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Resumo 
 
A aproximação do fim da ditadura militar (1964/1985) e a introdução da tecnologia 

audiovisual de fitas magnéticas no Brasil, no início da década de 1980, 

possibilitaram a produção de novos sentidos sobre o espaço público.  Em 

especial, entre os jovens, é identificada uma efervescência criativa, uma 

necessidade de expressão e de ação, depois de anos de silenciamento. 

Pequenas, mas inovadoras produtoras de vídeo renovam a linguagem publicitária, 

os trabalhos autorais e o espaço televisivo. A mudança de paradigma da produção 

audiovisual não se limita aos grandes centros urbanos. Nas cidades do interior, 

onde ganha impulso a regionalização das grandes redes de comunicação com a 

inauguracão  de emissoras afiliadas às matrizes do Rio de Janeiro e São Paulo, 
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novas narrativas sobre o espaço público são produzidas, ressignificando a cidade 

para seus habitantes. Neste artigo, analisamos esta nova configuração do urbano, 

a partir dos projetos audiovisuais da produtora Bem-te-vídeo, em Minas Gerais, 

Brasil.   
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Espaço público, juventude e produção de sentidos 
 

Na transição entre os anos 1970 e 1980, o Brasil mostrava em seus movimentos 

sociais - sindicatos, imprensa alternativa, associações de moradores,  passeatas, 

greves - um renascer de forças que recolocariam o país na marcha pela defesa da 

liberdade de expressão nos diversos níveis da esfera social. O movimento em 

direção à reabertura política no país incidiu substancialmente sobre a produção 

dos conteúdos culturais e a produção audiovisual, de natureza citadina, 

reverberou tal insígnia em imagens e discursos, que centralizaram a questão da 

urbanidade.  

 

Somado a isso, “um eu encoberto” (HOLLANDA, 1981, p.191) fora denunciado, 

contaminando os processos audiovisuais, que ao valorizarem o vigor da narrativa 

em primeira pessoa, inspiraram novas formas de intervir na linguagem eletrônica. 

Nesse período transitório, a adoção do vídeo contribui com a realização de 

registros, seja pelas características técnicas como portabilidade e facilidade de 

gravação e finalização, seja pela redução de envolvidos e gastos na produção e 

edição de conteúdos de caráter audiovisual. Ao contrário dos limites apresentados 

pelas bitolas de 8mm, 16mm e 35mm, a fita magnética superaria rapidamente as 

dificuldades da utilização da película, massificando a possibilidade dos amadores 

registrarem o cotidiano. Além disso, a nova geração, nascida sob a égide da 

televisão no Brasil, renovaria o conteúdo e a forma da narrativa audiovisual, 



 

adotando um modelo de registro muito mais influenciado pela dinâmica industrial 

da linguagem televisiva do que a estética da produção cinematográfica. 

 

Nesse contexto social, político e cultural, jovens profissionais do vídeo acabam por 

se mobilizar na escolha de seus repertórios e enredos documentais. Escolhas, que 

se admitem pela força de uma subjetividade radicalizada e pela vontade de 

colocar o “eu” recolhido em duas décadas de ditadura em foco. Das 

manifestações, das ruas para o vídeo, não em vão, as cidades passam a ser 

temática explorada por tais videomakers, que para construir histórias sobre um 

lugar, apóiam-se na fala do sujeito comum.  

 

Diante de um mosaico de possibilidades investigativas, no que diz respeito à 

história audiovisual no Brasil,  optamos, neste artigo, por investigar como as 

mudanças observadas no início da década de 1980, que impactaram não apenas 

as grandes capitais brasileiras, mas também as cidades do interior, como Juiz de 

Fora, na Zona da Mata Mineira, Sudeste de Minas Gerais. A escolha deve-se ao 

fato da cidade ter uma longa tradição audiovisual, tendo sido cenário de dois 

grandes festivais nacionais de cinema, durante os anos 1960, e uma importante 

mostra de Super-8, no final da década de 1970, além de reunir um dos maiores 

acervos de cinejornalismo do Brasil da primeira metade do século XX, através da 

Carriço Filmes. 

 

Nossa pesquisa sobre o audiovisual em Juiz de Fora atravessou o caminho da 

transição entre as décadas de 1970 e 1980, no intuito de compreender como a 

produção independente com o vídeo foi sendo construída na cidade. Por seu 

caráter inédito, a investigação sobre esse aspecto cultural guiou-se por vestígios e 

por viagens ao passado, resultando em uma busca intensa por arquivos pessoais 

e iconográficos, como fotografias; por suportes imagéticos, como vídeos; 



 

impressos, como jornais e revistas; e por personagens, que participaram dos 

movimentos culturais, artísticos, literários e audiovisuais desse momento histórico.  

 

Graças à descoberta dessas personagens foi possível debruçarmo-nos sobre a 

metodologia da história oral, afinal acreditamos que não há representação de um 

determinado mundo, ou, de uma realidade independente do sujeito que realiza a 

experiência. Nesse sentido, inserindo as personagens entrevistadas nas tramas e 

nas redes de caráter histórico e social, nossas percepções e observações fixaram-

se na ideia de que pela força do testemunhal nos seria devolvida a vivacidade de 

histórias e fatos por meio de pontos de vistas e memórias daqueles que os 

viveram. Por meio de um mapeamento de vozes, realizamos entrevistas em 

profundidade com 14 pessoas. São elas: Alexandre Cunha, Alexandre Alvarenga, 

Aloizio Campomizzi, Álvaro Americano, Carlos Carrera, Gilvan Ribeiro, Hilda 

Rodrigues, Jorge Sanglard, Mauro Pianta, Paulo de Mello, Paulo Motta, Sávio 

Camargos, Valéria Borges e Vanessa Esteves.  Estes, que levados à condição de 

fontes orais, proporcionaram ingredientes relevantes sobre o painel cultural, 

político, social e audiovisual desse recorte histórico, em Juiz de Fora.   

 

No esforço de sistematizar questões em torno do processo de criação de 

narrativas audiovisuais com o vídeo na cidade, na década de 1980, adotamos o 

tipo de entrevista temática da história oral. Essa tipologia versa sobre a 

participação da fonte oral no tema escolhido como objeto principal de estudo sem, 

contudo, deixar de considerar o mérito biográfico, que carrega a mencionada 

perspectiva metodológica.  

 

Tratamos, pois, as versões, que os nossos entrevistados nos apresentaram, como 

um rico inventário de referências, a fim de submetê-lo a uma análise qualitativa 

capaz de nos indicar elementos de seleção para a abordagem de nossa pesquisa 

e o entendimento das formas de pensar o lugar e o mundo, além das 



 

sociabilidades que foram construídas no período da lenta e gradual abertura 

política. Elegemos como objeto empírico a produtora Bem-te-vídeo, criada em 

1984, que para além de produções de caráter comercial, fecundou a produção 

autoral de conteúdos culturais, infiltrando-se no circuito de festivais, mostras e 

premiações de trabalhos realizados com ferramentas e recursos tecnológicos do 

vídeo. Sendo que, tais produções culturais atreladas ao período histórico, 

buscaram representar Juiz de Fora, suas manifestações na arena social e as 

redes interpessoais criadas no momento da reabertura política no país.  

 

Juventude e audiovisual: a Bem-te-vídeo 
 
Na década de 80, uma safra de interventores do vídeo independente irromperia no 

cenário audiovisual, eram jovens realizadores, adequadamente, chamados de 

videomakers. Ao contrário dos seus antecessores, os videoartistas4, os mesmos 

reivindicavam a transformação da própria TV vigente, por meio de uma produção 

que compreendia o tempo televisual já existente, bem como adotavam recursos 

eletrônicos de estúdio, adequando-se criativamente aos requisitos da tela 

pequena.  

 

Nesse sentido, não demoraria muito a inserção dos trabalhos desses profissionais 

nos canais da TV aberta do país. Em um projeto pioneiro de produção 

independente, a Olhar Eletrônico - produtora paulista criada em 1981- em parceria 

com a TV Gazeta de São Paulo, fizera das 15 horas semanais na faixa do horário 
                                            

4 Atitudes contrárias à padronização e redundância da TV comercial começam a emergir sob a 
forma de um inconformismo estético, a partir da década de 60. Experimentos, que buscavam a 
superação de critérios e valores convencionados pela televisão aberta, mostra-nos que a história 
do vídeo mistura-se ao próprio movimento da videoarte. Os videoartistas são definidos por Arlindo 
Machado (2006), os pioneiros em projetos com o vídeo, contudo, fizeram parte de um movimento 
mais restrito, que buscou distorcer os estereótipos da indústria de entretenimento, por meio da 
manipulação dos recursos técnicos do vídeo. 



 

nobre do canal espaço para divulgar um tratamento diferenciado dos recursos 

encontrados na programação padrão. De forma exemplar, a produtora, constituida 

por Fernando Meireles, Paulo Morelli, José Roberto Salatini, Marcelo Tas e 

Renato Barbieri, inspirou uma gama de videomakers, seja por seus produtos 

televisivos, seja pelos videodocumentários, por meio da sabotagem de clichês e 

referentes padrões, a fim de revelar ao público o esquema por trás da montagem 

dos discursos operantes.  

 

Outra produtora que se destacou foi o grupo paulista, TVDO, constituído por 

Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney Marcondes, Paulo Priolli e Pedro Vieira. 

Responsáveis pela autoria dos programas Mocidade Independente e Noventa 

Minutos, veiculados na TV Bandeirantes, criaram o estilo “reportagem invertida”, 

na qual Tadeu Jungle fulminava os entrevistados com perguntas diretas, 

resultando nas mais diferentes performances frente à câmera. “(...) O surgimento 

dessa nova geração teve o mérito de colocar em discussão a velha ordem das 

comunicações, a centralização dos interesses e o direcionamento ideológico da 

indústria televisual” (MACHADO, 1985, p. 67). 

 

As experiências bem sucedidas, repercutidas na televisão aberta, o surgimento de 

eventos próprios para a disseminação dos trabalhos autorais realizados em vídeo, 

bem como as condições favoráveis para aquisição desse tipo de equipamento 

somar-se-iam, contribuindo para a ramificação de produtoras independentes não 

apenas nos grandes centros urbanos, mas também nas cidades de médio porte, 

conforme comenta Ana Silvia Médola (2012, s.p) no fragmento abaixo:  

 

Diante da perspectiva de um grande mercado nascente, em 

função do barateamento dos equipamentos e da 

popularização do videocassete doméstico no cotidiano de 

vários segmentos da sociedade brasileira, houve a expansão 



 

de novos núcleos de produção também em cidades de médio 

porte. A implantação de produtoras independentes acenou, 

em um primeiro momento e no campo das projeções, com a 

possibilidade de quebrar o monopólio das emissoras sobre a 

produção de televisão e, consequentemente, viabilizar a 

produção independente e promover a regionalização nessa 

área. 

 

Contudo, devemos enfatizar que a grande maioria das produtoras independentes 

de vídeo, não conseguiu furar o bloqueio do modelo centralizador do sistema de 

redes das emissoras do país. Logo, para essas, o destino não fora outro, senão a 

sobrevivência por meio da realização de publicidades, da produção para empresas 

de vídeos institucionais e de treinamento, registros de eventos sociais e de cunho 

doméstico e trabalhos autorais. Ademais, para esses produtores que faziam TV 

fora da TV, restou-lhes a possibilidade dos circuitos de exibição alternativos, com 

a criação de mostras, festivais e salas de exibição de vídeo. 

 

Fruto desse contexto, a produtora de vídeos, Bem-te-vídeo, criada em Juiz de 

Fora em 1984, teve sua história vinculada à vida acadêmica de seus criadores e 

ao contexto cultural e político daquele momento5. Inflamados pela inquietude dos 

anos, que enquadram a reabertura democrática no país, e pela emergência das 

questões de uma juventude, que crescera entre os mitos da resistência e os 

“silêncios” do regime ditatorial, três jovens estudantes do curso de comunicação 

do Departamento de Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade 

                                            

5 Ao explorar as narrativas sobre a história da produtora, acabamos por levantar o registro da 
empresa na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG). Conforme os dados 
disponibilizados pelo acervo da instituição, a Bem-te-vídeo Produções Culturais LTDA, com n° de 
inscrição, cujo CNPJ 19.822.261/0001-15, passa a funcionar como tal, a partir do dia 16 de outubro 
de 1984. 



 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) acabam por se unir, a fim de pensar as 

possibilidades de criação e inserção no campo da comunicação.  

 

Diante de um cenário, em que as referências do jornalismo e da comunicação 

como um todo, no ambiente televisivo, ainda eram recentes, aventurar-se como 

profissionais da comunicação fazia parte de um processo natural, porque não 

dizer, necessário. Nesse sentido, a partir de 1983, Alexandre Cunha (Alex Cunha), 

José Santos e Mauro Pianta passariam a realizar alguns trabalhos na produção de 

registros sobre os movimentos que tomavam conta da cidade, como passeatas, e 

a idealizar a constituição de uma empresa, na qual pudessem realizar projetos 

independentes, a fim de escaparem da demanda ainda pouco expressiva da TV 

local. O jornalista Alex Cunha (2012) relembra esse processo, que, da transição 

política e tecnológica dos equipamentos ao desenvolvimento do curso de 

Comunicação, resultou na ideia de formar uma empresa: 

 

Quando eu comecei a fazer Comunicação já no final da 

ditadura, eu me espelhava, não vou dizer ídolo, mas em uma 

personagem marcante da nossa juventude por sua história, 

que era o Vladimir Herzog 6 , porque foi perseguido e 

assassinado pela ditadura. Tanto, que o DA [Diretório 

Acadêmico], que fundamos, levava seu nome, até hoje leva. 

A comunicação, na época, não tinha a dimensão que tem 

hoje, a televisão virou meio de comunicação de massa na 

década de 70, 80... De massa mesmo, só tinha o rádio. Nem 

                                            

6  Vladimir Herzog foi torturado e morto no Doi-Cod (Destacamento de Operações Internas – 
Comando Operacional de Informações do II Exército), em São Paulo, em 25 de outubro de 1975. 
Pelo fato de ser jornalista, sua morte ganhou uma imensa repercussão e, de certa forma, sinalizou 
para o processo irreversível da abertura política no governo Geisel, apesar da extrema direita 
tentar "endurecer" o regime. 



 

a Rede Globo chegava ao Brasil inteiro. Entrei em 1980, a 

Comunicação era um departamento da Faculdade de Direito, 

que funcionava em quatro salas (...). Até que o curso foi se 

desenvolvendo, compraram equipamentos de rádio e 

montaram um estúdio. A gente tinha alto-falante na faculdade 

toda, então a gente transmitia notícias e narrações nos 

intervalos das aulas, isso era matéria de curso. Então, com a 

chegada do VT de uma polegada, que veio antes do VHS, 

antes do U-matic, as pessoas, que faziam e gostavam de TV, 

começaram a trabalhar realmente com a televisão. Eu tenho 

quase certeza que foi em 1983, que criamos a empresa, 

porque começamos a gravar de maneira informal, depois que 

a registramos. Mas, ela começou na faculdade mesmo, 

conversando eu, o Zé e o Mauro.  Até, quando surgiu a 

oportunidade, na época, do Zé Santos fechar um serviço com 

o deputado, José Luiz Guedes. 

 

No entrecruzamento de memórias, o nascimento da empresa ocorreu por uma via 

plural de acontecimentos. De acordo com Mauro Pianta, a Bem-te-vídeo é fruto do 

momento político. Filho de militar, Pianta associa à formação da produtora a duas 

instâncias temporais. A primeira estaria ligada, segundo ele, à partida do pai com 

as tropas, que no sentido Juiz de Fora - Rio de Janeiro marcharam a fim de 

legitimar o golpe militar7 em 1964; e a segunda, ao movimento das Diretas Já8. 

                                            

7 Evidencia-se que as primeiras tropas para a tomada do poder pelos militares saíram da 4ª Região 
Militar de Juiz de Fora, comandadas pelo General Mourão Filho no final de março de 1964. 
8 A Campanha das Diretas Já foi um movimento político democrático com grande adesão popular, 
que  inciou-se no ano de 1984. Este movimento era favorável e apoiava a emenda do deputado 
Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República no Brasil. 
Nomes da política nacional atuaram no movimento como Franco Montoro, Fernando Henrique 
 



 

Este, que incidiu sobre o primeiro trabalho importante do trio, impulsionando a 

criação da Bem-te-vídeo. Ditadura e reabertura política, no mesmo fluxo memorial. 

 

A história da Bem-te-vídeo começa com a Campanha das 

Diretas-Já. O Zé Santos acompanhava um deputado de Juiz 

de Fora, o José Luiz Guedes que, na época, tinha um 

equipamento VHS. Naquela época, ninguém tinha um VHS. 

E foi o próprio Guedes, quem emprestou o equipamento para 

o Zé [Santos] filmar algumas coisas para ele. O Zé tinha o 

equipamento emprestado e o Alexandre uniu-se a ideia. 

Juntou-se um dinheirinho aqui, ali, então, compramos um 

VHS. Com mais uma câmera VHS tudo começava ali. A 

Bem-te-vídeo teve sempre essa relação muito próxima com a 

política e com a cultura. E a Bem-te-vídeo surgiu em 1984. 

 

Ressalatamos, que a produtora Bem-te-vídeo, de acordo com as entrevistas 

realizadas, não foi a precursora de trabalhos com o audiovisual independente na 

cidade. Contudo, para o professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e ex-

dono da produtora VidaVídeo, Álvaro Americano, a Bem-te-vídeo estava no centro 

de uma produção diferenciada, e, por isso, acredita que ela tenha ficado nas 

memórias das pessoas como a pioneira entre as produtoras de vídeo da cidade. 

Posto que seus trabalhos na área cultural, frutos de projetos particulares, 

envolveram várias pessoas da área comunicacional e artística da cidade. 

                                                                                                                                     

Cardoso, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, José Serra, Mário Covas, Teotônio Vilela, Eduardo 
Suplicy, Leonel Brizola, Luis Inácio Lula da Silva, Miguel Arraes, bem como artistas, jogadores de 
futebol, cantores e religiosos. Infelizmente, a campanha não atingiu seu objetivo, sendo rejeitado o 
projeto de emenda para eleições diretas para presidente, as mesmas que só ocorreriam anos mais 
tarde, em 1989. 



 

Americano, que também trabalhava como jornalista na TV Globo9, sinaliza que 

havia algumas pessoas que fizeram obras autorais anteriormente à formação da 

produtora Bem-te-vídeo, mas que a última teve um olhar relevante sobre Juiz de 

Fora, naquele período. Em seu depoimento, Americano (2010) diz: 

 

A firma da gente, na época, trabalhava basicamente no final 

de semana para fazer estes vídeos de treinamento [de 

empresas]. Na época tinha algumas empresas, a Bem-te-

vídeo, a Atrevídeo... A Bem-te-vídeo, que era a primeira, era 

sensacional... A mais legal delas, porque ela trabalhava com 

documentários, ela fazia trabalhos culturais. Nós éramos 

uma firma, que, eventualmente, fazia algum documentário, 

mas trabalhávamos mesmo com eventos sociais. E quando 

havia documentário da Bem-te-vídeo, a gente trabalhava 

com eles, mas não como uma firma trabalhando com a outra, 

nós pessoalmente trabalhávamos com eles, em projetos 

deles. A Bem-te-vídeo era o Alexandre, o José Santos e o 

Mauro, depois entrou o Paulinho... Tinha gente que fazia 

produções pessoais, como o Marcelo [Mega]. Isso bem antes 

da gente. Tinha outro rapaz, que se chamava Arthur Lobato, 

ele era cinegrafista da Globo e realizava algumas produções. 

Mas, eu acho que o trabalho essencial, da época, de pensar 

Juiz de Fora foi feito pelo pessoal da Bem-te-vídeoo. Eles 

                                            

9 O setor da comunicação regional sofre alterações, em 1980, quando a TV Industrial de Juiz de 
Fora é vendida à Rede Globo. Em abril daquele ano, a Rede Globo de Juiz de Fora, Canal 5, 
entrou no ar e passou a atingir um raio de 218 municípios, distribuídos entre a Zona da Mata, 
Vertentes e Sul de Minas (MUSSE, RODRIGUES, 2012). A Rede Globo local será responsável por 
absorver parte desses jovens recém-formados nos Cursos de Comunicação. Muitos, que se 
envolveram com a formação das primeiras produtoras independentes criadas no período. 



 

fizeram muita coisa autoral, eu gostava muito do trabalho 

deles. Os projetos da Bem-te-vídeo eram fantásticos! E eles 

tinham uma vantagem: Para os garotos da Bem-te-vídeo 

aquilo era a vida deles, a nossa não era, a nossa vida era a 

Rede Globo, fazer vídeo era a segunda parte. 

 

A Bem-te-vídeo era uma empresa que gerou a aglutinação de pessoas com 

interesses comuns sobre o audiovisual e a cultura, promovendo ramificações do 

trabalho com o VHS, parcerias com outros produtores e interessados em explorar 

os recursos do vídeo e cinematográficos. Havia uma força canalizadora, resultante 

da formação de grupo, que demarcava modos de ser. Era um grupo pequeno de 

jovens empresários, que “brincavam de trabalhar a sério” (RODRIGUES, 2012). 

Segundo as lembranças do jornalista e cineasta, Alexandre Alvarenga (2012), que 

fez alguns trabalhos com a Bem-te-vídeo, essas questões direcionam-se para um 

quadro comportamental da juventude do período, de um contexto de partilha, de 

engajamento e de criação coletiva, como mostra o trecho abaixo: 

 

Um subgrupo com gente que tem interesses próximos e isso 

é muito legal!Como a cidade ainda era pequena e tinha toda 

essa coisa da virada da ditadura, as pessoas tinham que se 

mostrar mais, se posicionar mais, então quando você achava 

um grupo que se identificava... Essa identidade, que não era 

uma coisa tão pulverizada, era fácil de as pessoas se 

conhecerem, os pontos de encontro eram comuns pelo 

tamanho da cidade. O Bar Redentor era o lugar onde se 

encontrava a molecada, desde os da época da ditadura, 

chamados de “porra louca”, como o Serginho Brasil 

[personagem no videodocumentário O Bar Redentor, criado 

pela Bem-te-vídeo, em 1987]. Tem que se levar em conta a 



 

questão do comportamento. Era tudo o mesmo diálogo, 

porque na verdade todo mundo estava com uma visão de 

mundo muito próxima, era diferente da galera que se 

encontrava no posto do Elefantinho, ou, no posto do Chalé, 

que era a galera do carro, playboy. Então, era mais fácil você 

reconhecer os mundos (...).  Essa coisa dos coletivos, na 

época, a gente nem chamava de coletivo... A gente chamava 

muito de as coisas da criação coletiva... No teatro, a gente 

buscava uma autoria compartilhada. Mesmo no trabalho 

profissional da Bem-te-vídeo tinha esse clima de compartilhar 

as coisas. Não basta você ter a sua expressão pessoal, essa 

sua expressão pessoal tem que ser compartilhada com 

outras pessoas na realização, porque dessa foram ela ganha 

uma riqueza. 

 

No depoimento de Mauro Pianta, seus pontos de vistas cruzam-se com as 

opiniões de Alexandre Alvarenga sobre a questão de a produção audiovisual 

elucidar uma forma de vida e experiência social e afetiva com lugares e espaços. 

Experiências, que estavam vivenciando enquanto grupo. Sobre isso, o jornalista 

Mauro Pianta (2012) afirma:  

 

Nos anos 1980 teve a abertura, acho que era uma vontade 

de se manifestar de toda e qualquer forma, eu quero fazer, 

vou fazer, acho que é um pouco disso. Eu me lembro do 

teatro de rua em Juiz de Fora... Na época teve uma 

repressão ao teatro, não deixaram, tinha umas confusões no 

processo de abertura, ainda tinha a polícia repressora... Eu 

acho que a gente se insere neste contexto. A gente queria 

ganhar dinheiro, fazia lá o casamento, mas queria fazer 



 

alguma coisa cultural. A intenção era essa mesmo, a gente 

queria fazer alguma coisa, mas, na época, a gente não sabia 

o que era, queria mergulhar na arena cultural. Tanto, que a 

gente tinha como espelho a Olhar Eletrônico, que era uma 

produtora que tinha isso. 

 

Em uma busca individual, esses jovens acabam por recriar suas identidades fora 

do âmbito familiar por meio de referências, que resultam da “troca de ideias” entre 

pares e afins. Como salienta DAYRELL (2012, p.12) a “turma de amigos” cumpre 

um papel fundamental nessa busca por autonomia e por potencialidades, que 

irrompem nas formas de se afirmar em um mundo adulto, criando um “nós 

distintivo”. Dessa maneira, atentamos que, os depoimentos sinalizam a juventude 

como um momento de exercitar a inserção social, no qual o indivíduo passa a se 

descobrir diante de um campo de possíveis, que é a vida em sociedade, 

explorando dimensões de caráter afetivo e profissional. Questão, que se 

desdobrará nas intervenções audiovisuais sobre a cidade, que esses jovens 

profissionais da comunicação efetivam através da criação de um “banco de 

imagens” sobre o cotidiano urbano e das parcerias com instituições vinculadas a 

projetos culturais, culminando na realização de vídeos documentais, institucionais 

e videodocumentários. 

 

Juiz de Fora e a intervenção audiovisual nos anos 1980 
 
Diante de um contexto, no qual, a história política nacional ganhava novos rumos, 

Juiz de Fora sediou a efervescência de expressões de cunho memorial, artístico, 

político e audiovisual. Nesse sentido, esse período de transição daria nova vida às 

ações culturais, que não ficariam mais restritas aos encontros reservados e a 

divulgação limitadora de impressos alternativos e clandestinos.  



 

Como nos mostra Rubens Machado Jr. (2012, p.14): “No início dos anos 1980, 

com efeito, o futuro voltava a nos sorrir”. Juiz de Fora assistiria a Primeira Mostra 

de Poesia de Juiz de Fora em 1981, os Varais de poesia, que ocorriam no 

Calçadão da Rua Halfeld, resultado do movimento de poesia Abre Alas, que, em 

1983, contribuiria para a criação da revista D´Lira. Esta, que, por sua vez, contava 

a colaboração do Diretório Acadêmico (DA) do curso de Comunicação da UFJF 

para a sua divulgação. 

 

Em um mesmo espaço há confrontações de períodos distintos, a história de uma 

cidade apresenta-se sobre um mosaico de gostos e formas culturais, articulando 

espaço habitado com o tempo narrado (RICOEUR, 2007). Dessa forma, a cidade, 

enquanto produto simbólico, passa a ter outras intervenções e mediações, que 

vão desde manifestações culturais populares às produções comunicacionais. Se a 

cultura era instrumento reivindicatório na ditadura, nos anos 1980, ela é 

instrumento de experimentação. Todo o consenso cultural, necessário ao combate 

à ditadura, começa a se desfazer, cedendo lugar à diferença e à democracia 

(ROSTOLDO, 2006). 

 

As práticas culturais afetavam a moldura cotidiana da cidade, ofertando distintas 

formas dos indivíduos expressarem-se sobre seu o espaço público. Esse 

momento histórico foi valioso para as intervenções audiovisuais realizadas pela 

produtora Bem-te-vídeo, que compartilhava o lema “o cotidiano como arte” 

(HOLLANDA, 2004, p.112), canalizando toda a potencialidade do instante, do 

momento vivido no aqui e agora. Quanto a essa questão, Mauro Pianta (2012) 

dispõe como esse “olhar” de jovens profissionais da comunicação estava atrelado 

à vontade de resgatar algumas questões, que foram relegadas ao longo do 

período ditatorial, mas, principalmente, à intencionalidade nova e subjetiva nas 

formas de ver a cidade, de reproduzi-la por meio de imagens. Em suas palavras, o 

videomaker comenta: 



 

 

Na verdade havia a intenção de resgatar algumas coisas... 

Uma questão política de resgatar algumas questões que 

foram impedidas pela ditadura, o Alexandre tinha isso e o Zé 

também. Mas, havia esse mergulho na questão cultural, que 

tinha mesmo a intenção de criar um novo caminho, de 

observar Juiz de fora com outro olhar, talvez fosse isso. Não 

sei exatamente se seria um novo olhar, mas seria o olhar 

daquela juventude dos anos 1980. 

 

Nesse sentido, Lo Campomizzi (2013) defende que as gerações dos anos 1970, 

que se tornaram míticas no cenário das contestações, tenham ficado mais como 

uma referência. Visto que, para ele a cultura sempre esteve em trânsito, e que as 

diferenças entre a sua geração e as demais décadas de 60 e 70, por exemplo, 

pousavam na questão da reabertura, isto é, na vontade de fazer algo novo e 

próprio. Em seu dizer: “Acho que nunca houve vazio cultural. A ditadura talvez 

tenha sido um grande motivo para se fazer coisas. E para nós, que viemos na 

sequência, tudo foi motivo de inspiração” (CAMPOMIZZI, 2013). 

 

A diretriz emocional e o interesse latente por registrar acontecimentos na cidade, 

de acordo com os depoimentos analisados, ainda aponta para a disponibilidade de 

recursos técnicos e de equipamentos de gravação de imagens, por parte da 

produtora. A disseminação de tal prática condicionou a criação de um “banco de 

imagens” sobre a cidade. O que, como expõe Paulo de Mello (2010): 

 

(...) Por conta própria, nós gravamos eventos e 

acontecimentos para fazer um banco de imagens da época. 

A gente pegou greve de bancários, discurso do Itamar 

Franco e muitas greves. Imagens dos jogos do Tupi [time de 



 

futebol juiz-forano], Corrida da Fogueira. A gente começou a 

fazer este arquivo todo... A gente foi fazendo, paralelo à 

atividade financeira, do ganho para sobreviver dos 

comerciais. Gravamos Carnaval, Festival de Rock, filmamos 

o segundo e terceiro Festival de Rock. Na época, tudo em 

VHS.  

 

Memórias que se imbricam às de Mauro Pianta (2012). Este relembra: 

 

E, naquela época, era a gente registrando o tempo todo. E 

isso as pessoas não faziam.  Obviamente, o suporte mais 

leve ajudou nessa questão. Com o VHS, saímos registrando, 

tinham várias fitas. Isso auxiliou muito, a Bem-te-vídeo tinha 

muito essa característica. Ah! Vamos fazer? Vamos pegar 

aquela câmera e fazer? -Vamos! Na verdade, a gente era 

muito sonhador e a gente começou a fazer umas histórias, 

fazer registros culturais, a gente embarcou muito nessa. 

Qualquer situação, a gente comparecia. Por exemplo, existia 

aqui na Federal [UFJF], na praça, um domingo cultural 

[Domingo Musical]. A gente tem vários registros desses 

eventos10 [grifo nosso], acho que ficaram com o Zé [Santos]. 

A gente montava esses registros, ou às vezes exibia essa 

montagem [de acordo com lembranças de Paulo de Mello, 

eram exibições na UFJF]. 

                                            

10 O Domingo Musical ocorria na Universidade Federal de Juiz de Fora, era um evento promovido 
pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) com apoio da Funalfa e de algumas faculdades da 
UFJF. Vale ressaltar que foi um movimento que atravessou os anos 1980 e reunia uma diversidade 
de expressões culturais, como grupo de dança, música, poesia e artes.  



 

 

Acreditamos que as subjetividades presentes nesses registros também conferem 

a esses jovens profissionais da comunicação, o papel de “historiadores do 

cotidiano” (BARBOSA, 2010), uma vez que os mesmos realizam imagens e 

hierarquizam informações a partir de critérios próprios, recriando novos 

significados sobre aquele tempo e lugar. Desse modo, incide-se sobre formas de 

representar Juiz de Fora, gerando um movimento alternativo em comparação aos 

esquemas de produção das empresas de comunicação locais do período. 

Conforme salienta Pianta (2012): 

 

Eu acho que a Bem-te-vídeo era um pouco isto: Jovens 

querendo se estabelecer de certa forma, ganhar um dinheiro 

no dia a dia e ao mesmo tempo criar um olhar diferente 

através de imagens feitas da cidade. Realmente, foi um olhar 

diferente do da imprensa local da época. Do Jornal Mercantil, 

da Tribuna [Tribuna de Minas], da TV Globo. Também só 

tinha TV Globo. Então, era uma maneira... Como em nosso 

trabalho sobre a Greve dos Bancários [que a Bem-te-vídeo 

gravou e depois exibiu no Sindicato dos Bancários, no dia 

posterior à manifestação grevista]; Outro olhar sobre as 

situações que a gente registrava, vivia (...). A gente queria 

fazer alguma coisa e a gente tinha os instrumentos, que 

eram nossas câmeras e começamos a fazer. 

 

Nesse sentido, percebe-se que no processo autoral da produtora, a cidade 

permanecera na centralidade de sua temática. Dos registros para o documentário, 

Juiz de Fora e suas personagens estiveram presentes. Nesse sentido, o trabalho, 

que marcaria a trajetória da produtora,  seria o Bar Redentor: Fora desse bar, o 

mundo é mudo. Realizado em junho de 1986, o vídeo trata de abordar o último dia 



 

de vida de um bar tradicional da cidade, frequentado por estudantes, boêmios, 

intelectuais, jornalistas e ponto de encontro para os punks da cidade. O botequim 

localizava-se no antigo prédio do “Thelegrafo Nacional”, zona privilegiada da 

cidade, onde se encontrava a esquina da Rua Espírito Santo com a Avenida Rio 

Branco, no centro. Espaço nobre, que fora vendido para a construtora de imóveis 

Alber Ganimi. 

 

De acordo com Lo Campomizzi, o vídeo Bar Redentor foi uma grande ideia de 

José Santos, que soube orquestrar a produção às vésperas do término das 

funções do botequim e unir pessoas de diversas áreas, como artes, música e 

fotografia ao projeto. Campomizzi ainda ressalta que naquele período tudo gerava 

movimentação na cidade e que, por isso, registrar o fechamento daquele bar, 

consequentemente, geraria a aglutinação de pessoas. Recorda-se Campomizzi 

(2013): “Tudo na cidade provocava burburinho. Então quem sabia da gravação do 

vídeo foi para o Redentor, que já era por si só um lugar que congregava várias 

turmas, inclusive o pessoal do movimento punk, que se reunia ao lado do bar”. 

 

O projeto Bar Redentor: Fora desse bar o mundo é mudo liga-se a um contexto 

histórico e político, que absorveu questões entorno das subjetividades, da 

memória e da restauração da primazia dos sujeitos da experiência, até então, 

expulsos da narrativa oficial, de contar suas histórias (SARLO, 2007). O silêncio 

dos anos anteriores sob a forma da compensação seria devolvido por meio da 

interlocução dos sujeitos junto aos processos criativos. Em entrevista, Mauro 

Pianta (2012) associa o contexto cultural e político à preocupação de preservar a 

história da cidade e do bar, conforme mostra o trecho: 

 

Na verdade existia essa preocupação sim, mas era uma 

questão sentimental, e, realmente, a gente tem essa relação 

sentimental com a história, de preservar. E o bar tinha essa 



 

relação com a história. Os anos 1980 focaram muito nessa 

questão da preservação, pois a gente estava emergindo de 

um momento de repressão, eu menos... Mas a grande 

maioria pôde entrar nos anos 1980 manifestando questões 

que nos afligiam (...). Acho que o Redentor incluiu um pouco 

dessas questões, em função desta situação (...). Desse lado 

romantizado das nossas relações... 

 

Sem roteiro prévio, as primeiras imagens gravadas sobre o Redentor detinham o 

caráter de registro em vídeo, o interesse primeiro foi concretizar a ideia de José 

Santos de filmar os últimos momentos da vida do bar. No entanto, o 

curtadocumentário, de 15 minutos e 38 segundos de duração, não teve seu 

projeto estético vinculado ao imediatismo daquele último dia de vida do bar. O 

vídeo apresenta dois momentos de produção. O primeiro, ligado ao ano de 1986, 

ocorreu quando o antigo prédio do “Telegrapho Nacional” foi vendido para a 

Construtora Alber Ganimi. Esta primeira parte documentário apresenta uma série 

de opiniões de personagens sobre o fechamento do botequim, bem como relatos 

individuais sobre a experiência no local. Testemunhos, que são misturados às 

fotografias, às charges e às imagens do próprio bar. E o segundo e último 

momento de produção, que se concretizou, por sua vez, no dia 17 de Maio de 

1987. 

 

Dessa forma, daquelas imagens realizadas naquele último dia do Bar Redentor, 

um roteiro nasceu dando condições para uma edição, que pudesse narrar a vida e 

a morte do bar. Nas palavras de Vanessa Esteves (2012), responsável pela 

produção e edição do videodocumentário: 

 

Foi uma ideia do Zé [Santos]. A frase do início também fazia 

parte dessa ideia dele: Fora desse bar (...). Quando entrei no 



 

projeto, o Zé já tinha muita coisa documentada. Quando eu 

vi, eu fiquei louca de vontade de montar. Ele ainda queria 

fazer o fechamento do vídeo, por isso nós fizemos uma 

gravação final. 

 

Para o fechamento do vídeo foi realizado um esquema de produção, que 

promoveu o encontro dos ex-frequentadores do bar no meio da Avenida Rio 

Branco, próximo à esquina da Rua Espírito Santo, o que implicou na alteração do 

tráfego de carros na cidade, naquele dia. A matéria Bar Redentor: saudade que 

inspira vídeo do jornal Diário da Manhã, do dia 18 de maio de 1987, traz 

informações sobre as mudanças na rotina do trânsito daquele Domingo, aspectos 

da sinopse do vídeo e detalhes sobre os envolvidos na produção, como aponta o 

fragmento: 

 

Durante cerca de duas horas, quem teve que passar pelo 

trecho da Avenida Rio Branco entre as ruas Braz Bernardino 

e Espírito Santo, ontem à tarde, ou desviou de carro para a 

Santo Antônio, ou, se estava a pé, tentou descobrir o que se 

passava no local. Uma cena, no mínimo insólita, fez o 

trânsito ser desviado como auxílio de cavaletes e um guarda, 

só que não se tratava de nenhum acidente ou atropelamento. 

Uma mesa de bar repleta de boêmios, muita cerveja, violão, 

música e alegria tentava reativar o ambiente do Bar 

Redentor, abrigo dos perdidos da noite juiz-forana há muito 

tempo e que foi demolido no ano passado para dar lugar a 

um novo espigão. Porém, a cena tinha razão de ser, apesar 

de toda a curiosidade que provocou nos transeuntes. Ela faz 

parte do vídeo, ainda sem título definido, que a Bem-te-

vídeo, com o apoio da Funalfa vai apresentar na mostra de 



 

vídeos que vai acontecer a partir da inauguração do Centro 

Cultural Bernardo Mascarenhas, no dia 31. Segundo 

Vanessa Esteves, responsável pela edição e produção do 

vídeo que vai ter a duração aproximada de 15 minutos, ele 

começou a ser filmado exatamente no último dia de 

funcionamento do bar Redentor - reduto de intelectuais, 

artistas, jornalistas e boêmios em geral - e as cenas de 

ontem fazem parte dos momentos finais das gravações. São 

entrevistas com pessoas que frequentavam o bar e que 

estão se deparando, há algum tempo, com a destruição de 

alguns pontos tradicionais da cidade, devido à corrida de 

crescimento de prédios e outras edificações ditas modernas. 

Assim Vanessa, define por alto, o enredo do vídeo, que tem 

direção de José Santos, som de Carrera, Guaçuí e outros e 

conta ainda com fotografias de valores locais e o traço 

caricatural de Bello (DIÁRIO DA MANHÃ, 1987, p.1).  

  

O videodocumentário O Bar Redentor: Fora desse bar, o mundo é mudo participou 

do I Festival Nacional de Vídeo de Minas Gerais, o MinasFest, concorrendo com a 

trupe paulista de Tadeu Jungle, TVDO, sairia vencedor na categoria de melhor 

VHS. De acordo com a matéria Produtora vence em BH e representa o vídeo, 

veiculada no jornal Tribuna da Tarde, de 2 de julho de 1987, encontramos 

detalhes sobre a premiação. O segundo prêmio viria em novembro de 1987, na 

categoria Melhor Vídeo da 10° Jornada de Cinema e Vídeo do Maranhão, que 

ocorreu entre os dias 9 e 14 de novembro do mesmo ano. A premiação virou 

notícia em Juiz de Fora, ganhando as páginas do Jornal Tribuna da Tarde, no dia 

03 de dezembro de 1987, com o título: Vídeo Redentor ganha prêmio em 

Maranhão. 



 

No processo de construção de sentidos sobre a cidade, unem-se a memória oral 

às memóriais impressa e audiovisual, sendo que a representação daquele pedaço 

da cidade torna-se movimento ressonante, que se desdobra da imagem visual 

sobre a cidade - que os personagens têm sobre aquele tempo e lugar - para a  

constituição de um depositário de referentes que não se esgota, antes se renova 

em discursos.  

 
Considerações finais 

 
A produtora Bem-te-vídeo aproveitou-se da força resultante da formação de grupo, 

demarcando modos de ser, no momento, em que o país acenava para reabertura 

política. Graças à adoção dos recursos do vídeo, esses jovens profissionais 

puderam com poucos recursos colocarem em prática suas ideias e desenvolverem 

projetos criativos a nível de grupo. Para os videomakers da produtora, os registros 

sobre a cidade tornaram-se uma forma de recortar Juiz de Fora, desnudando seus 

espaços, usufruindo dos aspectos ricos de seu cotidiano, que brotavam daquele 

período de liberação de expressões e da radicalização da subjetividade, visto que 

em duas décadas de ditadura tudo isso havia sido eclipsado. 

 

Percebe-se que nas escolhas por determinados repertórios e histórias, os 

membros da Bem-te-vídeo buscaram forjar vivências de sociabilidade, 

estabelecendo novos códigos, pretensões, objetos de prazer e lazer. De maneira 

tal, que em suas criações, a apropriação simbólica de eventos e fatos esteve 

intrinsecamente relacionada ao compartilhamento de atitudes e de imaginários 

comuns à juventude daquele período.  

 

Ao debruçarmo-nos sobre as memórias realizadas pelos videomakers da 

produtora juiz-fora, voltamos nossos olhos para as práticas, linguagens e 

identidades, que envolvem o emoldurado cotidiano e a cidade. Esta, que por sua 



 

vez, torna-se suporte para as expressões desses agentes, que ao elegerem 

lugares adotam determinadas posturas, bem como estabelecem relações sociais e 

afetivas com esses espaços. Nas excursões pela cidade, esses jovens buscam 

responder suas necessidades de comunicação, de solidariedade e de 

reconhecimento mútuo. Não em vão, tais videomakers deixam seus rastros, 

explicitam suas ideias, exercitando sua sensibilidade estética. 

 

Dessa maneira, o fenômeno de disseminação das produtoras de vídeo, 

representado, nesse artigo, pela produtora Bem-te-vídeo, contempla um momento 

efervescente do processo industrial de constituição de imagens no Brasil, no qual 

os recursos tecnológicos acabam por se somar à criatividade dessa gama de 

jovens realizadores independentes, no setor comunicacional. O que fornece novas 

possibilidades na intervenção da linguagem audiovisual, que culminaram em 

formas diferenciadas de representação e discursos. 
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