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Aprendendo e produzindo vídeo em Nova York 

Julio Wainer  
 
 

No último mês de julho, seis alunos de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e 
Filosofia da PUC-SP participaram de curso de vídeo oferecido pela Downtown 
Community TV (www.dctvny.com), em Nova York, EUA.  
 
Fundado por Jon Alpert e Keiko Tsuno, na efervescência dos anos 70, este centro 
de mídia produz documentários para exibição nas redes NBC, HBO, NHK, RAI, entre 
outras, ao mesmo tempo em que ensina a arte e a técnica do vídeo a iniciantes 
jovens e adultos com preocupações sociais. Ganhadora de 10 EMMYs e de vários 
prêmios internacionais, a DCTV sempre manteve-se fiel à sua filosofia educacional e 
seu compromisso político, não sucumbindo à voracidade da mídia norte-americana. 
Muitos de seus alunos também têm sido premiados no National Educational Film & 
Video Festival e no San Francisco International Film Festival, com exibições no 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque - MOMA. 
 
Celebrando uma parceria interinstitucional de quase dez anos, o programa de 
estudo, formulado conjuntamente pela Faculdade de Comunicação e Filosofia e pela 
DCTV, com apoio da Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da PUC-
SP, ofereceu, durante três semanas, 75 horas de atividades técnicas - câmera, 
áudio, iluminação, digi-doc (produção em vídeo digital) e edição em AVID (o melhor 
sistema de edição digital). Promoveu também sessões de vídeos para formação de 
uma videografia mínima comum e a produção de vídeo-documentário sobre a 
política de segurança pública implantada na cidade de Nova York, conhecida como 
"Tolerância Zero", tema previamente escolhido pelo grupo.  
 
Alojados em apartamentos fornecidos pela DCTV, os estudantes ficaram imersos 
em atividades de vídeo, na cidade mais exuberante em mídia que se conhece. 
Visitaram ainda centros de mídia, grandes e pequenas TVs, ONGs que ensinam 
vídeo, TVs comunitárias e Universidades, aproveitando ao máximo as 16 horas de 
luz-do-dia que a Nova York oferece no verão. 
 
A pedagogia de ensino de vídeo da DCTV é a mesma utilizada na Faculdade de 
Comunicação e Filosofia da PUC-SP: aprender fazendo, inspirar-se observando o 
que outros já fizeram e compartilhar aqueles em estágio de aprendizado 
equivalente. Os estudantes da PUC-SP estiveram na DCTV na mesma época que um 
grupo de jovens da Sibéria, o que proporcionou, por alguns dias, um rico diálogo 
intercultural São Paulo-Nova York-Tomsk. 
 
A professora Tatiana Loureiro também é fruto da parceria da PUC-SP com a DCTV. 
Formada em Jornalismo por nossa Universidade, conheceu Jon Alpert quando ele 
participou de uma mostra organizada pela Videoteca da PUC-SP, em 1992. Com o 
seu incentivo, foi desenvolver estágio em Nova York e atualmente ocupa a chefia 
de treinamento da DCTV, ensinando adolescentes a produzir vídeos e realizando 
seus próprios trabalhos. 
 
Este programa de estudo traduz a política de cooperação internacional que vem 
sendo implantada na Faculdade de Comunicação e Filosofia, oferecendo a seus  
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estudantes oportunidades de aprendizado, práticas e contatos que marcarão suas 
futuras atividades pessoais e profissionais.  
 
Julio Wainer 
Professor do Departamento de Comunicação Jornalística da Faculdade de 
Comunicação e Filosofia 
Artigo publicado no Boletim Rede Internacional nº 17, 08/99 

 


