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ASSOCIAÇÃO EXPERIMENTAL DE MÍDIA
COMUNITÁRIA - BEM TV

Um ano em palavras...

2019

O ano de 2019 deixou marcas irreparáveis, a tragédia em Brumadinho – MG
com o rompimento da barragem da Vale e o despejo de milhões de
toneladas de rejeito de minério que resultou em mais de 270 pessoas
mortas / desaparecidas, sendo considerado o maior desastre ambiental do
Brasil.
Os incêndios criminosos na Floresta Amazônica, resultado de ações
predatórias de fazendeiros, que puderam ser sentidos em São Paulo; assim
como o óleo despejado no litoral do nordeste.
A violência cresceu imensamente tendo como maiores vítimas mulheres e
jovens negros.
O desemprego voltou a crescer e os diretos dos trabalhadores sofreram
muitas ameaças e desmontes com a aprovação da Reforma da Previdência.
Esse cenário exigiu da sociedade civil posicionamentos firmes e o
compromisso inegociável com pautas dos direitos humanos e defesa das
políticas públicas como saúde e educação.
Entre ruas, espaços de participação política e controle social e ações de
base comunitária a Bem TV se fez presente, e nunca foi tão premente e
necessária a atuação em redes, coletivos e frentes.
Seguimos juntos com a Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos da
Juventude Negra resistindo, lutando e realizando as campanhas #Qual
Perfil? e [r + h]. Campanhas que envolveram jovens de Niterói e são
Gonçalo; Sociedade Civil e Poder Público, com grande repercussão local e
regional.
Como Ponto de Cultural, em 2019, estivemos juntos na afirmação da
Política de Cultura Viva construindo ações de base comunitária, e
defendendo os direitos culturais pelo conjunto da população de Niterói.
No âmbito da formação, o Projeto Olho Vivo foi desenhado em parceria
com o IJCA, oferecendo formações em Desenvolvimento de Aplicativo
Mobile para jovens da Região Metropolitana 8.
A Bem TV Produções também teve um papel fundamental, tanto para a
sustentabilidade institucional, como para incidência política.
Terminamos 2019 com a nossa Missão em Foco, reafirmando nosso
compromisso com a defesa dos direitos de adolescentes e jovens, e a
criação de estratégias para ampliação de oportunidades de vida e acesso às
políticas públicas.

NOSSA
EQUIPE

Nossa equipe tem muita
vontade de transformação,
caminha com delicadeza e
cuidado, mas pisando forte na
defesa dos direitos de
adolescentes e jovens.

GESTÃO E
INSTITUCIONALIDADE
A gestão e a institucionalidade, eixo estruturante das ações da Bem TV,
vem sendo fortalecido com definição coletiva de lógicas de trabalho,
gestão comum do material produzido, mobilização de recursos com
participação de toda equipe e revisão do Plano de Comunicação.
Como resultado do desenvolvimento institucional, destacamos a seleção
da Bem TV, para participar do Programa Missão em Foco, que promove o
apoio institucional a organizações da sociedade civil que apresentam
bons resultados de monitoramento ao participarem das demais linhas de
fomento disponibilizadas pelo Itaú Social.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

REUNIÕES INSTITUCIONAIS:

PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS

FORMAÇÃO

As ações de formação têm como objetivo central ampliar as perspectivas
de vida de adolescentes e jovens a partir de ações de educação e
qualificação para o mundo do trabalho na área de tecnologia da
informação e comunicação, sendo ofertadas por meio do Projeto Olho
Vivo; Circuito de Cinema e Vídeos Papagoiaba e formações voltadas para
os atores de instituições públicas e privadas sobre temáticas relacionadas
a Promoção da Igualdade Racial; Juventude e Trabalho.

OLHO VIVO

OFICINA DE
DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVO
MOBILE

SOBRE O PROJETO OLHO VIVO:
O Projeto Olho Vivo é uma ação voltada à educação para o trabalho tendo como
objetivo geral ampliar as perspectivas de vida de jovens na faixa etária entre 16 e
29 anos, a partir de ações de educação e qualificação nas áreas de Tecnologia da
Informação e Comunicação por eles protagonizadas, voltadas para
desenvolvimento de competências para o trabalho e ampliação das
oportunidades de inserção profissional digna.
Em 2019 o Olho Vivo foi desenvolvido em parceria com IJCA atuando na linha
formação das tecnologias da informação e comunicação, por meio de oficina
aplicativos mobile. A metodologia participativa foi estruturada nos eixos
Formação Técnica; Reflexão e Convergência e debates voltados aos projetos
Vida.

RESUMO:
LOCAL: IJCA
PERÍODO:
1º SEMESTRE – MARÇO A JUNHO
2º SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO
- NÚMERO DE PARTICIPANTES DIRETOS:
25 ADOLESCENTES / JOVENS ENTRE 16 E 29 ANOS.
- NÚMERO DE PARTICIPANTES FORMADOS:
1º SEMESTRE: 22
2º SEMESTRE: 12

260

HORAS

CARGA HORÁRIA FORMATIVA

de
de
de
de

DO CONTEÚDO

APLICATIVOS DESENVOLVIDOS:

AVALIAÇÃO
1º SEMESTRE:
Durante o primeiro semestre foram realizadas 3 avaliações (marco zero, intermediária e
final). A seguir destacamos informações referentes à avaliação final.
88,9 % dos jovens participantes do Projeto declararam que o programa previsto foi
cumprido integralmente; e que encontraram disponibilidade tanto do instrutor quanto do
monitor para esclarecimento de dúvidas.
73% afirmaram que as aulas foram bem planejadas e 88,9% que o conteúdo foi
trabalhado de forma clara, com aulas intelectualmente estimulantes e as atividades
adequadas para atingir os objetivos.
Sobre à auto avaliação, 94,4% reconheceram que a oficina foi importante para sua
formação geral e 88,9% que ficaram satisfeitos com a participação.
Como aspectos positivos os jovens ressaltaram: Compatibilidade dos equipamentos e
atenção do professor e monitor; Ótimo ambiente, lidar com projetos inovadores;
Conhecer novas possibilidades do mercado de trabalho e especialização; Aulas bem
desenvolvidas; Trabalho em equipe; Acolhimento; Turma unida, ótimo professor e
monitor, bons conteúdos.
2º SEMESTRE:
Durante o segundo semestre optou-se por processos avaliativos pautados na lógica de
portfólio reflexivo, considerando o portfólio reflexivo como importante instrumento de
diálogo e de estimulação do pensamento reflexivo e crítico.
Os portfólios foram trabalhados individualmente em 4 momentos diferentes, permitindo
identificar os processos de aprendizado técnico, assim como os diálogos produzidos a
partir dos encontros de reflexão e convergência e projeto de vida.

CIRCUITO DE
CINEMA E VÍDEO

PAPAGOIABA

SOBRE O
CIRCUITO

O Circuito Papa Goiaba de Cinema e Vídeo
promove a formação de plateia para o
cinema e o vídeo, além de fomentar a
ocupação de espaços alternativos abrindo
espaço para a apresentação de trabalhos de
jovens

produtores

oriundos

de

comunidades populares, que dificilmente
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EXIBIÇÕES

teriam acesso à oportunidade de apresentar
o seu trabalho.
Em 2019 o Circuito Papa Goiaba de Cinema
e Vídeo realizou exibições – com telão e
projetor - em espaços públicos de Niterói
nas Comunidades: Morro do Preventório,
Santa Bárbara, Caramujo, Morro do Estado e
Colônia de Pesca de Itaipu, além de ações
em escolas e no Cine na Praça São João.

+800
PESSOAS
PARTICIPANDO

ASSESSORIA

Assessoria

e

inserção

compreende

suporte

ao

grupo

de

jovens

comunicadores e encaminhamento, por meio da Central Solidária de
Oportunidades, para o mundo do trabalho.

CENTRAL SOLIDÁRIA DE OPORTUNIDADES:

A Central Solidária de Oportunidade é a ferramenta informacional da Bem
TV voltada para encaminhamento dos jovens para o mundo do trabalho.
O número geral de jovens cadastrados é 2659, e em 2019 foram 466
novos jovens cadastrados, sendo 68% pretos e pardos, e 32% brancos.
A CSO conta ainda com 52 instituições cadastradas.

JOVENS
COMUNICADORES
O Grupo de Jovens Comunicadores seguiu se reunindo para produzir
tendo lançado em 2019 dois novos curtas: Flores que quebram concreto;
e A terra que nos habita. O documentário Flores que Quebram Concreto
foi selecionado para participar do Festival Cine Tamoio. O Cine Tamoio é o
único festival de cinema de São Gonçalo e o maior festival de cinema da
região Leste Fluminense, composta por 16 municípios e onde vivem mais
de 2 milhões de pessoas.
Também foi realizado o concurso #Qual Perfil: Juventude em Preto e
Branco.
O concurso foi voltado para jovens que participaram do Projeto Olho Vivo
ou Jovens Comunicadores, realizados pela BemTV.
O Jovens Comunicadores realizaram como estratégia de organização 7
encontros

tendo

como

principais

temas:

produção

audiovisual;

planejamento e definição das ações; gravações e avaliação das ações.

INCIDÊNCIA
POLÍTICA

A

incidência

política

é

um

dos

objetivos

centrais

da

Bem

TV,

transversalizando todas as ações institucionais tendo como políticas e
segmentos prioritários Criança e Adolescente; Juventude; Promoção da
Igualdade Racial; Cultura; Educação e Assistência Social.
Durante o ano de 2019 a equipe da Bem TV esteve presente em reuniões
de Fóruns; Conselhos Municipais e da Rede de Pontos de Cultura.
As principais ações de Incidência política foram realizadas junto a Frente
Papagoiaba de Promoção do Direitos da Juventude Negra, que tem como
objetivo geral combater a desigualdade racial no acesso da juventude ao
mundo do trabalho.

FRENTE

PAPAGOIABA DE
PROMOÇÃO DOS
DIREITOS DA
JUVENTUDE NEGRA

SOBRE A FRENTE:
Durante 2019 a Frente Papa Goiaba de Promoção da Juventude Negra realizou
ações de:
a. PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO;
b. CAPACITAÇÃO;
c. INCIDÊNCIA POLÍTICA
Como principais ações apontamos:
- Oficinas para técnicos e gestores de organizações sociais, e trabalhadores e
trabalhadoras de serviços públicos;
- Formações continuadas para jovens, encontros, rodas de conversa com a
temática sobre desigualdade racial sendo sensibilizados 150 jovens nos
municípios de Niterói e São Gonçalo;
- Ações de incidência política com realização de 2 campanhas.

CAMPANHAS
No intuito de sensibilizar o conjunto da sociedade fluminense e, em particular,
os empresários e profissionais do mundo corporativo, a mobilização deu origem
a duas campanhas articuladas entre si: #QualPerfil? e [r+H]. O mote da
campanha foram depoimentos de jovens que diariamente ouvem que 'não se
encaixam no perfil' para uma vaga de emprego, o que levou a lançar o
questionamento #QualPerfil? em busca de recursos mais Humanos.
A Campanha #qualperfil? foi direcionada para as juventudes, em um movimento
de conscientização a respeito dos dados encontrados na Pesquisa realizada nos
2 primeiros anos do Projeto e também a legitimação das vozes e experiência
dessa juventude, preterida dos espaços no mundo do trabalho. Por sua vez, a
campanha [r+H] por recursos mais Humanos buscou dar visibilidade a
experiências no âmbito empresarial para a sensibilização desses atores sociais e
assim incidir na possibilidade de mudança deste quadro.
O processo de criação estética da campanha foi coletivo, durante reuniões da
Frente Papagoiaba. Desde o nome sugerido até a escolha de cores para a criação
de artes e cartelas para vídeos, o processo foi definido conjuntamente, contando
com profissionais da área (designers gráficos, cinegrafistas, editores) a
articuladores sociais envolvidos com a temática da campanha.

PRODUÇÃO

A Bem TV trabalha com ênfase para a produção audiovisual e
produção de conhecimento.
As

produções

audiovisuais

ocorrem

por

meio

da

Bem

TV

produções, produtora escola que serve de espaços complementar
para

formação

dos

jovens

e

ainda

opera

na

direção

da

sustentabilidade institucional.

Foram produzidos mais de 45 filmes, com destaque para os vídeos
das Campanhas da Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos
da Juventude Negra.

MAPA DO
AUDIOVISUAL
DE NITERÓI
Na direção da produção de conhecimento, no intuito de contribuir
para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local (APL), que
possa contribuir para as políticas públicas do setor, a BemTV
Educação

e

Comunicação

desenvolveu

a

pesquisa

Mapa

Audiovisual de Niterói: subsídios para um Arranjo Produtivo Local
do setor, realizada ao longo de 2019 com apoio da Fundação de
Artes de Niterói através do edital de fomento nº 03/2018.

https://bemtv.org.br/pesquisa-mapa-audiovisual-niteroi/

REDES
Dados analisados entre 01/01/2019 e 18/12/2019 e sistematizados
a partir da ferramenta Reportei.
Serão expostas as métricas obtidas a partir das redes BemTV no
ano de 2019.
Com a implementação do Plano de Comunicação no ano anterior,
algumas métricas apresentaram algumas alterações entre o ano de
2018 e o período analisado. O público alvo de cada rede foi fixado,
permitindo que outras estratégias possam ser lançadas para a
expansão do alcance das redes #BemTV, pensando especificidades
de cada site.
A dinâmica de produção de conteúdo ganhou maior autonomia.
Com produções de textos mais breves e notas, o material pode
circular e ser aprovado mais rapidamente.

●

FACEBOOK:

Número total de curtidas na página: 2.168
Link: https://www.facebook.com/bemtv.oficial/
*Curtidas: Número de seguidores da página no último dia analisado.
*Novas curtidas: no período analisado em relação ao período anterior.
*Alcance: Soma das pessoas que viram algum post/anúncio.
*Pessoas

engajadas:

Soma

das

pessoas

que

gostam,

comentam,

compartilham ou clicam em algum post/anúncio.
DADOS GERAIS DA PÁGINA:

Foram 29 postagens a mais que o período anterior, resultado da aplicação
do Plano de Comunicação. O último período somou um total de 397
compartilhamentos, que agora totalizam 518, resultado da dinâmica
encontrada para divulgar os conteúdos: partilhar por usuários diversos,
grupos e afins.

PERFORMANCE E CIDADES:

AUDIÊNCIA:

Links das postagens:
Inscrições para pesquisador:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/2079066568795890
Sílvio Almeida e o “racismo
estrutural”:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/2093127097389837
Formatura Projeto Olho Vivo:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/2221349161234296
Campanha #QP:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/2073329132702967
1 ano de Marielle e Anderson:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/2071965726172641

●

INSTAGRAM:

Número total de seguidores do perfil: 880
Link: https://www.instagram.com/bem.tv/

O Instagram é a rede social de destaque para os conteúdos veiculados pela instituição,
pois seus mecanismos de busca e exibição de histórias permitem que usuários não
cadastrados visualizem o que é postado. O Instagram permite plena divulgação das
atividades da instituição, pois seu formato de postagens (apenas fotos e vídeos) dialoga
diretamente com a produção de material da BemTV. O uso de hashtags nas fotos
impulsiona a visualização e a busca do conteúdo pelos usuários. A equipe de
comunicação tem buscado usar outras funcionalidades da rede, como os stories, que
são postagens que saem do ar em 24 horas, mas que ficam armazenadas na conta. O
Instagram é uma rede composta por usuários mais jovens que usam esta opção do site
e apostamos nessa estratégia para aproximar a BemTV deste grupo.

NÚMEROS GERAIS DO PERFIL:

●

YOUTUBE:

Número de inscritos: 416
Link: https://www.youtube.com/user/CanalBemTV
Atualmente, o canal da BemTV no YouTube permanece como portfólio, contando
com as peças criadas pela produtora, além dos trabalhos das oficinas. Em 2019,
foram enviadas para o canal as peças realizadas para o projeto Bagagem Cultural e
as peças produzidas para o Olho Vivo, além da versão LIBRAS do curta “Preto
favelado, escravo fujão”.

NÚMERO TOTAL DE INSCRITOS/VISUALIZAÇÕES/VÍDEOS NO CANAL
(ATÉ 18/12/2019):

EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR:

●

SITE:

As métricas do Analytics usadas pela Bem TV são: Usuário, Sessão, Taxa de
Rejeição, Duração da sessão e Páginas visitadas. A Taxa de rejeição representa o
número de pessoas que acessam uma única página e saem do site.”.

PÚBLICO-ALVO:

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO:

BEM TV NA
IMPRENSA
TÍTULO: #Qualperfil? – origem de uma mobilização por equidade racial no
mundo do trabalho
PORTAL: Portal Geledés / In: Mercado de Trabalho
DATA: 15/09/2019
LINK:

https://www.geledes.org.br/qualperfil-origem-de-uma-mobilizacao-por-

equidade-racial-no-mundo-do-trabalho/

TÍTULO: #Qualperfil? – origem de uma mobilização por equidade racial no
mundo do trabalho
PORTAL: Portal Geledés / In: Mercado de Trabalho
DATA: 15/09/2019
LINK:

https://www.geledes.org.br/qualperfil-origem-de-uma-mobilizacao-por-

equidade-racial-no-mundo-do-trabalho/

TÍTULO: SEMINÁRIO #QUALPERFIL DISCUTE EMPREGABILIDADE DA JUVENTUDE
NEGRA
PORTAL: IJCA
DATA: 27
de junho de 2019
LINK:

http://www.ijca.org.br/pt-br/2019/06/27/seminario-qualperfil-discute-

empregabilidade-da-juventude-negra/

TÍTULO: Jovens criam aplicativos com foco em SG e Niterói
PORTAL: Jornal Daki
DATA: 18 de Jul de 2019
LINK:

https://www.jornaldaki.com.br/post/jovens-criam-aplicativos-com-foco-

em-sg-e-niter%C3%B3i

TÍTULO: PROJETO OLHO VIVO VISITA INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS
PORTAL: IJCA
DATA: 30
de setembro de 2019
LINK:

http://www.ijca.org.br/pt-br/2019/09/30/projeto-olho-vivo-visita-

instituto-dos-pretos-novos/

TÍTULO: Instituto JCA forma sua primeira turma com foco em tecnologia da
informação
PORTAL: O São Gonçalo
DATA: 18/07/2019
LINK:

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/60734/instituto-jca-forma-

sua-primeira-turma-com-foco-em-tecnologia-da-informacao

TÍTULO: Lançamento do documentário Flores que quebram concreto (2018) no
Cine Tamoio
PORTAL: TEIA
DATA: 19 de setembro de 2019
LINK:

https://teiapopular.org/lancamento-do-documentario-flores-que-

quebram-concreto-2018-no-cine-tamoio/

ARTES
INSTITUCIONAIS

Você tem que agir como se
fosse possível transformar
radicalmente o mundo. E
você tem que fazer isso o
tempo todo.

ANGELA DAVIS

