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RESUMO 

 

O presente artigo é o resultado de um documentário produzido em âmbito acadêmico, com 

orientação, de cunho social e educomunicativo. O produto áudio visual seguiu do tema 

voltado à juventude, participação e a prática de políticas públicas. A participação dos jovens 

em sociedade foi marcada desde os primeiros movimentos sociais que se originaram em prol 

da busca de seus direitos. Seguindo esse viés, o artigo é fruto de um documentário que 

procurou, por meio da mobilização, mostrar ao telespectador que no século XX, a chama da 

força jovem ainda está presente entre nós, ela tem voz e está disposta a assumir sua posição 

social com participação ativa nos acontecimentos em comunidade. A abordagem crítica 

procurou levar ao conhecimento dos telespectadores uma realidade vivenciada por jovens, 

relacionadas às políticas públicas voltadas e de como é a convivência no Centro da Juventude, 

localizado no Jardim Europa, na cidade de Toledo. E, desta forma, posicionar esse produto 

áudio visual dando condições de percepção para a participação ativa da sociedade e nas 

decisões sociais que englobam todos os indivíduos.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O contexto da juventude no Brasil pode ser classificado entre uma faixa etária entre 

15 e 29 anos e com uma grande representatividade em relação a população brasileira, 

considerados os maiores agentes de mudança do cenário no século XX, recebem pouca 

atenção em relação ao grande poder que possuem em mãos. 

A classificação juventude ainda está sendo construída e esse processo, se relacionado 

com o da infância, a construção tende a ser demorada. A participação do jovem é de crucial 

importância na consolidação desse processo. 

Antigamente, as repressões não permitiam a livre expressão da juventude. Com o 

avanço da tecnologia e a massificação dos meios, qualquer pessoa pode narrar em tempo real 

                                                 
1 Acadêmico do curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da Faculdade Sul Brasil – 
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o que está acontecendo em determinada área do país com apenas 140 caracteres e uma 

conexão com a internet. 

As necessidades e desejos de preparo para os novos adventos do futuro partem dos 

próprios jovens, que anseiam por melhorias e mais atenção em relação aos cuidados com as 

políticas públicas que atendam suas necessidades. 

 

 

1. DOCUMENTÁRIO: CONCEITOS TEÓRICOS 

 

O vídeo documentário é um gênero conhecido por não envolver grandes quantias 

financeiras e pode ser produzido com poucos recursos físicos e técnicos. Com um foco na 

intepretação educacional, esse tipo de material possui demanda desde suas primeiras 

produções, tornando-se financiável. Adquiriu essa opção devido ao grande identificador de 

diversos problemas sociais gerando uma possibilidade ou alternativa para que o governo 

pudesse trabalhar em cima dos problemas sociais relatados. 

Por outra linha de pensamento, os educadores viram no documentário uma grande 

ferramenta para mostrar os problemas sociais que estavam em vigência na época de seu 

surgimento e é executado como uma moeda de troca, a partir do momento que o fato é 

exposto, uma medida pode ser tomada para a resolução de determinado problema.  

Segundo Zandonade e Fagundes, (2003, p. 22, apud GREIRSON), “começou a 

formalizar e normatizar o documentário enquanto produto, atribuindo-lhe função social de 

instrumento de educação das massas e de formação da opinião pública”. O documentário 

procurou, de forma crítica, levar ao conhecimento dos telespectadores a realidade dos jovens, 

das políticas públicas voltadas aos jovens e de como é a convivência no Centro da Juventude, 

localizado no Jardim Europa, na cidade de Toledo. De certa forma, esse tipo de produto áudio 

visual contribui e dá condições de participação ativa da sociedade nas decisões sociais que 

englobam todos os indivíduos.  

O documentário não se encaixa nos vídeos de ficção por se tratar de acontecimentos 

reais que envolvem os indivíduos de uma sociedade. Esse filme representa, de forma tangível 

a demanda distinta do contexto de uma determinada localidade. Ele expressa a compreensão 

sobre a realidade pouco conhecida da sociedade em geral, que precisa ser exposta e que é o 

que poderá a vir a acontecer, com base em verdades e que precisam ser analisadas pelo por 
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diversos ângulos pelo telespectador. O jornalista tem o dever cívico de trazer essas questões 

pontuais à tona como pontuou o editor americano, Jan Schaffer, um jornalismo “que ajude as 

pessoas a superarem sua sensação de impotência e alienação, desafiando-as a envolver-se e 

tomar para si a responsabilidade sobre problemas comunitários”. (HOHLFELDT; 

BARBOSA, 2002, p. 96). 

Como uma representação social, tem o poder de dar novas visões sobre determinados 

fatos de um mundo conhecido e comum entre as pessoas, para que possa ser explorado e 

compreendido dando condições para a participação ativa nas decisões que envolvem o ser 

humano na sociedade. 

A abordagem fílmica expressa no documentário possui uma abordagem denotativa, 

com uma abordagem que sempre se aproxima do real, dos fatos que realmente podem ser 

levados em consideração. Para Metz, “a arte do filme encontra-se no mesmo plano 

semiológico que a arte literária: as combinações e as limitações propriamente estéticas”. 

(METZ, 2010, p. 116). Nesse contexto, as gravações precisam estar enquadradas dentro de 

um enredo, que fornecerá um sentido ao fim de todas as exposições. 

As formas de transmissão de mensagens ao público passaram por mudanças desde a 

invenção da televisão, nos anos 50. 

 

Enquanto que o telejornalismo se sustenta no imediatismo e superficialismo dos 

assuntos abordados, o vídeo documentário se preocupa com a contextualização dos 

fatos, indo além de depoimentos desprendidos de linearidade, observados no 

jornalismo diário de televisão. (ZANDONADE; FAGUNDES, 2003, p. 12) 

 

O imediatismo da televisão trouxe à tona uma gama de novos gêneros tornando 

crítico o senso dos telespectadores que passaram a receber mensagens e questionar dados 

mostrando a necessidade da veracidade dos dados perante os produtores. 

O documentário com cunho educacional ganhou força por não adentrar a 

interpretação política e com o tempo, tornou-se financiável por ir ao encontro das 

necessidades governamentais porque passou a interpretar as demandas e as necessidades do 

estado tornando o vídeo documentário executar a criatividade do profissional atuando de 

forma interpretativa em relação a realidade exposta.  
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2. DOCUMENTÁRIO E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O objetivo principal de um documentário de cunho social é conscientizar a sociedade 

em relação ao potencial do jovem. Do primeiro rascunho, passando pelas filmagens, edição e 

finalização do produto, uma linha fora traçada e seguida de forma fiel, obedecendo os 

parâmetros instaurados para a confecção. O método de pesquisa utilizado neste artigo é o 

bibliográfico descritivo e exploratório. 

A qualidade descritiva ocorre por meio da investigação, da análise dos 

comportamentos dos indivíduos em sociedade e em relação a posição do jovem nos dias 

atuais, por meio de uma abordagem social, pretende-se incentivar a comunidade a estar unida 

e participar ativamente dos processos sociais embutidos em torno do tema, trabalhando para 

que se reconheçam perante os depoimentos apresentados e que busquem soluções para os 

problemas que surgem na comunidade.  

Para Marconi e Lakatos (2002, p.84), a pesquisa descritiva “consistem em 

investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou a análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis 

principais ou chave”. O envolvimento do pesquisador e a afinidade são fatores importantes 

para o trabalho de pesquisa descritivo exploratória. A carga de leitura leva o pesquisador ao 

envolvimento do levantamento bibliográfico gerando um problema de pesquisa de forma 

consciente. A descrição das características e a técnica que pode ser utilizada para uma coleta 

de dados de forma correta e sem eventuais problemas de análise. 

A pesquisa exploratória entra em um ambiente novo com o objetivo de trazer novas 

ideias à tona. Marconi e Lakatos (2002, p.85), afirma ainda que 

 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões 

ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização 

de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e classificar conceitos. 

 

A análise das entrevistas feitas in loco pode fornecer ao pesquisador, quando à frente 

da produção do projeto, experiência descritiva perante ao problema social exposto pelo 

produto fílmico. Quando um produto segue as diretrizes necessárias de sua classificação, ao 
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ser distribuído, atinge o público com o efeito desejado, que, nesse caso é conscientizar a 

sociedade em relação ao poder que o jovem tem em mãos.  

Por meio do viés descritivo, analisamos vários autores e suas posições sobre o tema 

abordado. A importância da pesquisa bibliográfica está claramente expressa na afirmação de 

Maria Margarida de Andrade (2001, p.39). 

 

[...] A pesquisa bibliográfica é a habilidade fundamental nos cursos de graduação, 

uma vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma 

pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa 

bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, monografias 

não dispensam pesquisa bibliográfica. Ela é obrigatória nos projetos exploratórios, 

na delimitação de um tema de um trabalho ou de pesquisa, no desenvolvimento de 

um assunto, nas citações, na apresentação das conclusões. 

 

A busca de conteúdo na internet não é confiável e o recomendado é que essa base de 

pesquisa bibliográfica seja realizada por meio de livros e artigos científicos publicados e 

reconhecidos por seu conteúdo. 

Para a produção, foi necessário solicitar autorização junto ao departamento 

responsável pelo centro da juventude. A Secretária da Juventude, Jaqueline Machado recebeu 

a solicitação e de imediato informou que não haveria problemas em realizar a gravação do 

documentário desde que fosse fornecido cópia de declaração de autorização do uso de 

imagens dos jovens participantes. 

Em relação aos jovens, por sua vez, menores de 18 anos, precisavam solicitar aos pais 

a assinatura no termo, que contém espaço para os mesmos. 

No termo, para todos os fins em direito admitidos, os participantes autorizam 

expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante 

em fotos e filmagens decorrentes da participação no projeto executado para a produção de um 

documentário a fim de atender a disciplina de Educação e Comunicação, sobre a orientação 

do professor Leandro de Araújo Crestani, com cunho Educomunicativo, valorizando a opinião 

dos jovens que frequentam o Centro da Juventude. 

Com o objetivo de explicar aos pais, enaltecemos a posição de que os jovens são o 

futuro do país e a opinião deles precisa ser levada em consideração, que eles precisam ser 

ouvidos, que dar voz ao jovem pode formar o cidadão, transformando-os em indivíduos 

antenados e alertas para situações futuras, como perante a mídia e para uma leitura crítica da 

vida em um contexto geral. 
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Explicamos também que as imagens e a voz poderão ser exibidas: nos relatórios 

parcial e final do referido projeto, na apresentação áudio visual do mesmo, em publicações e 

divulgações acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como 

disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet, fazendo-se constar 

os devidos créditos. 

O documento de autorização deixava explícito que o aluno Rodrigo Mateus Hansen 

fica autorizado a executar a edição e montagem das fotos e filmagens, conduzindo as 

reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos materiais de 

comunicação, respeitando sempre os fins estipulados pelo documento. 

 

3. A REALIZAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 

 

 

As primeiras filmagens foram realizadas na tarde do dia 1 de setembro de 2015, no 

centro da Juventude do Jardim Europa, com jovens, professores e profissionais técnicos. 

FIGURA 1 – Professora de Judô - Jéssica Gomes do Carmo. 

 
Fonte: Realizado pelo autor da pesquisa (2015). 
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O tema participação é um assunto que está muito em moda. Depois da abertura da 

ditadura militar muito se fala a respeito. A questão da participação da juventude é complexa. 

A participação em si pode ser considerada como a cidadania ativa. Participação exige senso 

crítico, além de participar das atividades fornecidas pelo poder público, é importante estar 

presente nos ambientes institucionais. Entretanto, no que tange a questão histórica, o ponto 

que está em evidência nos dias atuais são as políticas públicas. 

Segundo Soares, “[...] as políticas públicas em condições de aumentar o interesse 

pela escola deveriam ser basicamente de suas ordens. 1) Ampliação do ensino técnico 

profissionalizante e, 2) inclusão das tecnologias de comunicação e informação nas escolas.” 

(SOARES, 2014, p. 25). Essa questão pontual traz à tona toda a história de participação do 

jovem em sociedade. As políticas públicas existentes até então foram conquistadas, não 

apareceram porque um dia alguém achou que elas seriam úteis. Elas foram socialmente 

construídas ao longo do tempo, por meio dos desejos e anseios dos próprios jovens. 

 

FIGURA 2 – Jovem - Felipe Barbosa da Silva. 

 
Fonte: Realizado pelo autor da pesquisa (2015). 

 

Para Soares, (2014) a implantação de políticas públicas é uma das formas de 

participação do jovem nas decisões de seu futuro. 
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A ampliação das formas de participação devem ser traduzida essencialmente em um 

ganho de autonomia, de autoconfiança e de autodeterminação, numa fase da vida em 

que o jovem se preocupa e se experimenta empenhado que está na construção de sua 

identidade pessoal e social e no seu projeto de vida. (COSTA, apud SOARES, 2014, 

p 26). 

 

Não podemos, perante a suposições, ficar presos ao essencialismo3. A geração de 

jovens das décadas passadas são os adultos do século XX e as crianças são os futuros jovens 

da próxima década. O ponto a que se quer chegar refere-se especificamente a não banalização 

da essência existente no espírito jovem. O sensacionalismo é uma tendência que impõe ao 

jovem que ele é o futuro do país, que eles são os anjos com trombetas que vão anunciar o 

paraíso ou que são uma classe perigosa. 

Existe algo que caracteriza o ser jovem com pontos como angústia, negação da 

geração anterior, das ansiedades e essa questão pontual passa a ser analisada mais a fundo a 

partir dos anos 80. Os estudos da sociedade chegaram à conclusão que a juventude não era só 

isso. Existiam características próprias, ligadas à identidade do indivíduo. 

O uso das novas tecnologias pela juventude aumenta dia após dia. Soares  

(2014) classifica que “as redes sociais, possibilitadas pela internet vêm ganhando importância 

para a na formação de hábitos e na maneira como os jovens convivem socialmente, 

construindo conceitos próprios quanto a forma de aprendizado, podendo, até mesmo, 

desenvolver aguçado senso crítico em suas relações com o mundo”. (SOARES, 2014, p. 28). 

O ponto mais importante dento das políticas públicas que envolvem os jovens é o 

questionamento. A educação socrática de questionar está implícita na juventude e precisa ser 

exercida. É a imposição do questionamento em relação a verdade.  

Com os avanços da internet, a cada dia estamos mais conectados e assim surge a 

necessidade da educação perante os meios. O conceito de Educomunicação4 guia professores 

e agentes ativos na comunidade a instruir os jovens à conscientização em relação às mídias. 

                                                 
3 Segundo o dicionário Aurélio, o essencialismo é a ideologia e/ou doutrina que se baseia na essência em 

detrimento à existência.  
4 A Educomunicação cumpre a tarefa de gerar o debate entre a juventude, a educação e as práticas 

educomunicativas. Considerada como uma práxis social, originou-se da necessidade de orientação entre as ações 

e a sociedade. 
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O jovem gosta de ser ouvido, gosta do diálogo, e o poder que a juventude necessita 

para participar ativamente dos acontecimentos em sociedade está implícito na formação 

educacional crítica com conhecimento do ambiente político e de políticas públicas. 

Segundo Soares (2014, p 31), o contato da juventude com a mídia tem se tornado 

frequente e a participação leva a um conhecimento e interesse pela comunidade local devido a 

 
Essa participação, ativa das crianças, adolescentes e jovens no processo de produção 

midiática tem demonstrado consequências interessantes. Os jovens participantes 

desses projetos apontam o desejo de encontrar nas possibilidades de produção da 

cultura através do uso dos recursos da comunicação e da informação, os sonhos 

cotidianos e a transformação da realidade do local. Eles se abrem para a 

compreensão crítica da realidade social e ampliam o seu interesse em participar da 

construção de uma sociedade mais justa, confirmando sua vocação pela opção 

democrática da vida em sociedade. 

 

O resultado desse envolvimento é a ampliação do vocabulário, conhecimentos locais 

da comunidade, amadurecimento e inspiração para a criação de novas práticas 

educomunicativas atendendo a coletividade. 

 A expressão cidadania ativa5 se encaixa melhor no contexto das necessidades dos 

jovens nos dias atuais. Para ter direito a voz é preciso entender o vocabulário da juventude e 

não permitir que tratamentos infantilizados aos jovens. Se uma ideia não foi compreendida, 

necessita-se de um estudo e um aprofundamento para que aquilo que foi exposto, se torne 

claro. 

 A cidadania ativa, com base no pensamento crítico, não se contenta com o que o 

estado dá. A juventude tem o desejo de novas opções, novas alternativas que podem ser 

atendidas por meio de políticas públicas decentes. A juventude brasileira tem sede de 

reconhecimento.  

O assunto em debate não pode ser banalizado6. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exibição do documentário com viés educomunicativo, com ênfase na necessidade 

de participação jovem na comunidade, mostra aos indivíduos que vão receber a mensagem a 

importância da abordagem do tema em sociedade. 

                                                 
5 Entende-se cidadania ativa por aqueles que se encontram e dialogam. Dos gregos, eram quem participava da 

Ágora, quem podia discutir e dialogar. 
6 Segundo o dicionário Aurélio, banalizado é tornar-se banal, vulgar; vulgarizar-se. 
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Os jovens que ainda não entenderam seu papel social, podem, por meio dele 

conscientizar-se, mobilizar-se e lutar pelos direitos de uma classe que passa pela melhor fase 

vivida pelo ser humano: a fase de aproveitar as oportunidades. 
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