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Resumo 

 

Este artigo tem como tema o movimento do audiovisual paraibano, suas ações práticas e seu 

potecial promotor da cidadania cultural, bem como o uso das redes sociais digitais do 

movimento para otimizar suas estratégias de reivindicação de demandas para o setor no 

estado de maneira cidadão e democrática. Nossa proposta é apresentar uma reflexão teórica 

sobre as aproximações entre cidadania cultural e o audiovisual paraibano, potencialidades 

de uso de dispositivos midiáticos digitais pelos movimentos sociais, além de fazer uma 

breve descrição sobre algumas práticas cidadãs que emergiram nos últimos anos no 

Movimento do Audiovisual da Paraíba e seu contexto na mídia independente. O trabalho é 

fruto de um projeto de mestrado em andamento no Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPgEM/UFRN). 
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Introdução 

 

Em meio a uma sociedade cada vez mais midiatizada, o audiovisual enquanto 

linguagem e ferramenta estética e de comunicação e um dos campos das artes, desempenha 

um papel preponderante junto a um público que vive a cultura imagética intensamente e se 

faz presente no uso das redes sociais digitais, incorporando seu cotidiano ao sua eticidade 

(SODRÉ, 2005). 

Não tarda, e estes espaços também serão utilizados como ambientes para a 

articulação, promoção e manifestação de cidadania cultural e toda sua diversidade de atores, 

cores, estilos, nuances e matrizes (CORTINA, 2005). Na tentativa de se construir um 

espaço de convívio social consagrado e pautado na coexistência e na preservação da riqueza 

étnica, de gênero, de localidade, raça e tantos outros elementos que compõem a cultura 

(idem, 2005), o uso das mídias – sobretudo as digitais - acabou por ser curso natural para a 
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promoção, resistência e reconhecimento destas variedades, devido ao seu alcance, potencial 

abertura de espaços e facilidade de interlocução e diálogo. 

Grupos sociais se reconhecem e se aproximam através das redes, assim como o 

audiovisual pode ser utilizado como manifestação de uma identidade coletiva. Os 

movimentos sociais ligados à arte e cultura possuem, em tese, duas funções nesse aspecto: o 

primeiro ponto é o uso das redes e mídias como articulador de si, criando o seu grupo e se 

reconhecendo como tal construindo suas dimensões éticas, morais e, sobretudo, sua 

identidade. O segundo ponto é uso da própria arte e suas extensões práticas como elementos 

de propagação, resistência e discurso alinhado com a causa e os valores do grupo, 

dimensionando a prática artística-cultural a pratica social. 

O audiovisual paraibano possui um currículo de ações e um calendário de eventos 

que para além de promover a cultura do audiovisual no estado, visa também estimular a 

identidade local e em defesas de causas como as questões de gênero e raça. Através das 

ações que visam a formação técnica e estética, a produção de eventos e obras, o fomento a 

realização de produtos, a circulação, difusão e fruição, o audiovisual vem dialogando com a 

sociedade e reivindicando junto as instâncias públicas a otimização do espaço de trabalho e 

a difusão da cultura e cidadania no estado.  

Diante disto, como se estabelecem essas práticas e de que forma geram efeitos no 

audiovisual do estado? De que maneira o audiovisual pode se configurar como elemento 

importante para a cidadania cultural? 

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado em fase intermediária, cujo objetivo 

é responder aos questionamentos levantados acima, através do estudo das entidades que 

compõe o movimento de audiovisual paraibano e que se utilizam da internet como 

ferramenta de reivindicação de suas demandas, articulação de atividades e políticas, como 

forma de estabelecer um canal direto com seu público alvo, ou ainda como maneira de 

divulgar e publicizar suas ações para o meio cibernético em geral.  

Utilizamos o método etnográfico pelo seu enquadramento no ponto de vista fazer 

prático antropológico e pela noção de descrição de um grupo, a perspectiva que nos 

interessam mais é a de Michael Angrosino (2009) que define “a etnografia é a arte e a 

ciência de descrever um grupo humano – suas instituições, seus comportamentos 

interpessoais, suas produções materiais e suas crenças” (ANGROSINO, 2009, p.30). Além 

disso, se fez necessário uma pesquisa bibliográfica para compreender melhor o fenômeno e 

os principais conceitos empregados neste artigo. 
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No presente artigo não pretendemos ainda responder as questões acima, mas esboçar 

os principais referenciais teórico-metodológicos que orientam a análise do nosso objeto de 

estudo, apresentando-os para o debate coletivo. 

 

O audiovisual e cidadania cultural 

 

O audiovisual enquanto elemento estético e técnico sempre possuiu muitas funções 

na sociedade para além da fruição da arte. É largamente conhecido que o próprio cinema 

dos irmãos Lumière nasceu sem finalidade estética, mas sim científica. Com o passar dos 

tempos, a linguagem do audiovisual em seus formatos televisivos, cinematográficos, 

videográficos e digitais obtiveram outras finalidades para além da arte e do entretenimento.  

O uso com fins educativos, o institucional, o publicitário, o uso político também se 

fizeram valer da importância do uso da ferramenta audiovisual para ampliar seu alcance 

frene ao seu público e a sociedade, no processo de midiatização (VERÓN, 2005) das 

esferas sociais, contribuindo ainda mais na importância do papel da mídia nos processos 

sociais e políticos. 

Dentre esses campos, cabe destacar o uso do audiovisual – aqui enquadrado como a 

linguagem cinematográfica e videográfica e toda sua cadeia produtiva – como elemento 

propulsor da cidadania, com ênfase na cidadania cultural de indivíduos. 

Entendemos que a cidadania, compostas por um status legal (direitos), um status 

moral (deveres) e, sobretudo uma identidade (CORTINA, 2005), alçam o indivíduo, 

envolvido num universo multicultural, buscando equilíbrio em sua convivência e/ou 

coexistência com os demais indivíduos a sua volta. Essa cidadania será o vínculo de união 

entre grupos sociais diversos, o que a configura como “uma cidadania complexa, plural e 

diferenciada [...] capaz de tolerar, respeitar ou integrar diferentes culturas” (idem, 2005). 

No entanto, para se promover essa cidadania e buscar a convivência harmônica entre 

culturas e grupos sociais, o audiovisual pelo seu caráter massivo, predominantemente 

imagético e com uma linguagem universal, inclina-se naturalmente como um elemento 

preponderante também na promoção da cidadania, quanto na manifestação da diversidade 

cultural e das identidades dos grupos sociais. Esta aproximação fundamenta-se na 

compreensão mútua entre os diferentes indivíduos, objetivando derrubar as divisórias, os 

muros de ignorância e as viseiras que nos tornam desconhecedores do outro e seu habitus 

(SODRÉ, 2006). O que Adela Cortina chamaria de ética intercultural: 
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“Trata-se antes de tomar consciência de que nenhuma cultura tem solução 

pra todos os problemas vitais e de que pode aprender com outras, tanto 

soluções das quais carece como a se compreender a si mesma. Nesse 

sentido, uma ética intercultural não se contenta em assimilar as culturas 

relegadas à vencedora, nem tampouco com a coexistência das culturas, 

mas convida a um diálogo entre as culturas, de forma que respeitem suas 

diferenças e esclareçam conjuntamente o que consideram irrenunciável 

para construir, a partir de todas elas, uma convivência mais justa e feliz 

(CORTINA, 2005, p. 144).” 

 

Nesse sentido, o audiovisual também poderá assumir-se enquanto grupo social e 

sociedade civil, saindo da condição de meio para a condição de ator. Realizadores, 

produtores, agências de terceiro setor que se utilizam do audiovisual tem a capacidade de 

promover ações no meio, que visam sustentar a diversidade cultural, a cidadania e a 

identidade dos diferentes povos, seja nas instâncias de realização de obras que reforcem 

estes conceitos, seja nas ações de formação, exibição, circulação e fruição do fazer 

audiovisual e toda sua potencialidade. 

Essas ações configuram os profissionais de audiovisual que se interessa por estas 

causas não mais como categoria, mas sim como movimentos sociais e sociedade civil 

organizada, mediante as suas ações junto ao poder público na tentativa de reivindicar 

pleitos para o setor. 

 

Movimentos sociais e articulação nas redes 

 

Os movimentos sociais sempre se utilizaram das mídias como elemento estratégico 

de informação, comunicação, reivindicação de demandas e articulação interna. Na 

organização de suas ações, os meios são tidos enquanto dispositivos de aproximação com a 

sociedade como um todo e elemento discursivo frente ao Estado e as estruturas 

hegemônicas.  

Eles emergiram como formas de pressão da sociedade civil frente à esfera do Estado 

por ações públicas efetivas, mediante ao não contentamento com as políticas públicas, que 

por centralidade ou por favorecimento a alguma elite geraram disparidades sociais e frente a 

isso, a parcela excluída da população mobiliza-se em organizações. Segundo Regina Festa:  
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Os movimentos sociais não ocorrem por acaso. Eles têm origem nas 

contradições sociais que levam parcelas ou toda população a buscar 

formas de conquistar ou reconquistar espaços democráticos negados 

pela classe de poder, e postulam novos espaços sociais, ora através 

de confrontação ora por participação (idem, 1986, p. 11-13).  

 

Seja através do diálogo participativo ou em oposição às políticas públicas vigentes, 

os movimentos sociais se configuram como instância decisória e mediante sua articulação 

pode-se configurar enquanto sociedade civil organizada, disposta a construir politicas 

afirmativas para parcelas da sociedade desfavorecidas de certos bens.  

A sociedade civil organizada configura-se com elemento de grande importância no 

cenário político de uma sociedade. Reivindicando em prol dos setores marginalizados pelas 

políticas públicas de estado e contrapondo as pressões dos setores privados dominantes, os 

movimentos sociais de caráter popular integram um dos pilares vitais para manutenção do 

sistema democrático (DAGNINO apud BURGOS, 2007). 

Os movimentos sociais se diferenciam da sociedade civil organizada, tanto pela não 

subordinação de uma pela outra, como também pelo fato dos movimentos sociais populares 

operarem na lógica da oposição e da contra hegemonia, sendo uma das expressões mais 

dinâmicas de resistência (DOWNING, 2002).  

Enquanto isso, a sociedade civil organizada é composta, também, por entidades pró-

hegemônica, conservadoras e diretamente ligada às instituições de poder vigente, criando 

um jogo de disputa interna em que Scott irá chamar de infrapolítica (SCOTT in 

DOWNING, 2002). 

Em geral, as artes e a cultura são alguns dos bens reivindicados pela sociedade, e os 

movimentos sociais de cunho artístico-cultural desempenham, em tese, a busca por uma 

democratização ao acesso de bens culturais, preservando a pluralidade das identidades e a 

diversidade cultural, bem como estimular a cidadania cultural em sua instância 

sociocomunicativa (CORTINA, 2012) na medida em que permitem minorias manifestarem 

suas identidades e estabelecer outro canal de comunicação paralelo as mídias hegemônicas. 

Para efetivação desta cidadania e promoção da cultura, movimentos sociais utilizam 

e se apropriam de dispositivos midiáticos como canais de aproximação entre suas ações e o 

público. Entendendo movimentos sociais enquanto ação social coletiva que se transforma 

mediante aos modos de produção, consideremos a influência das novas tecnologias no 
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modus operandi dos movimentos. Estes se apropriam dos seus dispositivos midiáticos para 

otimizarem suas ações. 

Para fazer valer suas ações, os movimentos sociais utilizam as mídias como formas 

de propagação do seu discurso. Estas se configuram como canais de informação, 

participação e mobilização dos movimentos, por razões múltiplas como alcance, eficácia, 

disponibilidade, retorno, entre outros aspectos. A relevância da escolha da Internet e seus 

dispositivos como mídia pode estar associada a sua natureza de aspecto colaborativo 

germinado no seu nascedouro, onde existe uma flexibilidade na sua forma e construção do 

seu espaço. 

No início deste século XXI, a Internet através dos seus dispositivos midiáticos, a 

exemplo das redes sociais, se tornou uma ferramenta de uso contínuo para o esclarecimento 

dos propósitos dos movimentos, assim como assumiu o papel de canal de participação dos 

indivíduos na construção de pautas e estratégias, afirmação de demandas e comunicação 

direta entre os movimentos sociais e a população, se configurando como uma opção contra-

hegemônica ante os modelos midiáticos vigentes.  

Sobre essa aproximação entre os movimentos sociais e a Internet, Manuel Castells 

afirma que os movimentos “encontraram nela (A rede) seu meio apropriado de organização, 

esse movimentos abriram e desenvolveram novas avenidas de troca social, que, por sua vez, 

aumentaram o papel da Internet como sua mídia privilegiada (CASTELLS, 2003, p.114-

115)”. 

Isso implica numa transformação do próprio agir dos movimentos, reconfigurando 

suas práticas. Da mesma forma que os movimentos interferem no meio virtual, o meio 

virtual também interfere nos movimentos. No bios midiático as relações sociais designam 

comunidade na ideia de compartilhamento, troca, ao que pode se pertence a todos (SODRÉ, 

2006). Nesse contexto, gera-se uma nova vivência, vinculada ao plano virtual, criando 

formas de relações sociais – o habitus. Da maneira que através das práticas dos movimentos 

alteram a finalidade da rede, que gradativamente sai da dimensão societal – controladas e 

impulsionadas pelo Estado e as organizações empresariais e atinge uma dimensão sociável, 

operando de baixo pra cima, partindo do princípio de reciprocidade (idem, 2009, p. 238).  

Sodré ainda nos acrescenta as relações desse contexto social entre os movimentos e 

a sociedade nasce à ideia de vinculação, que para ele, é “muito mais do que um mero 

processo interativo, porque pressupõe a inserção social e existencial do indivíduo desde 
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dimensão imaginária [...] até as deliberações frente às orientações práticas de conduta, isto 

é, aos valores (idem, 2006, p.93)”. Isso resvala na constituição do caráter público da 

informação e da prática social dos movimentos sociais, pois “forma-se modos de 

organização da cidadania e de auto-representação da sociedade, nos modos como ela deseja 

perceber-se e se tornar visível (idem, p. 95)”. 

Sendo assim, ocorre uma reterritorialização do espaço virtual enquanto meio, bem 

como reconfigura o papel da mídia na construção social dotada de um sentido sociável. 

Martín-Barbero emprega o termo de socialidade, considerando que a sociedade é 

fragmentada e possui uma expressão múltipla dos atores sociais que gera modos de 

relacionar-se com a comunicação, apropriando-se dela e de seus dispositivos, construindo 

produtos sociais cotidianamente (MARTÍN-BARBERO, 1995, p.59). 

 

Contexto, atores e ações práticas do audiovisual paraibano 

 

Considerando o panorama brasileiro, diversos movimentos utilizam e se apropriam 

das mídias digitais e da plataforma da web enquanto campo de atuação discursiva e 

produção de conteúdo – a exemplo do CMI
3
 (Centro de Mídia Independente) e do portal 

Intervozes
4
 - bem como ferramenta de organização interna e canal de diálogo com a 

população. O crescimento do acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC’s)
5
 

permite uma evidência maior na atuação destes movimentos, assim como uma audiência 

mais ativa, variada com caráter participativo e colaborativo (DOWNING, 2002) mediante a 

dinâmica de cada movimento social e suas entidades. 

No estado da Paraíba não é diferente. Sites das mais variadas categorias e 

finalidades de interesse sociocultural compõem uma frente paralela de informação e 

comunicação ante as chamadas mídias oficial (estado) e hegemônica (privado), criando uma 

mídia independente e alternativa, se apropriando das mídias digitais como ferramentas de 

articulação, debate e ação tática para galgar novos campos de atuação, propor políticas de 

interesse coletivo e almejar uma cidadania cultural efetiva.  

                                                 
3
 http://www.midiaindependente.org/ 

4
 http://www.intervozes.org.br/ 

5
 Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam para uma base de 38% da população com acesso a 

Internet (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2012) http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-

brasil/rel-geral-04.htm 
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Dentre as tantas iniciativas e frentes de atuação, cabe destacar as ações do 

movimento de audiovisual paraibano. No entanto, faz-se necessário compreender que o 

movimento de audiovisual paraibano não é instituído, formalizado ou possui uma 

composição hierárquica definida. Podemos considera-lo com um conjunto de entidades e 

ações que visam os interesses do audiovisual paraibano e suas relações com a sociedade.  

Sua composição é plural e multifacetada, tendo como seus participantes entidades 

classistas (ABD-PB), independentes (Cineclubes, movimento pelo cine São José, Moinho 

de Cinema da Paraíba, Fundação Acauã, etc.), órgãos e instituições governamentais (UFPB, 

UFCG, UEPB, SeCult/PB, Funjope dentre outros) que operam na discussão com a 

sociedade e com as esferas pública e privada em busca de espaços seja de interesse 

profissional ou relativo à função social que o audiovisual contribui para o bem estar e 

cidadania, investindo nos campos do fomento à produção, formação qualificada, 

distribuição, exibição e circulação de materiais audiovisual e promoção de festivais de 

acesso à população.  É visível que neste contexto, ocorrem processos de disputa da 

hegemonia interna ou infrapolítica, como definiria Scott (apud MORAES, 2008). 

Sabe-se que o movimento do audiovisual paraibano através das entidades que a 

compõe utilizam tecnologias de informação e comunicação desde agosto de 2003, na 

ocasião foi instaurada a lista de discussão da ABD-PB, também conhecida como de lista de 

corte. Essa tem por objetivo promover troca de informações, debates e deliberação de 

estratégias de ação da classe reivindicando demandas e politicas de estímulo a produção, 

circulação e formação no campo do cinema e vídeo.  

A lista agrega seus sócios, entidades parceiras de caráter independente e pública 

criando uma rede de diálogo que deram vazão, de maneira direta e indireta, ao crescimento 

tanto das produções, quanto a formações de plantel na área técnica e o aumento de espaços 

para exibições.  

Estas comunidades foram preponderantes em alguns casos de embate entre o 

movimento do audiovisual paraibano e o poder público, como podemos citar o caso da 

revitalização do Cineteatro São José, em Campina Grande, onde pressões exercidas pelo 

movimento com apoio de parcela da sociedade civil organizada fizeram com que governo 

estadual elaborasse um projeto de revitalização do espaço que estava a mais de 20 anos 

desativado e o transformasse em uma casa de cinema paraibano. 

Estas ações lograram êxito graças a uma disseminação democrática de informação 

que fizeram com que temas relativos à cultura do audiovisual e sua importância cidadã, 
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vieram à tona inclusive tendo cobertura midiática comercial, quando antes tais temáticas 

eram alheias às pautas dos veículos midiáticos hegemônicos. 

Mediante as discussões no âmbito virtual, ações práticas se desencadearam no 

âmbito real, tanto na esfera independente quanto nas ações negociadas com o governo 

estadual. Sendo exemplos disto, podemos destacar no campo independente ações de 

trabalho executados nos festivais Cinema com Farinha em Patos e CurtaCoremas em 

Coremas – onde as exibições são feitas em praça pública agregando um público mais amplo 

e foram oferecidas oficinas e mostras voltas para o público infantil e adolescente no intuito 

de estimular novos videastas – além da iniciativa do Cine Congo, onde ações conjuntas 

empreendidas entre a organização do festival e os programas PETI (programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil) e ProJovem produziram junto a crianças e adolescentes 

curtas de um minuto, nos quais os melhores foram premiados (CINEMA COM FARINHA; 

CURTA COREMAS; CINE CONGO, 2012). 

Nestas ações, também se empreenderam de forma independente na sua forma de 

gestão, parcerias com as instituições públicas como fundações e universidades. Existem três 

projetos que merecem destaque por sua dinâmica, seu alcance e seus propósitos coadunados 

com a cidadania cultural e preservação da identidade local. 

O JABRE – Laboratório paraibano para jovens roteiristas é uma ação conjunta entre 

a UFPB, através do Projeto Cinestésico e da produção independente paraibana que visa 

formar e capacitar no universo do audiovisual, jovens do interior do estado, tendo como um 

dos objetivos: 

“Profissionalizar o fazer audiovisual no interior da Paraíba; Possibilitar a 

produção de obras audiovisuais que abordem as realidades econômica, social e 

cultural de várias regiões do Estado tendo como princípio a ideia de que ‘um país 

sem cinema é como uma casa sem espelho’; Possibilitar a fixação de jovens em 

suas cidades de origem a partir de uma atividade motivadora e ocupacional [...] 

Utilização do audiovisual para registro da memória de cidades do interior 

(JABRE, 2010)”.  

 

Esta iniciativa possui um potencial democratizante no campo do audiovisual e da 

comunicação, ao possibilitar que outras vozes (DOWNING, 2010), mais distantes dos 

grandes centros do estado possam também dialogar e fazer parte da construção da cultura 

audiovisual do estado.  

O Projeto Cinestésico citado acima é outra iniciativa que visa difundir e exibir 

produtos audiovisuais em diferentes instituições de ensino (superior e básico), a fim de 
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iniciar os sujeitos nas linguagens audiovisuais, capacitando-os em sua formação na leitura 

reflexiva das mídias e de criações experimentais. Nesse processo, de leitura e produção, 

procura-se pesquisar as formas de produção de conhecimento implicadas nas linguagens 

audiovisuais, aproximando diferentes níveis e instituições de ensino e viabilizando 

construção de conhecimentos de diferentes áreas disciplinares. (CINESTÉSICO, 2012) 

Ações que como essas encontram respaldo nas programações dos cineclubes, 

festivais e mostras espalhadas pelo estado, o que redimensionam o alcance e circulação das 

obras, abafadas por uma cultura de exibição predominantemente privada e sem espaço para 

a produção local. Estas instâncias funcionam como janelas de contato da obra paraibana e 

acarretam políticas de formação, criando ambientes e possiblidades de inserção da 

sociedade paraibana no fazer e no consumir o audiovisual local, estabelecendo diálogos 

tanto com a comunidade onde são aplicadas as ações, quanto o debate com o poder público 

através de fóruns presenciais permanentes ou itinerantes. 

Nas ações negociadas com o governo estadual temos duas iniciativas que merecem 

destaque. A primeira foi o movimento de revitalização do Cine São José, onde a ocupação e 

pressão do movimento audiovisual paraibano fez com que o governo se mobilizasse e 

iniciasse o processo de revitalização do espaço, muito embora as demandas requisitadas 

pelo movimento não fossem plenamente acatadas
6
, houve sim, um avanço no oferecimento 

de espaço e aparelhagem específica do cine, que está em fase de execução.  

A segunda ação conjunta foi a implantação do Prêmio Linduarte Noronha de 

Audiovisual pela Secretaria de Cultura do Estado, que visa premiar roteiros para 

audiovisual de curta metragem com financiamento de produção dos projetos. Instituído em 

2009, o prêmio ainda não contempla em sua totalidade as demandas necessárias ao 

movimento, que em geral reivindica ao menos 3 milhões de reais investidos em audiovisual 

enquanto as ações do governo giram em torno de 500 mil reais (PELO CINE PB, 2012). 

Estas ações são debatidas e determinadas nos fóruns presenciais, onde são elencadas 

demandas a serem cobradas do poder público ou então são deliberadas estratégias de ação 

empreendidas nos festivais, cineclubes e projetos de formação como o JABRE. (idem, 

2012) 

Tais ações tiveram como elemento embrionário de discussão as listas virtuais e os 

grupos de discussões de redes sociais como facebook, twitter e outros, ou tiveram sua 

                                                 
6
 O movimento Pelo Cine PB lutava por um espaço estritamente voltado para o audiovisual que contemplasse 

todas as instâncias do processo produtivo (formação, fomento, produção, exibição e distribuição), no entanto o 

governo prezou por destinar o espaço a práticas artística multimodal. 
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divulgação operada por estes dispositivos, comunicando com o público. Além do mais, 

também servem de feedback para avaliação e melhoria no intuito de dar continuidade às 

ações coletivas. No entanto, as discussões no fórum presencial são consideradas instâncias 

importantes para efetivação e implementação das estratégias dos movimentos respeitando a 

particularidade de cada uma das entidades e sua região de atuação. 

Sendo assim, as atividades no plano virtual irão fluir para o contexto social, ou 

como Debray denomina de socius, que possui um destino territorial, organizado e 

dependente de seus meios de locomoção e mobilização. Debray considera a dialética 

suporte/relações, constitui o ponto nevrálgico do esquema de interação, onde é “impossível 

tratar separadamente a instância comunitária do dispositivo de comunicação, uma 

sociabilidade de uma tecnicidade (DEBRAY, 2000, p.35)”.  

Podemos aliar a essa dialética à prática social efetiva, onde consideremos a interação 

rela com público enquanto elemento atestador da construção da ação prática do movimento, 

haja vista por ser seu fim maior. O que em potencial permite a sociedade uma nova 

vivência, novos hábitos e ressignificação de espaços, assumido um novo ethos (SODRÉ, 

2003). O audiovisual por si só é um produto que pode ser dotado de ideologia 

(CANEVACCI, 1984), no entanto o conteúdo ideológico não está presente somente nas 

obras, mas em toda sua lógica de produção e possui seu caráter nacionalista (TURNER, 

1997, p.132).  

Como parte de um todo, o audiovisual paraibano em suas práticas descentralizadas 

corrobora com o cinema brasileiro, mas não na lógica industrial hegemônica das grandes 

distribuidoras. Busca-se outros caminhos, alternativas, percursos onde o mercado não 

prioritário, embora objetivo, mas há sim uma preocupação com a identidade local, a 

cidadania cultural e a democratização aos meios e aos bens culturais. 

 Para isso a importância das redes como elementos articuladores e ação negociada 

com o poder público onde se importa a arena de debate do plano real para o bios virtual, 

mas com o intuito de fazer o caminho inverso. O que é certo que nem tão cedo estas 

discussões terão um fim, e não será saudável se isso acontecer. 

 

Considerações finais 

 

Em nossas reflexões e diante do que foi exposto do objeto retratado, percebemos o 

potencial do audiovisual paraibano como elemento promotor da cidadania cultural do 
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estado frente a uma realidade onde se buscam espaços para sua difusão. Em meio a ações 

variadas e a utilização de estratégias e táticas conforme a conjuntura local oferece. No 

entanto, é válido ressaltar tanto a composição plural do movimento, quanto os instantes em 

que são oferecidos os debates com o poder público e com a sociedade.  

O movimento não se pauta simplesmente no projeto político das prefeituras, do 

governo do estado ou das políticas do MinC, mas também engendram ações de forma 

independente em parcerias com universidades – que apesar de instituições públicas gozam 

de autonomia e possibilitam uma também autonomia de gestão nos projetos elaborados pelo 

audiovisual paraibano – e iniciativa privada, tanto na sua produção de obras, quanto nas 

atividades de formação, fomento, exibição e circulação.  

Estes espaços construídos e conquistados são frutos de intenso debate e articulação 

pelas redes, e são provocados mediante aos interesses de cada região. Ocorre uma 

reterritorialização do campo do diálogo interno do movimento e, por conseguinte, os usos 

das redes sociais digitais permitem um contato alternativo e alargado com a sociedade nas 

suas ações e eventos.  

Nosso trabalho ainda está em fase de aprofundamento, encerrando a pesquisa de 

campo com entrevistas de profundidade com os principais responsáveis pelas ações no 

movimento. Esta etapa tem por objetivo entender como as sociabilidades entre membros se 

constroem, como as táticas do movimento são elaboradas e entender o real alcance das 

mesmas.  

As práticas do movimento audiovisual paraibano como um todo, redimensiona o 

fazer audiovisual no estado da Paraíba, estabelecendo uma cultura singular nesse meio, 

alçando identidades de vários rincões do estado às telas, revelando duplamente o 

audiovisual para o estado, e a cultura paraibana para o seu próprio povo. 
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