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Resumo

Leite, Camila Rodrigues; Duarte, Rosália. O Grupo “Nós na Fita” –
análises de uma prática mídia-educativa protagonizada por jovens
moradores do Morro do Preventório. Rio de Janeiro, 2005. 169p.
Dissertação de Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Este trabalho teve como ponto de partida os debates sobre práticas
educativas que vêm sendo desenvolvidas no campo da mídia-educação; um campo
ainda em configuração. Destacam-se aqui, as experiências desenvolvidas por
Organizações Não-Governamentais, no âmbito da educação não-formal, que
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310218/CA

envolvem jovens, moradores de comunidades urbanas de baixa renda, no processo
de realização de vídeos comunitários. A partir da análise de observações,
entrevistas e vídeo-gravações, produzidas ao longo do trabalho de campo,
descreve-se e se analisa a prática mídia-educativa desenvolvida pela ONG Bem
TV e protagonizada pelos jovens do grupo Nós na Fita. O estudo centrou-se
especificamente na Oficina de TV e Vídeo 2004, realizada no Morro do
Preventório, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Orientam este trabalho, as
reflexões levantadas por Martín-Barbero a respeito da comunicação alternativa,
participativa e popular, do uso social dos meios e dos processos de mediações que
articulam comunicação, cultura e política na América Latina.

Palavras-chave
Educação não-formal; mídia-educação; juventudes; vídeo comunitário.

Abstract

Leite, Camila Rodrigues; Duarte, Rosália (Advisor). Nós na Fita'group:
analising of a media education practice. Rio de Janeiro, 2005. 169p. MSc.
Dissertation – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

This study started off with the debates on educational practices being
undertaken in the field of education-media, a field still in its early stages of
development. The experiences realized by non-governmental organizations in the
scope of informal education, involving young residents of low income
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310218/CA

communities in the making of community videos, was the main focus of this
project. Taking into consideration the analysis of observations, interviews and
videos produced during field work, the education media practices developed by
the non-governmental organization “Bem TV” and carried out by the youths of
the “Nós na Fita” group were analyzed and described in detail. The study focused
primarily on the “Oficina de TV e video 2004” that took place at the Morro do
Preventório, located in the city of Niterói, state of Rio de Janeiro. The study was
based on the thoughts and reflections of Matín-Barbero regarding alternative,
engaging and popular communication, the social use of the mass and processes of
mediation that articulate communication, culture and politics in Latin America.

Key words
Media Education, No formal education, Media education Practices, Youth.
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