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Descrição resumida
A primeira oficina de TV do mundo feita por jovens privados de liberdade que recebeu os
as medalhas Pedro Ernesto e Tiradentes além do Diploma Heloneida Studart de Cultura
2016, além do apoio do Canal Futura, TV Alerj, Instituto Mauricio de Sousa e UNICEF
entre outros.
Há quanto tempo a prática está em funcionamento?
Este projeto foi inaugurado em dezembro de 2010.
Qual a principal inovação da sua prática?
Pela primeira vez no mundo os jovens que estão internados por agirem contra a Lei podem
se mostrar para uma sociedade que não os conhece e ao mesmo tempo eles podem
conhecer expoentes da sociedade que os inspiram a esquecer tudo que os traficantes os
ensinaram desde a sua infância. Preconceitos e paradigmas quebrados que podem fazer a
diferença de se viver ou morrer na história destes jovens em particular.
Explique o processo de implementação da prática
Os alunos que estão internados no Degase são seduzidos pelas modernas práticas
audiovisuais, onde podem ser seus rostos que não poderiam ser vistos por meses - já que
em seus alojamentos não podem ter espelhos - a partir disso eles criam seus próprios
programas, aprendendo técnicas de filmagem, roteiro, edição e publicação.
Quais os fatores de sucesso da prática?
Toda vez que se dá ao jovem a condição de reescrever sua história e aprender a fazer
escolhas melhores em sua vida, isso repercute por toda a sociedade onde não faltam
convites para a participação deles em eventos e seminários, além de dar ferramentas
novas a eles de fazer uma vida profissional nesta crescente área de trabalho.
Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática
Os profissionais responsáveis fazem uma palestra de sensibilização com os internos e
escolhem quarenta alunos para fazer o curso de três meses cada, como a demanda é
muito grande, os que estão mais acima no nível de escolaridade são escolhidos primeiro e
assim provocando um desejo dos demais de se esforçarem nos estudos para terem uma
vaga na TV, Os seis melhores alunos ganham estágios remunerados na TV Alerj durante
um ano.
Quais as dificuldades encontradas?
A principal dificuldade encont rada foi a de equipamentos adequados à quantidade de
alunos, outra particularidade foi esconder, de forma criativa, suas identidades protegidas
por Lei, mas o carinho da sociedade livre com este projeto é tão grande que as
deficiências materiais são supridas por apoios como doações de camisas, lanches e
passagens em eventos externos.
Infraestrutura
As aulas acontecem numa sala na Ilha do Governador junto às unidades do Degase,

possuem uma câmera filmadora, microfones e um computador para edição dos
programas.
Orçamento
Como é feita hoje, não tem custos pois os dois profissionais são do Degase.
Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela
instituição que está se inscrevendo?
O psicopedagogo que criou e coordena este projeto trabalha no Degase desde 2007 no
resgate de jovens que cometeram algum ato contra a Lei.

