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O objetivo do projeto é o da produção de vídeos que sirvam como documentação das
atividades de cada projeto do EMAV (Escritório Modelo Albano Volkmer),  além de
servir como instrumento de força política para as comunidades envolvidas. 

Como o EMAV não conta com equipamentos audiovisuais, estes foram adquiridos pelo
bolsista (câmera, tripé, gravador, microfone, HD externo e notebook). Nos primeiros 2
meses,  sua  participação  no  grupo  se  deu  mais  como  observador,  participando  das
reuniões e tardes de trabalho, mas não participando ainda de nenhum dos projetos. Essa
decisão inicial foi tomada visando sua adaptação o ambiente. 

Em Julho  de  2014,  chegou  até  o  EMAV uma nova  demanda,  de  uma comunidade
localizada no Morro da Cruz. Após algumas reuniões com moradores e uma visita ao
local o grupo optou por aceitar proposta, e, a partir de Agosto formou-se um novo grupo
de trabalho, no qual o estudante inseriu-se. Foram realizadas dinâmicas para resolução
do acúmulo de lixo na área e as melhorias no acesso, com mutirões de coleta de lixo,
palestras, confecção de lixeiras, plantio de mudas. Uma singularidade, foi que alguns
dos moradores registravam todas as ações da comunidade em vídeo. Foi estabelecida
uma  relação  de  parceria  entre  todos,  com  a  troca  de  materiais  coletados  e  o
desenvolvimento de um projeto de vídeo coletivamente. 

As primeiras atividades relacionadas diretamente com audiovisual desempenhadas pelo
bolsista começaram a ocorrer a partir de Setembro de 2014. Primeiramente aconteceram
algumas  reuniões  com  os  outros  participantes  do  EMAV para  o  planejamento  um
cronograma e elaborar um questionário para as entrevista. Chegando a hora de colocá-
los em prática, o último trimestre de 2014 foi de muitas gravações, que posteriormente
foram perdidas por conta de uma falha no armazentamento dos dados. 

No ano de 2015, foi produzido coletivamente um vídeo de apresentação do EMAV em
stop motion,  intitulado "Você já  ouviu  falar  do  EMAV?".  Nesse  projeto,  o  bolsista
participou  ativamente  ajudando  com  o  conhecimento  que  tinha  tanto  na  parte  de
produção  quanto  na  fase  de  edição.  Foram  cerca  de  duas  semanas  de  trabalho
escrevendo roteiro, fazendo desenhos, storyboards, gravando as vozes, fazendo as fotos
e editando tudo. 

Simultaneamente a tudo isso, estavam ocorrendo gravações no Morro da Cruz por parte
dos próprios moradores, mas a partir de 2015 começaram a ser feitas as entrevistas e
outras filmagens por parte do EMAV. Após cerca de dois meses de trabalho (Abril e
Maio)  em que foi  feita  a  decupagem de  todo o  material  registrado,  foi  realizado o
processo  de  edição.  O  produto  final  desenvolvido  foi  o  minidoc  “Uma questão  de
autonomia:  práticas  participativas  no  Beco  das  Pedras”,  que  foi  foi  apresentado  na
Mostra  EMAU  do  Seminário  Nacional  dos  Escritórios  Modelo  de  Arquitetura  e
Urbanismo (SeNEMAU) em São Paulo.


