucharlos y dejarnos guiar por ellos” (CORDOBA, 2017). 

Muito além do protagonismo na tela, como já observado, ou da entrega da câmera aos 

protagonistas, está o envolvimento desses jovens com os problemas de suas comunidades. 

Esse movimento de ação e reação desses meninos e meninas em relação ao meio ambiente é 

abordado de diferentes formas pelos diretores e países em Mi país. Ainda assim, nessa 

tentativa de mostrar o protagonismo desses adolescentes alguns artifícios se repetem, como a 

participação em programas de rádio e televisão, como pode ser identificado na tabela 10. 
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Tabela 10 – Participação em programas de rádio e TV 

 Tipo de 

Participação 

Número  

de episódios 

Países 

Entrevista rádio 7 Argentina (3), Brasil (2), 

México (1), Uruguai (1) e 

Venezuela (1). 

 

Entrevista TV 1 Argentina 

Fonte: Série Mi país, Nuestro Mundo.  Data: março/2017. 

 

A Argentina foi o país que mais retratou a participação de jovens em programas de 

rádio ou televisão. Esse artifício foi utilizado muitas vezes para apresentar os protagonistas, 

seus projetos e até mesmo como forma de articular a narração dos episódios, aproveitando as 

falas dos entrevistados e dos entrevistadores como locução em voz off
77

.  A forma como foi 

apropriada pelos diretores é muito semelhante em todos os casos, com uma exceção. Em 

segundo lugar no uso desses artifícios está o Brasil, que “usou” o rádio de duas formas: a 

primeira, assim como as demais produções, retratando uma entrevista com jovens de um 

coletivo e a outra acompanhando a apresentação de um programa semanal. 

Essa segunda abordagem brasileira é uma exceção em toda a série. Enquanto nos 

demais casos os jovens são apenas entrevistados por apresentadores profissionais, em 

“Abaetetuba”, a protagonista Daynara e sua colega Caroline são as responsáveis pela 

produção e a locução do programa “Conviver Com-Vida”. Como Daynara afirma no episódio 

de Mi país, esse trabalho desenvolvido na rádio local por ela e Caroline tem como meta 

oferecer educação ambiental de forma simples e objetiva, levando informações importantes e 

incitando reflexões em suas duas edições semanais.  

Os países responsáveis pelos curtas da série tiveram abordagens diferentes sobre a 

participação e autonomia dos jovens em seus curtas, mas apresentarem semelhanças nos 

critérios de escolha desses jovens. Todos optaram por pessoas comprometidas com o meio 

ambiente e envolvidas em ações em benefício da ecologia. Em decorrência dessa opção de 

trabalho, a série apresenta a perspectiva de uma juventude ativa. Os participantes de Mi país, 

Nuestro mundo são jovens protagonistas em suas regiões, são protagonistas de suas próprias 

vidas e comunidades. Eles aparecem como indivíduos que buscam a preservação dos biomas 
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 Ocorre quando o autor da fala está ausente da cena, mas sabemos quem é o personagem que fala. É o oposto 

da “voz over”, mais conhecida como voz de Deus, é um instrumento narrativo onde o locutor não é identificado 

(HACK, 2014). 
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de suas regiões, participando de iniciativas, projetos e grupos com esse foco. São pessoas que 

dedicam seu tempo para entender os problemas que os circundam, para se reunir com pares e 

adultos para traçar planos de trabalho para a preservação e a recuperação ambiental, chegando 

assim ao objetivo de cuidar da melhor forma da natureza e recursos que os rodeiam. 

Dos jovens de Mi país, Nuestro Mundo, Cuauhtemoc Vidrio, participante do segundo 

episódio mexicano, foi o único localizado por nossa pesquisa que respondeu às tentativas de 

contato. Destaque em olimpíadas de ciência em sua adolescência, atualmente ele é 

Engenheiro Civil e continua envolvido com projetos e discussões acerca do meio ambiente, 

ocupando, em janeiro de 2017, o cargo de secretário geral do Congresso Norte-americano de 

Água. Para o jovem, que à época da realização do curta tinha 17 anos, sua participação foi 

uma motivação para entender as consequências dos problemas ambientais para a sociedade, o 

que acabou sendo, para ele, um estímulo para seguir em projetos que lutam contra a 

degradação do meio ambiente. Sobre a importância da figura do jovem nesta série, 

Cuauhtemoc acredita que ela é explicada por duas razões: “por ser un símbolo para 

ejemplificar buenas prácticas y cosas positivas para el planeta orientado a un público de la 

misma edad y que se puedan identificar con él; y por ser un sector de la población estratégico 

para la temática”. (VIDRIO, 2017)  

  

3.4 – Questões culturais e identidade nacional em Mi país, Nuestro mundo 

  O destaque dado ao jovem no processo de realização e na construção do roteiro de Mi 

país, Nuestro mundo que, de certo modo, o reforça como um eixo fundamental na concepção 

da proposta, não deixa de incorporar uma das estratégias fundamentais do projeto TAL, que é 

a valorização da cultura e arte da América Latina em uma perspectiva identitária, como já 

colocamos em outro momento deste trabalho. Uma visão que costuma priorizar o resgate das 

tradições, abrindo pouco diálogo para uma abordagem mais abrangente e que, no caso desta 

série, que é dividida por países, são neles, em especial, que o foco da identidade recai. O que 

acaba colocando em cena, como também já mencionamos, uma situação problemática, pois 

falar em unidade nacional, considerando o que coloca Anderson (1993), significa, muitas 

vezes assumir uma homogeneidade nacional quase nunca real nestes países da série.   

Mas, se esta crítica pode ser colocada para a série Mi país, Nuestro mundo, também se 

pode falar que há uma escolha deliberada quanto ao cenário cultural que é retratado nesta, já 

que, por ser gravada em grandes metrópoles, cidades do interior e comunidades indígenas ou 

assentamentos, a série da TAL.TV destaca a diferença da vida cotidiana desses diferentes 

locais. Enquanto que nos episódios das grandes cidades a vida é acelerada pela “loucura 
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urbana”, no campo ela parece passar devagar e com tranquilidade. Essa diferença também 

pode ser notada no que se refere à forma de retratar as questões culturais que envolvem estes 

territórios diferenciados. A “cultura das metrópoles” se baseia geralmente em esportes 

radicais como o skate, e em danças modernas, como o hip hop e o break dance.   

Muito mais que apenas uma dança, o hip hop recebe, como afirma Teles Marques 

(2009), o status de cultura. Ainda segundo o autor, essa “cultura hip hop” possui traços 

tradicionais de sociedades africanas e surgiu no início dos anos de 1970, se caracterizando 

como um movimento artístico, cultural, popular e social, tendo sido concebido nas regiões 

mais empobrecidas da cidade de Nova Iorque. Nesse sentido, podemos afirmar que a 

construção de suas práticas está ligada diretamente aos espaços das periferias e das classes 

mais baixas, o que para o autor significou a possibilidade de expansão desse movimento para 

territórios semelhantes em todo mundo.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que as periferias são para esse grupo suas referências 

de inspiração e identificação. Dyson (1996) acredita que esse movimento produz, através de 

seus elementos de expressão, um espaço de identificação adequado ao lugar de sua 

manifestação. Compartilhando desse pensamento, Marques (2009, p.55) acredita que a 

“cultura hip hop produz identidade própria a partir da dimensão dada ao termo periferia”, pois 

ao se identificar como proveniente da periferia, esse jovem não está falando apenas onde vive, 

mas sim “de um espaço de interação afetiva carregado de sentido”. Um terceiro autor que 

compartilha essa perspectiva é Dayrell (2001), que acredita que para esses jovens, pertencer à 

periferia torna-se um aspecto de uma identidade que representa sua vida cotidiana e também 

uma experiência de inclusão na sociedade. Neste sentido, essa cultura que se caracteriza como 

um híbrido de movimento social e tribo urbana, com forte atração da juventude, aparece como 

um meio de expressão da experiência social desses jovens da periferia e possibilitam a 

construção de uma identidade.  

Já a cultura campesina é revelada como um painel múltiplo e diversificado pois há 

diferentes danças, vestimentas, estilos musicais e até mesmo línguas. Uma amplitude pautada 

por um ideal de pequenas comunidades integradas, capazes de manter tradições e, portanto, 

menos impactadas pelas transformações causadas, especialmente, pela tecnologia. São 

situações que, talvez, não traduzam integralmente uma realidade cotidiana difícil, com 

situações de conflitos quanto à posse da terra, como ocorre com tantas populações indígenas 

ou pequenos proprietários expulsos do campo pelo agronegócio. Trata-se, portanto, de uma 

opção narrativa que optou por trabalhar as situações onde os conflitos existem mas são 

percebidos pelo aspecto menos violento. Muito provavelmente esta escolha deve-se à ideia de 
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que trazer para muito perto de jovens situações tão complexas poderia implicar em impasses 

como, por exemplo, a circulação com limite de exibição para determinadas faixas etárias. 

Além disso, é inegável que ainda há uma certa visão romântica quanto ao dia a dia do campo, 

algo pautado pela mídia hegemônica também. Por exemplo, no caso brasileiro, não são 

poucas as novelas que costumam retratar essa vida rural de forma idílica ou a partir de tipos 

caricatos, em uma perspectiva humorística
78

. 

De todo modo, o fato é que a preservação de raízes culturais é um dos elementos mais 

recorrentes na série. Tanto as produções da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do México, do 

Paraguai e da Venezuela abordam esse aspecto. Nesses vídeos conhecemos comunidades que 

buscam manter línguas dos povos originários como o Guarani
79

, no caso do Paraguai, e o 

Salasar
80

, no Equador. A questão da preservação da língua está diretamente ligada à tentativa 

de preservação da identidade desses povos indígenas. É por meio da língua, que as sociedades 

humanas elaboram grande parte do conhecimento que detêm acerca do mundo e as transferem 

para as gerações futuras
81

 e, por essa razão, quando se fala na extinção de um sistema 

linguístico, “fala-se também em perda de uma parte substancial da identidade étnica” 

(SILVA, 2010, p. 241). Um exemplo importante levantado pela mesma autora é o do Brasil, 

onde há 1500 anos falavam-se 1300 línguas indígenas e atualmente são registradas apenas 

180. Ou seja, cerca de 85% das línguas e culturas nativas de nosso país desapareceram.   

Além da preocupação com a preservação de línguas nativas, outras questões mais 

folclóricas aparecem com destaque nos vídeos de Mi país. Danças, músicas e cânticos 

regionais, vestimentas tradicionais, artesanato e medicina natural são alguns dos temas 

tratados em diferentes episódios. Em “Abaetetuba”, uma região famosa pelo cultivo do açaí, 

como já abordado, o artesanato, algo muito comum inclusive nas aldeias amazônicas, é 

mostrado como uma das fontes de renda e representação cultural da região. Nos episódios da 

Colômbia, Sonia assiste, em cada aldeia que visita, uma apresentação ou talvez os ensaios de 

um estilo diferente de dança tradicional – essas que são acompanhadas por roupas e músicas 

específicas dessas regiões.  Já nos capítulos que retratam Santiago de Chiquitos, na Bolívia, 
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 Em artigo ainda inédito de Tavares (2017), sobre o audiovisual e o novo rural brasileiro, ela discute esta matriz 

que tem, entre outros antecedentes, a figura de Mazzaropi. (TAVARES, Denise. “(Tele)Visões do agronegócio: 

os caminhoneiros do Canal Rural no contexto do “novo rural brasileiro”. Inédito, 2017).  
79

 O guarani é uma língua indígena do sul da América do Sul. É falada pelos povos da etnia guarani e pelos 

paraguaios. (Wikipedia) 
80

 O povo Salazar é de origem indígena e possuem seus próprios costumes, tradições, vestimentas e idioma. Sua 

língua é o kichwa ou Quichua.(Wikipedia) 
81

 Silva (2010) observa que há um estreito relacionamento entre a língua de um povo e a construção de sua 

identidade, pois é ela o é o principal instrumento por meio do qual se veiculam pensamentos, crenças, visão de 

mundo, conhecimentos tradicionais de um povo, dentre outros aspectos. 
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ouvimos cânticos da cultura indígena que originou a comunidade e também a produção de 

remédios naturais baseados na sabedoria popular dos índios Chiquitanos
82

.  

Os episódios colombianos também possibilitam uma reflexão sobre como pensamos 

ou imaginamos o nosso país e tudo que o integra. O que Sonia, uma adolescente que vive na 

capital Bogotá, entende por seu país, é apenas o que conhece de seu cotidiano urbano.  

Quando ela se depara com costumes diferentes, cores de pele mais escuras e até mesmo com a 

falta de energia elétrica, isso lhe causa estranheza. Além de muitas outras observações, Sonia 

se surpreende com a quantidade de pessoas negras ou indígenas em seu país, pois ela chega a 

comentar, inclusive, que se sente em outro país, pois todos têm a pele escura e ela não. Nesse 

caso específico, o comentário da jovem protagonista não nos parece um comentário com teor 

racista, mas sim uma observação de uma menina que não conhecia a amplitude racial da 

população de seu país e até que não está acostumada a ser minoria em um grupo. As 

impressões e espantos da protagonista durante sua viagem de conhecimento e experiências 

pelo interior de seu país, indicam, ainda, as distâncias que existem entre a realidade urbana e o 

campo, como já abordado anteriormente, confirmando uma segregação territorial que se 

cristaliza, também, pela percepção de não-pertencimento. 

Ainda observando a questão de identidade cultural, tanto o México quanto o Equador 

têm curtas que se destacam. Em “Escar”, o episódio é quase integralmente dedicado às 

questões identitárias, pois seu foco é no reencontro de raízes indígenas por parte do jovem ao 

regressar para seu povo, os Nahuas, após morar em Guadalajara. Nesse curta há, além da 

valorização das matrizes indígenas e de alguns costumes, um profundo debate sobre o valor 

da terra e da passagem e preservação da tradição
83

. Já nos episódios do Equador, ambos os 

protagonistas se deparam com questões da preservação de práticas. No caso de Mirian, ela 

descobre que as tradições salasares, praticadas por ela e sua família no vale onde vivem, 

também podem ser mantidas em outros territórios, como no arquipélago de Galápagos – ou 

pelo menos esse é o objetivo. Lá ela conhece um centro cultural e uma escola que ensinam a 

língua Salasar e seus hábitos. Também em um território desconhecido, Yasuní, na Amazônia 

equatoriana, como já colocado, Paul descobre a existência de povos indígenas isolados e que 

são protegidos do contato com o restante dos moradores da região. Essa descoberta é 
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 O povo Chiquitano resulta de um conjunto de povos - Samucos, Paikoneka, Saraveka, Otuke, Kuruminaka, 

Kuravé, Koraveka, Tapiis, Korokaneka, Manacica e Paunaka, entre outros - que foi aldeado na Bolívia, em 

missões jesuítas nos séculos XVII e XVIII. (Wikipedia) 
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 Nesse episódio Escar e os anciãos Nahuas caracterizam sua terra como sagrada, ou seja, algo que não pode se 

vender e que precisa ser cuidado pelo povo. Outra problemática apontada é a migração dos jovens do povoado 

para as grandes cidades, o que pode, no futuro, acabar com costumes passados de geração a geração através da 

oralidade ou até mesmo findar o próprio povoado.  
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fundamental para o próprio destino de Paul que, antes da viagem que faz, está bastante 

pressionado por seus pais quanto ao seu futuro profissional. Assim, tanto o encontro com 

Pablo – cientista que o recebe – quanto o impacto que sente frente à realidade de grupos 

indígenas nunca contatados, o fazem decidir pela Antropologia. Deste modo, a vivência que 

tem na realização dos curtas, configura-se similar às viagens de iniciação que redundam em 

descobertas profundas sobre si mesmo. 

Conhecer a sua identidade e/ou tentar revelar como ela se constrói articulada às 

tradições e culturas locais é, portanto, uma questão constante na série. Em alguns casos as 

atividades comerciais e de subsistência de algumas regiões se cruzam com as questões 

culturais, como ocorre nas vilas de pescadores do Uruguai e Colômbia, onde esses 

trabalhadores, além de tirar seu sustento do mar, aprendem através da cultura e hábitos locais 

a prática desse ofício. Essas técnicas, assim como histórias, danças e outros ofícios são 

ensinados pelos pais e mães aos seus filhos. Esse também é o caso das “caçadoras de 

mariscos” de Tumaco, na costa do Pacífico, local retratado pelo terceiro episódio de 

“Colômbia de mis ojos”.  

Como afirmamos no início deste subcapítulo, os aspectos culturais em Mi país, 

Nuestro mundo são amplos e múltiplos. Eles ajudam na compreensão de que as nações não 

podem ser resumidas em identidades únicas, pois um mesmo povo é formado por muitas 

culturas, essas com costumes, tradições e, em alguns casos, línguas diferentes das praticadas 

pela maioria nacional. A insistência nessa unificação identitária é irreal e fruto de uma 

unidade imaginada, o que só poderia contribuir, como defende Anderson (1993), para 

legitimar o poder dessas nações. Apesar da presença dessa generalização ou unificação das 

características e cultura de um país, a série objeto desta pesquisa, talvez por ter jovens como 

protagonistas, acaba por retratar novos caminhos através das descobertas desses meninos e 

meninas que ocupam os papéis centrais dos vídeos analisados. Incentivar essa característica 

desbravadora é também uma das formas de estimular o protagonismo juvenil, já que o 

protagonismo é construído a partir de uma participação real e ativa do jovem em ações 

práticas no entorno social (COSTA E VIEIRA, 2006). 

 

3.5 – O cotidiano em Mi país, Nuestro mundo 

De uma forma bastante sintética, pode-se dizer que a discussão trazida por Heller 

(1985) sobre o cotidiano implica, especialmente, na necessidade de se ultrapassar as formas 
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de pensamento do senso comum
84

.  Ou seja, para a autora, vida cotidiana é a vida de todo 

homem e esse homem participa deste dia a dia com o que considera todos os aspectos de sua 

individualidade, de sua personalidade. Nesse tempo/lugar, a característica dominante é a 

espontaneidade e isto é, ainda segundo Heller, a tendência de qualquer atividade cotidiana. 

Tal diagnóstico esconde, no entanto, uma questão: este arcabouço do ritmo da vida comum, 

impede que o homem, vivendo em sociedade, perceba as contradições onde está inserido. 

Contradições presentes em especial no sistema capitalista, avaliado como opressor e repleto 

de desigualdades sociais que, entre outras consequências, impede o homem (humanidade) de 

viver plenamente o seu potencial humano. Portanto, compreender o cotidiano, em sua 

dimensão de ocultamentos, significa acionar as possibilidades de ir de encontro às 

completudes que definem o homem, considerando-o aqui, em seu aspecto genérico. 

A argumentação de Heller (1985) ancora-se na proposta da necessidade de suspender o 

cotidiano justamente para observá-lo, compreendê-lo e superá-lo. Tal perspectiva, para ela é 

possível, temporariamente, no trabalho, na arte, na ciência e na moral, sendo oportunidades 

produtivas no processo de (des)alienação.   

As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações 

duradouras são a arte e a ciência. [...] A arte realiza tal processo porque, 

graças à sua essência, é autoconsciência e memória da humanidade; a ciência 

da sociedade, na medida em que desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a 

teologia referida ao homem singular); e a ciência da natureza, graças a seu 

caráter desantropomorfizador. (HELLER, 1985, p. 26, grifos da autora) 

 

No caso da arte, é através dela que é possível liberar a criatividade e a imaginação para 

romper com normas estabelecidas e com a alienação. A arte, como os outros campos 

apontados por Heller, auxilia na criação de um espaço para a reconstrução da cidadania, para 

o surgimento de novos significados do cotidiano, para o fortalecimento do sujeito e, enfim, 

para a quebra da alienação. Isto é, a arte tem o poder de transformar o homem para que ele 

possa agir sobre a cotidianidade, alterando-a. Nesse sentido, é possível pensar o audiovisual 

como uma ferramenta com o potencial de promover, através da suspensão do cotidiano, a 

percepção de processos sociais que, historicamente, determinaram características e problemas 

presentes na América Latina. Em Mi país, Nuestro mundo, os jovens deixam a 

individualidade de suas vidas para agir na heterogeneidade, buscando, assim, compreender, 

mudar e até mesmo romper com questões presentes em seu cotidiano. Acompanhando a série, 
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 O próprio termo cotidiano, que vem do latim cotidie ou cotidianus, significa todos os dias, o diário, o dia-a-

dia, o comum, o habitual. 
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é possível perceber as diferentes abordagens do cotidiano, que implicam, também, diferentes 

“funções” nos episódios. 

Um dos recursos mais comum acionado na série é o uso de situações cotidianas para 

representar a passagem de tempo. Os diretores das produções da Argentina, Brasil, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela, por exemplo, utilizam imagens da vida diária das 

cidades, de pessoas, animais e ações identificáveis como presentes no dia a dia das pessoas, 

para criar essa temporalidade.  Um exemplo é o brasileiro “Reciduca”, que acompanha os 

jovens Franco e Marina em um dia de trabalho pelo projeto de reciclagem de garrafas pet. O 

curta inicia com imagens do cotidiano urbano de uma grande cidade, com carros em 

movimento acelerado e pessoas nas ruas, seguindo para a casa de Franco, quando começa 

acompanhá-lo em sua rotina, o que também faz com Marina. Eles são retratados em casa e no 

caminho para a fundação Reciduca, bem como durante a preparação para uma palestra e no 

decorrer do trabalho de panfletagem e recolhimento de material reciclado.  

O uso do cotidiano para caracterizar a temporalidade parece servir como fio condutor 

para a narrativa dos vídeos. É através dessa linha de tempo que os diretores salientam o 

envolvimento e o trabalho ativo desses jovens nos projetos e grupos comprometidos com o 

meio ambiente. Ou seja, é o cotidiano enaltecendo o protagonismo juvenil desses meninos e 

meninas na relação com a ecologia em suas cidades e comunidades. Outra possível “função” 

dessa abordagem é destacar os riscos e os problemas com o meio ambiente. Essa passagem de 

tempo também ressalta, através de imagens da vida comum e diária nas localidades visitadas, 

os problemas enfrentados e a relação da comunidade com esses problemas em seu cotidiano.  

O cotidiano em Mi país também aparece como uma forma para abrandar o choque da 

barbárie. Essa técnica é usada pelas diretoras venezuelanas, por exemplo, no vídeo “Colonia 

Tovar”. Nesse episódio, em que o descarte irresponsável do lixo e a contaminação de lençóis 

freáticos são os temas principais, as imagens de sujeira e podridão são mostradas, 

entremeadas por atividades das crianças do povoado. Tal recurso serve como um fôlego para 

que o espectador consiga assistir o vídeo, o que, mesmo assim, não elimina ou diminui o 

impacto necessário causado pelas imagens mais duras. Também presente nessa série, que é 

diretamente afetada pelo cotidiano, é a preservação da cultura, ritos e costumes em diferentes 

regiões da América Latina. Um exemplo, como já abordado, é a questão da sobrevivência da 

cultura Salasar, no Equador, onde Miriam e seu povo deixam de lado a sua individualidade 

em busca de manter suas tradições. Esse aspecto do cotidiano é amplamente explorado pelo 

diretor Tito Jara, que além de retratar um pouco da vida diária da família da jovem 

protagonista na comunidade salasar onde vivem, no Vale Huasalata, revela também o desafio 
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de imigrantes dessa cultura em outra região do país, no Arquipélago de Galápagos, bem 

distante de suas raízes.  

O cotidiano tem seu momento de destaque no quarto episódio mexicano, “Ananda”. 

Nesse vídeo de Yojanan Montaño, como já abordado, a jovem é desafiada a criar uma lista 

com dez formas de melhorar ou salvar o planeta terra. Essa proposta é cumprida pela jovem 

através da observação de ações do cotidiano, ou seja, as narrativas dessa vida diária serviram 

de matéria-prima para a obtenção do conhecimento. O cotidiano apresentado por Montaño e 

Ananda é leve e inocente, sendo que a narração desse episódio é toda feita pela jovem no 

formato de diário, onde ela divide seus pensamentos e ideias, falando em voz alta e 

escrevendo em seu caderno suas dez sugestões para salvar o meio ambiente por ela 

descoberta. Mesmo com essa abordagem um tanto ingênuas e com sugestões já conhecidas 

pelo senso comum, o recado de Ananda é valioso: simples mudanças no cotidiano podem 

poupar muitos recursos naturais e melhorar a qualidade de vida em nosso planeta. 

É claro que, retomando o que coloca Heller (1985), nem todas as produções realizadas 

como arte têm este efeito de suspensão do cotidiano em uma perspectiva transformadora. 

Como não se trata de investigar os impactos no público, o que se quer destacar é a recorrência 

ao cotidiano como um arco necessário para não deslocar os protagonistas, integralmente, para 

o papel de heróis ou pessoas extraordinárias capazes de realizar feitos únicos. Isso seria, a 

nosso ver, subverter, integralmente, o próprio propósito da série. Manter, portanto, o vínculo 

com a realidade que vivenciam, implica em um investimento na configuração do homem 

comum em sua responsabilidade pela manutenção do planeta. No caso do jovem, “atravessar” 

suas aventuras pelo dia a dia que vivem, quer dizer o quanto o deslocamento que a produção 

da série provoca traz, embutida, a permanência na chamada “vida real”. Uma estrutura 

narrativa acionada pelas diversas situações que podem ser chamadas de “tempos mortos” – 

quando se pensa no eixo central de cada roteiro – mas que se colocam como essenciais ao 

projeto. Neste horizonte, considera-se que, apesar das interrogações e mesmo críticas que este 

trabalho faz a Mi país, Nuestro mundo, reconhece-se o esforço dos envolvidos na produção e 

da própria TAL, quanto à realização deste audiovisual e seus propósitos. Encerrar a análise 

com esta posição, incluindo este destaque dado ao cuidado de inserir o cotidiano de forma 

estruturante nos curtas, reconhecendo-o como o lugar/tempo que produz uma identificação 

necessária à comunicação e às propostas educativas do projeto, é também creditar à série seu 

potencial de, pelo menos, provocar discussões. Isto é, potente, o bastante, para ser 

reconhecido como objeto da cultura e, deste modo, parte essencial dos caminhos ainda tão 

tateados das transformações sociais, ou, mobilizadores para se desejar tais transformações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O termo protagonismo juvenil foi popularizado nos últimos anos e aparece 

frequentemente em referência ao envolvimento e à participação de jovens em questões 

escolares, sociais, políticas, ambientais, entre outras, e é derivado da expressão protagonista, 

que geralmente se refere ao ator ou figura principal em peças de teatro, filmes e novelas, 

como já mencionado anteriormente nesta dissertação. Esse protagonismo foi, desde o início, o 

foco desse trabalho. Uma situação resultante, como reconhecido na Introdução deste trabalho, 

como desdobrada de uma vivência objetiva da pesquisadora, que trouxe inquietações e o 

projeto de voltar a participar das discussões acadêmicas. Mas, vale ressaltar, que tal 

movimento pautava-se por um olhar que reconhecia na proposta de protagonismo juvenil 

apenas o incentivo ao jovem para uma participação ativa na produção audiovisual e em 

debates sobre diferentes problemas e situações presentes no cotidiano da sociedade.  

No entanto, investigar a série Mi país, Nuestro mundo possibilitou uma imersão no 

universo juvenil através da recuperação dos mais diferentes conceitos sobre esse grupo 

específico que, como já abordamos, pode ser percebido como um fenômeno heterogêneo, 

complexo e plural. A partir dos autores Borelli & Rocha (2008), Catani & Gilioli (2008), 

Castro et all (2010), Costa & Vieira (2006) e Stamato (2009) a compreensão agora, é que a 

juventude é realmente muito mais que uma palavra que define uma faixa etária, pois trata-se 

de um período de vida marcado pelas mais diversas influências (gênero, questões sociais e 

geográficas, consumo, experiências, contextos, espaços e tempo), o que define essa juventude 

como múltipla e não rotulável (MARGULIS & URRESTI,2000). Ainda, considerando o 

percurso metodológico construído, que o protagonismo juvenil se refere não só à figura do 

ator principal, mas sim a uma forma do jovem construir sua autonomia e interação através de 

espaços e situações que propiciem uma participação comunitária criativa, construtiva e 

solidária na solução de problemas e no envolvimento com lutas em geral. No entanto, 

constatamos, também, que para ser real esse protagonismo deve proporcionar a autonomia 

desse jovem, reconhecendo-o como sujeito ativo de sua história, não deixando espaço para a 

censura de adultos (pais, professores, instrutores). Ou seja, os jovens devem ser incentivados 

por esses mentores a serem os protagonistas de suas próprias vidas e escolhas, o que equivale 

ao conceito de educação emancipatória de Paulo Freire (2005), como abordado. 

Sendo um termo que de certa forma se naturalizou, o protagonismo juvenil sempre 

esteve presente, explícita ou implicitamente, em alguns clichês que permeiam a sociedade. 

São exemplos desse senso comum envolvendo esse grupo, frases como “a educação é o 

futuro” ou “o jovem é o futuro do país”. Esses clichês também estão presentes cotidianamente 
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na mídia e, de algum modo, podem mobilizar o imaginário popular, ainda assim não 

significando que serão efetivados em práticas reais. Nesse caminho, esta dissertação nos 

permite averiguar uma proposta que pode se apresentar como uma vereda ao viabilizar mais 

uma experiência mobilizada pela ideia da necessidade deste protagonismo do jovem, agora 

incluindo a mediação da Comunicação.  

Portanto, procurar entender como a comunicação e o protagonismo juvenil podem se 

relacionar a partir de um projeto específico de realização audiovisual foi, então, um dos 

objetivos deste trabalho. Para tal meta, escolheu-se focar o processo de produção da série, 

discutindo-o à luz das temáticas e abordagens assumidas nos 36 curtas, problematizando a 

concepção narrativa que delimitava um determinado tipo de protagonista – o jovem – e, 

também, localizando editorialmente a produção como pertencente a um projeto mais amplo, a 

TAL.TV. Essa construção permitiu alguns encontros. Primeiro, com a própria comunicação e 

seus desafios, uma perspectiva que atravessou a investigação, sem, no entanto, ser discutida 

em seus aspectos epistemológicos, pois este não era o foco da pesquisa. Depois, um encontro 

com a Educação, que não integrava, inicialmente, essa tentativa de compreender a série, mas 

que o embate com o objeto colocou de forma clara, seja pela estrutura narrativa construída, 

seja pelo posicionamento dos diretores que responderam ao nosso contato. O que nos levou a 

adentrar, assim, mesmo que não tão profundamente quanto mereça, no universo da relação 

mídia e educação.  

Neste lugar de diálogo entre a mídia e a educação, que ganhou relevância nessa 

pesquisa somente após a qualificação
85

, a perspectiva do protagonismo juvenil remete à 

participação desses jovens no processo de transformação política e social, sua relação e 

atuação em comunidade, cidadania e trabalho em equipe. Pois, nos conceitos desse campo 

transdisciplinar, que ainda se encontra em processo constante de mudança, afirmações que 

complementam os conceitos debatidos anteriormente conforme os autores Belloni & Bévort 

(2009), Soares (2011) e Gomes de Souza (2015), permitem concluir que o protagonismo 

presente nos curtas de Mi país, Nuestro mundo é resultado do estímulo à independência do 

jovem, ao pensamento crítico, às lutas políticas, sociais, culturais e também ambientais.  Ou 

seja, de acordo com Gomes de Souza (2015):  

[...] é importante estimular o protagonismo juvenil como exercício da 

cidadania, envolvendo o adolescente na discussão e resolução de problemas 

concretos do seu cotidiano, assim como nas questões de interesse coletivo, 

incentivando sua participação em associações (ecológicas, culturais, 
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 Essa nova perspectiva surgiu após um novo olhar sobre a série após considerações da banca de qualificação e a 

descoberta da menção de um dos conceitos (Educomunicação) por uma das jovens, em um dos curtas brasileiros, 

como já abordado. 
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estudantis, entre outras) e em movimentos sociais mais amplos. (GOMES 

DE SOUZA, 2015, p. 65) 

 

Em outras palavras, o fato é que quando focamos na série a tentativa é ver como os 

conceitos, de algum modo, se materializam nessa produção e como o inverso ocorre. Portanto, 

esse trabalho se propôs a discutir uma produção que, de certo modo, está significativamente 

afinada aos discursos de protagonismo juvenil, aos que corroboram a importância da educação 

neste, ao cenário intenso da cultura audiovisual e, claro, à pluralidade de visões sobre e com 

os jovens que Mi país, Nuestro mundo traz. É, portanto, a partir da materialização desses 

discursos nos curtas e através das reflexões e análises apresentadas nessa dissertação que 

procuramos debater como esse processo é realizado. Para tanto, esta pesquisa não deixou de 

considerar que Mi país é uma série que foi desenvolvida por nove países e essa característica 

acaba revelando uma possível ambição panorâmica, tanto da questão ambiental quanto do 

protagonismo juvenil. E, para compreender a abordagem de cada país, não só foram 

analisados todos os curtas como também se contatou os profissionais e jovens envolvidos na 

produção: todos os diretores e diretoras foram procurados, bem como alguns dos 

protagonistas.  

Tal metodologia não foi simples e demandou um tempo razoável, sendo que, na 

decisão de tentar o contato com os realizadores e participantes da série, a expectativa sempre 

foi de um retorno parcial pois se entendia que esta era uma trilha complementar que não 

poderia comprometer a realização do trabalho como um todo. Com as respostas de alguns 

ocorreu, de fato. Ainda assim, aqueles que retornaram trouxeram informações interessantes 

que, em união com os conceitos debatidos nos primeiros capítulos e a análise dos vídeos que 

compõem a série, deram pistas e possibilidades para algumas digressões e também permitiram 

inferir sobre as interrogações iniciais, essas que foram para além da própria série. E, para 

deixar mais claro o processo, vale elencar que depois de muitas tentativas e abordagens, até o 

encerramento dessa dissertação, quem retornou foram os diretores Yojanam Montaño 

(México), Samuel Córdoba (Colômbia), Javier Hayrabedian (Uruguai), Karin Comprovín 

(Venezuela); e do jovem Cuauthemoc Vidrio (México). 

Essas entrevistas, a pedido dos diretores e do jovem, foram realizadas através de e-

mail, com um questionário com cerca de seis perguntas. O número reduzido de perguntas 

também foi devido à solicitação dos entrevistados que, em sua maioria, não dispunham de 
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tempo para muitas questões
86

. Outros dois diretores que nos responderam em um primeiro 

momento foram Renata Terra (Brasil) e Tito Jara (Equador), mas não prosseguiram com o 

contato por compromissos profissionais que tomavam todo o seu tempo. Além do 

questionário, oferecemos a possibilidade de entrevistas por telefone ou ferramentas de 

conversas online em vídeo, mas nenhum aceitou essa proposta. Todos os outros envolvidos 

não nos responderam
87

. 

Além deste processo vale mencionar que desde o princípio essa dissertação não se 

moveu por uma hipótese, no sentido clássico de uma investigação. O que interessava era fazer 

um estudo sobre a série pautado pela proposta de verificar as áreas do conhecimento com as 

quais ela dialogava. Essa opção gestou uma construção metodológica que impactou 

diretamente na formatação da pesquisa, sendo a responsável pela divisão dos capítulos e 

abordagem adotada. De todo modo, a questão do protagonismo juvenil sempre foi uma 

questão central, assim como o processo de construção da série. Portanto, pode-se dizer que 

uma primeira interrogação, aquela que percorreu todo o trabalho, era se havia, ou não, a 

presença do protagonismo juvenil nessa série, algo que demandava, simultaneamente, 

compreender como este se tornava ou não estruturante dos episódios.  

A opção de priorizar o protagonismo juvenil e sua relação com esse potente canal de 

expressão que é o audiovisual é proveniente das experiências profissionais anteriores dessa 

pesquisadora. Como já abordado, a vivência em projetos educativos que priorizavam esses 

dois elementos foram os responsáveis pelo início dessa pesquisa. Essa preferência parece ser 

compartilhada pelos próprios realizadores da série, pois constatamos através da análise dos 

episódios e também dos relatos dos diretores em seus questionários, que ainda que se trate de 

uma série sobre meio ambiente, o perfil e a escolha dos jovens era uma preocupação 

prevalente, como podemos confirmar no depoimento de pelos menos três dos diretores 

entrevistados
88

.  

                                                           
86

 Nos primeiros contatos foi enviado o questionário original, que continha cerca de 15 questões, mas após 

negociação com os entrevistados, o número foi reduzido e as perguntas resumidas à seis. 
87

 Além de Cuauthemoc, outra jovem encontrada foi Daynara Calandrini, mas assim como a maioria dos 

diretores, Daynara não nos respondeu. 
88

 Um exemplo dessas declarações que nos auxiliaram a confirmar tal constatação foi o depoimento do diretor 

dos episódios colombianos, Samuel Córdoba: “La serie a la que pertenece el documental, tenía dos temas que 

fueron las únicas determinantes que recibimos para comenzar el proyecto: jóvenes y medio ambiente. Entonces 

lo que hicimos fue pensar en problemáticas ambientales que involucraran niños y así se me ocurrió en primer 

lugar contactar un grupo de jóvenes ambientalistas que hacen recorridos por el río Tunjuelo y que yo conocía. De 

ahí salió la protagonista de la serie, la idea fue que ella viajara a diferentes regiones del país a encontrarse con 

otros jóvenes que estuvieran involucrados en alguna problemática ambiental. A diferencia de ella, buscamos 

otros jóvenes que estuvieran involucrados con la problemática desde su quehacer, sin ser 

activistas”.(CÓRDOBA, 2017) 
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O destaque ao protagonismo juvenil em “vantagem” ao do meio ambiente no que se 

relaciona à abordagem de diretores e equipe de produção de Mi país, pode ser vista como 

estas discussões na América Latina ainda são frágeis, apesar da destruição do planeta e das 

urgências ambientais serem temas importantes e necessários no debate internacional. Isto é, 

mesmo que seu território incorpore boa parte dos recursos naturais mundiais, como já 

mencionado anteriormente, as discussões e políticas pautadas pela ecologia e suas chaves de 

compreensão – sustentabilidade, energia limpa, etc – continuam sendo apresentadas de modo 

um tanto simplista, ignorando-se a complexidade do tema e as urgentes problemáticas que 

este carrega. De qualquer forma, conforme procuramos destacar na dissertação, ações como 

esta produção da TAL.TV, mesmo que ainda traga tantos questionamentos, são importantes 

para despertar novos projetos e levantar debates sobre essa questão crucial para a vida futura 

em nosso planeta. 

Esta afirmação é possível porque, conforme a pesquisa realizada, a série Mi país, 

Nuestro mundo provocou também interrogações para além dela, pois o próprio processo de 

produção, com todo esse envolvimento do jovem com o audiovisual, carrega indagações sobre 

o formato e proposta de outros projetos e ações que relacionam a comunicação e o 

protagonismo juvenil. Ou seja, se ela foi viabilizada deste modo, que outras alternativas são 

possíveis ou já foram feitas? Esta perspectiva levou a pesquisa a buscar na própria Rede TAL 

as produções similares ao projeto Mi país, constituindo, assim, o capítulo dois deste trabalho. 

Ali, portanto, arrolou-se um território plural de propostas, confirmando os objetivos da 

Televisão da América Latina na sua jornada de ser também um repositório de produções que 

expressem as questões identitárias da região e as coloquem em circulação. É o caso das séries 

“Al Natural – Agua em tempos de sed”, “Relatos del Viento”, “Universo do Petróleo”, 

Expedición Natibo-Visa”, “Mochila al Ombro”, entre outras que francamente abordam a 

temática ambiental e das séries e curtas “Ecoaventuras”, “La mente que nos rodea”, “Por la 

trocha”, “Amo em el D.F”, “Banderas em Marte” que incluem o jovem e os debates que o 

cercam.   

Enfim, como é preciso um fechamento – apesar da sensação ou intuição de que a 

relação com estes curtas não se esgota neste trabalho – destaca-se que após todo o processo de 

investigação uma possível conclusão é que os curtas de Mi país, Nuestro mundo trabalharam 

questões relevantes e de real preocupação para os nove países participantes, apesar da 

prioridade ter ficado com a escolha dos jovens protagonistas e não com os temas debatidos. O 

que, por sua vez, desenha uma preocupação comum que não se sobrepôs às particularidades 

de cada projeto, em um processo de autonomia substantiva que reflete na qualidade e 
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envolvimento das participações e, até mesmo, em projetos futuros, como ocorreu com Paul, 

um dos protagonistas dos episódios do Equador que decide ser antropólogo. Aliás, algo 

também precisa ser mencionado em relação a este curta: é o único que insere, mesmo que 

rapidamente, a presença de um pesquisador de uma estação científica. Essa ressalva é 

relevante já que uma das críticas colocada por este trabalho é justamente a dificuldade que 

projetos como a TAL.TV têm de incorporar a ciência e a tecnologia como uma matriz para ser 

incluída nos debates e produções que fazem. Dito isso, retoma-se o diagnóstico de que os 

problemas escolhidos para serem apresentados pela série, o estilo e as narrativas assumidas 

por cada episódio, entre outras escolhas que apresentamos ao longo desta dissertação, 

confirmam uma perspectiva de diálogo importante com a sociedade já que representam reais 

preocupações dessas nações e, neste sentido, expõem uma versão de juventude consciente e 

engajada nas questões que envolvem a perspectiva de preservação do planeta, em diversos 

caminhos. 
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Anexo I 

Questionário - Yojanan Montaño
89

 –  México 

 

 

¿Cómo se pensaba los capítulos: temas, regiones, personajes e incluso el nombre? 

Los capítulos se pensaron primero por personajes, necesitabamos darle la oportunidad a 

diferentes tipos de jóvenes de expresarse y representar a algún sector de la juventud. Por eso 

buscamos niños con muy diferentes caracteríaticas. Un joven de algún barrio , una 

adolescente inquieta , un niño indígena y finalmente algún chico con perfil socialmente activo 

como agente de cambio dentro de su comunidad. 

 

¿Como se pensaba la participación de los jóvenes? ¿Había alguna guía en la elección de 

estos jóvenes? 

Siempre se buscó que fueran chicos desinhibidos, que buscaran aportar algo a su comunidad, 

de manera consciente o inconscientemente. Fue un proceso complicado por que quizá hubo 

muchos chicos con mucha personalidad y carisma pero sus "proyectos" no tenían mucho 

contenido. En otras ocaciones era al contrario, tenían muy buenas intenciones pero su 

personalidad no proyectaba mucho y finalmente la intención de la serie era que chicos de 

otras partes de latinoamérica se sintieran atraidos por las vidas y las ganas de marcar un 

cambio. Entonces necesitábamos que los chicos estuvieran muy despiertos. 

 

¿Cómo, en efecto, fue la participación de estos adolescentes? ¿El guión fue diseñado con la 

participación y opinión de los jóvenes protagonistas? Estos jóvenes interferido de alguna 

manera en el guión? Ellos hicieron sugerencias? Cualquier sugerencia fue aceptada? 

El guión se penso a manera de escaleta y se le fué dando forma a partir de una serie de 

entrevistas y pasar un tiempo con los Jóvenes, en sus actividades cotidianas, los chicos nos 

proponían temas inclucive locaciones y actividades, algunas fueron aceptadas ya que 

enriquecían la historia. De ahí nos fuimos dando cuenta de qué cosas o hipótesis que 

manejamos en un principio eran reales y que no. La participación de los personajes fué 

fundamental. 
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Anexo II 

Questionário - Karin  Camprovín
90

  - Venezuela 

 

 

¿Cómo se pensaba los capítulos: temas, regiones, personajes e incluso el nombre? 

En principio hice, junto con mi equipo de trabajo, una investigación para determinar cuáles 

eran los problemas ambientales más importantes en Venezuela y las experiencias vigentes 

relacionadas con eso. Luego, tratamos de seleccionar experiencias en ambos medios: rural y 

urbano. Aquellas experiencias de mayor impacto social, pero a la vez aquellas con mayores 

posibilidades de acceder en un corto tiempo y con poco presupuesto, puesto que teníamos un 

presupuesto muy limitado para la realización del documental, por tanto, dentro de las 

temáticas de interés social, debíamos elegir aquellas experiencias que estuvieran en las 

regiones más accesibles tanto geográficamente como en términos de producción para 

nosotros. 

 

¿Como se pensaba la participación de los jóvenes?¿Cómo, en efecto, fue la participación de 

estos adolescentes? 

La participación de los jóvenes fue muy disímil. En los contextos urbanos fue más difícil la 

participación de los jóvenes que en los medios rurales, pues los jóvenes estaban menos 

involucrados con el medio ambiente y las experiencias que encontramos en la ciudad eran 

menos sólidas y concisas que en el medio rural, pues evidentemente allí los temas ambientales 

están relacionados directamente con su cotidianidad, mientras que en las experiencias que 

encontramos en los medios más urbanos como en La Colonia Tovar o en Caracas, por 

ejemplo, los jóvenes se involucraban de forma más superficial, sólo como parte de una 

actividad extracurricular, pero no realmente como parte indispensable de sus vidas. Sin 

embargo, por ejemplo en el medio rural, como se puede observar en el segmento de Lara y 

San Chorquiz, por ejemplo, los jóvenes estaban muy involucrados con las problemáticas 

ambientales, y por tanto la motivación en ellos por mostrar su propia realidad y ser parte del 

documental estaba directamente conectada con su compromiso con su experiencia ecológica, 

en este caso particular, la agroecología.  

Los personajes fueron elegidos por el peso de su participación en las experiencias ecológicas 

pero también por la facilidad que pudieran tener ante las cámaras. En algunos de los 

segmentos, la participación de los jóvenes fue muy activa, pero en otros costó trabajo lograr la 

fluidez que queríamos, como sucedió en el segmento de Caracas. 
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¿Qué piensa de la importancia de la participación de los jóvenes en el audiovisual?  

Considero de suma importancia la participación de los jóvenes en este tipo de audiovisuales 

para que otros jóvenes puedan verse reflejados e identificados en ellos, y por tanto, motivados 

a interesarse en los temas ecológicos, que tantas manos jóvenes necesitan.  

 

¿Usted cree que los temas tratados en sus películas de la serie "Mi país" discutir los 

principales problemas de Venezuela? 

Creo que parcialmente en el documental se reflejó uno de los grandes hitos en ese momento 

en Venezuela; la agroecología, la posibilidad de producirltura sin agentes contaminantes 

tóxicos para el medio ambiente y para el ser humano. Sin embargo, creo que otros de los 

tópicos abordados no reflejaron las problemáticas más importantes en materia ambiental en  

Venezuela. 
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Anexo III 

Questionário - Samuel Córdoba
91

 – Colômbia 

 

 

¿Cómo se pensaba los capítulos: temas, regiones, personajes e incluso el nombre? 

 La serie a la que pertenece el documental, tenía dos temas que fueron las únicas 

determinantes que recibimos para comenzar el proyecto: jóvenes y medio ambiente. Entonces 

lo que hicimos fue pensar en problemáticas ambientales que involucraran niños y así se me 

ocurrió en primer lugar contactar un grupo de jóvenes ambientalistas que hacen recorridos por 

el río Tunjuelo y que yo conocía. De ahí salió la protagonista de la serie, la idea fue que ella 

viajara a diferentes regiones del país a encontrarse con otros jóvenes que estuvieran 

involucrados en alguna problemática ambiental. A diferencia de ella, buscamos otros jóvenes 

que estuvieran involucrados con la problemática desde su quehacer, sin ser activistas. El 

nombre fue el temporal que tenía desde antes que yo entrata al proyecto y nunca lo 

cambiamos. 

 

¿Como se pensaba la participación de los jóvenes?¿Cómo, en efecto, fue la participación de 

estos adolescentes? 

 La participación de los jóvenes era una necesidad del proyecto y ellos fueron los 

protagonistas. Además les dimos una cámara digital a cada uno para que fotografiara los 

recorridos y contara su historia desde su punto de vista.  

 

¿Qué piensa de la importancia de la participación de los jóvenes en el audiovisual? 

 Los jóvenes encuentran en el audiovisual un medio de expresión muy atractivo e importante. 

A diferencia de los niños que les encanta aparecer en pantalla, los jóvenes mas conscientes de 

la imagen que proyectan les llama mas la atención el detrás de cámara. Para mi lo importante 

fue que tuvieran su propia voz, así que el trabajo consistió en escucharlos y dejarnos guiar por 

ellos. 

 

¿Cómo fue el guión? 

No hubo guión. Luego de vivir las experiencias y terminar nuestros recorridos grabábamos 

sus testimonios y reflexiones, que servían de hilo conductor.  
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¿Usted cree que los temas tratados en sus películas de la serie "Mi país" discutir los 

principales problemas de su país? 

Si, todos. 

 

¿Tiene Cualquier material de esta serie que me podría enviar? (guión, fotos entre bastidores, 

etc.)  

Puedo mandar stills de los videos si quieres. No estoy seguro de tener fotos entre bastidores, 

se me dañó un disco duro con esas fotos. 
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Anexo IV 

Questionário - Javier Hayrabedian
92

 – Uruguai 

 

 

¿Cómo se pensaba los capítulos: temas, regiones, personajes e incluso el nombre? 

La idea de la serie fue de un canal Colombiano, que fue el que llevó adelante el proyecto, 

ellos tuvieron la idea de que un grupo de jóvenes pudieran encabezar una movida a favor del 

medio ambiente en cada país de latinoamérica. La serie se planteó en un encuentro de TAL y 

luego en Recife nos reunimos todos los canales participantes y se comenzó a elaborar lo que 

seria a la postre la serie final. O sea la cantidad de capítulos, los personajes, algo que pudiera 

tener la serie en común más allá de la gráfica y los bumpers. Allí se hicieron los primeros 

acercamientos entre los países coproductores. Luego Mariana Oliva quedó como encargada de 

"tutorear" la serie buscando una unicidad.  

En Uruguay, a través del Canal Tevé Ciudad, fuimos buscando temáticas y personajes que 

pudieran representar lo que la serie buscaba, hasta que dimos con los chicos que participan en 

la serie que estaban muy comprometidos con el medio ambiente. 

Tratamos de hacer un seguimiento de su trabajo, que en parte algunas cosas ya habían 

realizado, entonces volvimos a recrearlas nuevamente para la cámara. Luego resolvimos que 

Giannina fuera un personaje - hilo conductor - que estuviera en los cuatro capítulos de la serie 

uruguaya. 

 

¿Como se pensaba la participación de los jóvenes?¿Cómo, en efecto, fue la participación de 

estos adolescentes? 

La participación de los jóvenes fue de mucho compromiso. Nosotros pretendíamos o 

intentamos que nuestra participación (poner una cámara en su trabajo) no fuera traumático, o 

sea, a veces la cámara irrumpe, filma y luego desaparece cuando termina el proyecto y en 

algunos casos las personas o grupos necesitan una devolución o un trato mucho más sensible. 

Procuramos un poco eso, que nuestra participación de alguna manera les sirviera de algo.  

Creo que en parte algo se logró, hubieron algunas instancias de evaluaciones y conclusiones 

grupales que fueron muy enriquecedoras.  

Fue muy estimulante trabajar con jóvenes con ideas tan claras y con un ímpetu muy 

contagioso. Realmente fue una muy buena experiencia.  

 

¿Qué piensa de la importancia de la participación de los jóvenes en el audiovisual? 
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Creo que la serie de alguna manera les dio voz para expresarse y mostrar su trabajo. Les dio la 

posibilidad de trascender fronteras, y eso es muy particular del audiovisual, es como mágico, 

no saber que puede suceder luego. Si alguien vió algún capítulo de la serie de Uruguay en 

algún país de latinoamérica y sintió afinidad, empatía, ganas de involucrarse o ganas de saber 

un poco más, creo que ya la serie sirvió.  

Para los jónenes uruguayos fue muy bueno porque llegaron hasta las autoridades, la 

intendenta de Montevideo los recibió en su oficina, el acercamiento entre las autoridades y los 

jóvenes, enmarcado en un proceso constructivo me parece muy positivo. 

Aunque creo que estas series medio ambientales necesitan de un trabajo más metódico y 

sostenido, porque sino quedan como perdidas y desaprovechadas en la programación de los 

canales.   

 

 ¿Cómo fue el guión? 

El guión fue un trabajo duro y arduo, porque cada capítulo tenía sus propias complejidades. 

En uno se trabajaba con niños, en otros no se sabía que podía suceder, en otros las cosas ya 

habían sucedido, entonces era un trabajo de reconstrucción (y muchas veces es aburrido para 

las personas volver a hacer algo que ya hicieron).  

Me interesaba retratar las acciones de estos jóvenes en un formato documental pero que fuera 

atractivo también para jóvenes de su propia edad. Pero también atendiendo a mi estilo de 

filmar, o sea mis elecciones de donde ubicar la cámara y en algunos casos no había muchas 

posibilidades de narrar, sino de documentar. Ese proceso no fue sencillo. 

Luego la voz en off de Giannina llevó mucho trabajo encontrar el tono y la cadencia para que 

lograra cierta empatía y que no quedara como un reportaje televisivo o una conducción de una 

nota de tv.  

Muchas instancias se promovían desde una pequeña pauta y luego se trataba de registrar con 

una puesta de cámara. Como por ejemplo en los Humedales de Santa Lucía, cuando los 

jóvenes están en grupo relatando el proceso al costado del río. Al ser grupal no se podía 

guionar quién iba a hablar en qué momento, sino que simplemente sucedía y nosotros 

estábamos al servicio de poder registrar eso lo mejor posible.  

Luego habían situaciones que podían ser guionadas, como ser por cual calle llevar un bote o 

las calles por las cuales Giannina se movería en su bicicleta.  

Por momentos tuvo fragmentos de ficción y en otras de documental duro. 
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¿Usted cree que los temas tratados en sus películas de la serie "Mi país" discutir los 

principales problemas de su país? 

En parte sí, aunque creo que en su momento no había un auge de Youtube o las redes sociales 

como hay ahora, entonces creo que la serie no fue muy vista en Uruguay y no tuvo la 

relevancia que podía haber tenido en este momento actual. 

Los temas tratados me parecieron muy importantes en su momento y lo siguen siendo hoy en 

día. El estado le ha dado la espalda a algunos de los temas tratados y el medio ambiente ha 

estado en el discurso político pero muy poco en la agenda de actividades.  

Tengo la sensación que todavía hay mucho por hacer y no hay una real conciencia en la gente 

ni en los políticos de que algunas situaciones son realmente graves. 

En Neptunia donde el agua cada vez más le gana terreno a la playa, es realmente preocupante. 

En Las Vegas, otro balneario de la costa uruguaya, la rambla casi no existe, el mar le gana la 

batalla a la arena diariamente. 

 

¿Tiene Cualquier material de esta serie que me podría enviar? (guión, fotos entre bastidores, 

etc.)  

Lamentablemente no tengo material para poder enviarte. Disculpas. 
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Anexo V 

Questionário - Cuauhtémoc Vidrio
93

 – México 

 

¿Qué edad tenía cuando participó en "Mi país, Nuestro Mundo"? 

17 años me parece 

 

Para usted, ¿cuál es la importancia de la figura joven en esta serie? 

En la serie en lo general, me parece que toma como protagonistas a jóvenes principalmente 

por dos razones: por ser un símbolo para ejemplificar buenas prácticas y cosas positivas para 

el planeta orientado a un público de la misma edad y que se puedan identificar con él y por ser 

un sector de la población estratégico para la temática. 

 

¿ Actualmente participa en cualquier proyecto o grupo relacionado con el medio ambiente? 

Si, en el Congreso Norteamericano del Agua. 

 

¿Esta experiencia afectó a su vida de alguna manera? 

Si, fue una motivación para entender la trascendencia de estos temas para la sociedad. Fue un 

estímulo para continuar. 
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Anexo VI 

Questionário - Eduardo Caon
94

 – TV Novo Degase 

 

Qual a estrutura do o projeto atualmente? 

Dois funcionários do Departamento de Ações Socioeducativas são os responsáveis pela gestão 

do projeto. Nossa estrutura é formada por uma sala de aula climatizada, um computador, uma 

TV, uma câmera filmadora, dois microfones, vinte cadeiras doadas por uma empresa. 

Quais são os principais objetivos desse projeto? 

Focamos na promoção da cidadania e protagonismo jovem através do audiovisual, onde 

conhecimentos como matemática, português, leitura e compreensão de textos e ao mesmo 

tempo favorecendo o encontro do jovem infrator com novos modelos de profissionais e 

pessoas engajadas em causas sociais em contraponto a influência do tráfico de drogas.  

Como são escolhidos os temas trabalhos nos programas da TV ND ? 

As pautas se baseiam em entrevistas ou coberturas de temas edificantes, culturais e 

educacionais. Muitas destas pautas se originam em visitas que o Departamento recebe, ou a 

partir de convite de outras instituições, ou ainda de pautas solicitadas pelos alunos. 

Mesmo fazendo parte de uma estrutura governamental, a TV Novo Degase tem liberdade 

sobre a escolha de suas pautas? 

Total liberdade. A Direção Geral do Departamento ou a Secretaria de Educação do Estado 

sequer conhecem as pautas antes dos programas serem publicados na WEB ou transmitidos 

pelas TVs parceiras (Canal Futura e TV Alerj). As restrições que os programas recebem são 

de caráter educativo, onde as pautas tem que, necessariamente, serem compatíveis com o 

objetivo do projeto e tais restrições são discutidas com os alunos. 

Quanto a captação de imagens e a entrega da câmera aos jovens. Como isso funciona? Os 

jovens captam todas as imagens ou há uma equipe profissional para tal serviço? 

As filmagens são todas feitas pelos alunos, assim que eles conseguem o domínio do 

equipamento, aos professores compete apenas a conferência técnica mínima para a produção 

das imagens. 

Quanto a montagem ou edição dos programas. Os jovens participam dessa edição? De que 

forma? 

Devido a falta de um equipamento de edição que supra a necessidade técnicas atuais de 

produção de um programa semanal e a característica demorada de um processo de edição, os 

alunos somente aprendem de forma teórica estas técnicas. 
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Levando em consideração o protagonismo juvenil como um ato de envolvimento do jovem 

que busca incentivar sua emancipação, como você julga o protagonismo dos jovens 

integrantes da TV Novo Degase?  

A TV Degase (suprimimos o “NOVO” do nome, pois este projeto já existe há 6 anos) provoca 

uma mudança na forma de pensar destes jovens, provoca superar uma realidade de diluição da 

sua identidade que é forçada a fazer parte de uma turba acrítica e alienante. O grande desafio 

é faze-los entender a sua capacidade de pensar individualmente e a partir disso ter suas 

próprias ideias, discuti-las e assim se engajarem em causas que lhes são gratas. 

Para você, de que forma o audiovisual auxilia nesse processo de protagonismo? 

O audiovisual além de ser a linguagem do futuro/presente, tem poder especial neste grupo de 

jovens em particular, pois em seus alojamentos – por questão de segurança - não existem 

espelhos e a vontade de se ver, serve como primeiro atrativo para a participação e a medida 

que as aulas acontecem eles vão descobrindo que estão trabalhando com ferramentas que 

podem levar sua voz e seus novos sonhos de voltar à sociedade como um cidadão, para muitas 

pessoas através de seus programas nas TVs e redes sociais, isso provoca uma vontade de, não 

só falar para a sociedade, mas como também modifica-la.   

O que você acha que o projeto muda na vida dos jovens?  

Não acho. Muda. O número de jovens que está voltando ao Degase para continuar o curso 

mesmo após terem conseguido a liberdade e a iminente criação do curso para egressos no 

Centro da Cidade vem aumentando de maneira espantosa e os depoimentos nas redes sociais 

do projeto estão cheios de falas que confirmam de forma literal frases como “vocês mudaram 

minha vida”. 

Quais momentos você julga como os mais marcantes para o projeto? 

Em 2011 recebemos a Medalha Pedro Ernesto (a mais alta comenda do município do Ri), e 

em 2012 a Medalha Tiradentes (a maior horaria do Estado). Além desse reconhecimento tão 

importante, também em 2011, nosso vídeo Loucura Sobre a Natureza recebeu um prêmio no 

Festival Estética Central. Nesse mesmo ano fizemos nosso único documentário, “Grades do 

Berço”, que tem mais ou menos 20 minutos de duração e foi um filme produzido, gravado e 

atuado pelos meninos e meninas que passaram pelas oficinas da TV Degase. Nossa ideia era 

falar do dia a dia desses jovens, das dificuldades presentes na vida deles e de novos caminhos 

que eles podem escolher percorrer. Foi um filme onde o jovem mostrou sua própria história, 

sem os preconceitos da sociedade fora dos muros do departamento, sem que diretores e 

jornalistas de fora editassem suas falas. 


