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Os bastidores de gravação da TV
Cultura de Rua: crianças da
comunidade como protagonistas
e, abaixo, o professor Eduardo
Magalhães (de camiseta branca)
e o estudante Cícero
Caetano(Foto: Cláudio Lima)
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Fortaleza, 14 de Agosto de 114

T E L E V I S Ã O

Televisão coletiva
A idéia é simples. Uma TV comunitária. Discussão de temas, filmagens e até
edição. Tudo feito pelos moradores da comunidade. Esta é a TV Cultura de Rua.
O Vida & Arte pagou pra ver e acompanhou um dia de filmagem nas Quadras

Fábio Freire 
Especial para O POVO

[14 Abril 00h17min]

Um transformista, uma bordadeira e uma atriz. Esses
são apenas alguns dos talentos perdidos entre as
vielas do Conjunto São Vicente de Paula, mais
conhecido como Quadras (que fica na Av. Senador
Virgílio Távora, por trás do Colégio Santa Cecília). Talentos que prometem ser
revelados, pelo menos para esta comunidade, pela TV Cultura de Rua (TVCDR). A
idéia é a seguinte: a cada quinze dias, exibir para a comunidade um documentário
produzido, filmado e editado pelos próprios moradores. 

No último dia 5, o primeiro programa - ''A comunidade encontra sua história'' - foi ao
ar durante a inauguração do projeto nas Quadras e tinha como tema, claro, as
origens do Conjunto. A atração foi exibida em uma televisão 29 polegadas no Salão
da Associação de Moradores. O segundo ainda não tem nome, mas vai tratar dos
talentos escondidos entre os moradores. Depois, muitos outros virão. ''Trabalho
autônomo'', a ''Via Sacra'' e o ''São Vicente Fashion''. Todos, assuntos ligados à
comunidade. 

As gravações do segundo programa aconteceram na sexta-feira. O Vida & Arte
acompanhou. Câmera na mão, tripé nas costas. O sol e o calor não ajudam, mas
ninguém desanima. Afinal, a idéia é descobrir os talentos que povoam as Quadras.
Entra numa rua aqui, numa viela ali, e o que mais parece um labirinto vai
desvendando muito mais do que as fachadas das casas podem revelar. O estudante
Cícero Caetano Paiva, 18, diz não ter nenhum talento. Ledo engano. Apesar de
ainda tremer um pouco, ele não perde o foco e enquadramento da pequena câmera
digital que tem em suas mãos. Cícero é apenas um dos jovens empolgados com a
TV Cultura de Rua. ''É bem diferente das coisas que acontecem aqui na
comunidade'', deslumbra-se. A estudante Vladiane Franco da Silva, 18, também
treme um pouco ao segurar o microfone e realizar mais uma entrevista. Mesmo
assim, ela acha ''maravilhoso e bem legal se ver na tela''. Claudiana dos Santos
Vidal, 18, também estudante, é marinheira, ou melhor, repórter de primeira viagem.
''Mas não é complicado, os professores (Eduardo Magalhães e Berg Mendes) ajudam
bastante'', confessa. ''É bem divertido''. 

Quando algumas das meninas se perdem nas entrevistas, quem dá uma força é o
representante do Centro Comunitário, Evandro Lemos. No meio dos jovens, ele se
destaca por ser o mais velho da turma, mas isso não o incomoda. ''Eles me
respeitam e eu me sinto à vontade entre eles''. Evandro acredita que os mais velhos

vêem o projeto com um pouco de desconfiança. ''Eles acham que não vai pra frente,
mas isso é só no começo'', afirma. Estes são os talentos por trás das câmeras. 

E diante delas? Bem, as surpresas também são muitas. É o caso do transformista
Fernando Amorim. Quarto lugar no concurso Miss Gay Ceará do ano passado,
Fernando - ou ''Fernanda'', como se apresenta - quer ser o primeiro colocado este
ano. ''Mas o quarto lugar foi como uma vitória pra mim'', revela. Além das
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ano. ''Mas o quarto lugar foi como uma vitória pra mim'', revela. Além das
performances que faz, Fernando também participa do São Vicente Fashion, um
evento onde as pessoas da própria comunidade desfilam com roupas recicláveis,
também feitas pelos moradores. Quanto à TVCDR, Fernando acredita ser importante
''porque vai trazer mais cultura e informação''. A bordadeira Ana Lúcia, mais
conhecida como ''Fia'', concorda. Ela é mais um talento a ser mostrado no programa.
''Acho uma idéia fantástica'', diz. ''É bom para apresentar nossa comunidade, nossos
problemas''. Fia faz croché e borda desde os 19 anos. Ela trabalha com toalhas,
roupões e até pano de prato. Atualmente, está desempregada e vive dos bordados.
''Mas o difícil é vender'', lamenta. E assim, com um pouco de tristeza, a equipe deixa
mais um talento pra trás e segue em frente, afinal, ainda falta o artesão, a costureira,
o adestrador de cães, a cantora... Pelo visto, gente com criatividade tem de sobra
nas Quadras. 

SERVIÇO: 

Para mais informações sobre o projeto e data de exibição dos vídeos, é só entrar em
contato com o Movimento Cultura de Rua. Rua Cratéus, 1250, Parquelândia. CEP
60.455.780. Fone (85) 2238005. www.ctera.org.ar/mcr/inicio.htm - email:
falafavela@yahoo.com.br 

Leia mais sobre esse assunto
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