
www.marcosgaruti.com 

A CIRCULAÇÃO DA CULTURA 
NOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS 

por Malu Viana Batista 

ultrapassa a barreira do sonho da união regional. São 
laços que estão no inconsciente da identidade, algo 
como um registro genético: somos latino-americanos 
e compartilhamos da mesma história. Mas, pouco se 
conhece dessa história, e restrito é o acesso às ima-
gens não estigmatizadas ou não caricatas de nossas 
múltiplas paisagens físicas e humanas. 

A missão da TAL é promover maior e efetiva apro-
ximação cultural entre os países latino-americanos. 
Poder contribuir para o fortalecimento de novas for-
mas e conteúdos de cooperação. O foco maior é par-
ticipar ativamente da dinamização da produção, da di-
fusão de bens culturais de multimídia, especialmente 
audiovisuais. O objetivo inicial foi o aprimoramento 
da qualidade da televisão cultural latino-americana, 
mas existe um engajamento mais e mais em formatos 
multimídia. Já ultrapassaram-se oito anos de esforços 
coletivos construindo uma plataforma multimídia de 
intercâmbio de conteúdo audiovisual com mais de 200 
associados nas Américas e Península Ibérica, composta 
por canais de TV, organizações educativas e culturais. 

Em 2005, através de parceria com Ministério da 
Cultura do Brasil, a TAL iniciou as atividades para 

A cada dia mais o mundo está cercado por uma mídia 
convergente. Por isso, os meios de comunicação estão 
passando por processo de intensa adaptação para asse-
gurar conteúdo multimídia. Com isso, nasce uma nova 
maneira de criar, produzir, circular e consumir cultura 
no mundo em geral e na América Latina em particular. 

Vive-se uma verdadeira experiência revolucionária na 
área da comunicação de massa, na qual os canais de 
televisão públicos e culturais enfrentam crescente de-
manda por mais qualidade em diferentes plataformas e 
tendo que lidar ainda com as restrições orçamentárias 
frequentes. Esses desafios requerem diferentes iniciati-
vas de caráter cooperativo no âmbito local, nacional e 
internacional. 

Foi nesse contexto que surgiu a TAL (Televisão América 
Latina), organização cooperativa sem fins lucrativos e 
com parceria acumulada superior a oito anos entre 
canais de televisão públicos e culturais. A TAL é uma 
resposta prática à imensa carência de informação e 
conhecimento multimídia entre os países latino-ame-
ricanos. 

A consciência da existência de laços dispersos, im-
ponderáveis, que unem os povos latino-americanos, 
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"A consciência da existência de Laços dispersos, i m p o n d e r á v e i s , 

que u n e m os p o v o s l a t i n o - a m e r i c a n o s , ultrapassa 

a barreira do s o n h o da u n i ã o regional" 

construção de vasto banco de conteúdo do audiovi-
sual latino-americano, o Banco de Documentários da 
América Latina (B.DOC). Atualmente o acervo possui 
mais de sete mil títulos, entre documentários, curtas-
metragens, programas culturais de TV e animações. 
Trata-se de um arquivo único, devido a sua diversida-
de geográfica e natureza multicultural. Serve, portan-
to, como memória audiovisual do continente. 

Vale ressaltar, no Brasil, o papel decisivo do SescTV, 
que se tornou um dos mais ativos associados da TAL, 
como ocorreu ao disponibilizar parte de seu acervo 
para o B.DOC. 

No modelo operacional da TAL, os associados não 
necessitam pagar para a utilização dos conteúdos. 
A empresa firma acordos de cooperação com cada 
associado, que licencia por um determinado tempo 
seus conteúdos audiovisuais, que, por sua vez, po-
dem ser utilizados por todos os demais associados. 
Para garantir a qualidade e pluralidade do material, 
a TAL faz a curadoria dos programas, selecionando 
o que há de melhor e mais representativo dos países 
latino-americanos. Em seguida, é feita uma adapta-
ção, com preparação de legendas em português ou 
espanhol. 

A parte da difusão desse material acontece de duas 
maneiras: pelos canais parceiros e pela webtv. A TAL 
envia periodicamente grupos de programas para seus 
associados que possuem sinal de TV. Além disso, uma 
ampla e diversa programação é disponibilizada pelo 
site www.tal.tv, que tem acesso livre e gratuito. A 
programação é renovada diariamente para todos os 
internautas. 

A fim de estimular esse intercâmbio cultural e apro-
ximar os realizadores latino-americanos, a TAL tam-
bém elabora e executa projetos de produção. Buscam-
se parcerias com jovens diretores e produtores inde-
pendentes, sempre procurando inovar e cedendo es-
paço ao olhar de um povo sobre ele mesmo. Com esse 
espírito de agregar sempre gente nova nas atividades 
são lançadas convocatórias públicas para seleção de 
talentos, anunciadas na mídia e no site multimídia. 

Assim, a TAL tem participado de forma crescente 
nos esforços coletivos de ampliar a circulação da 
cultura entre os países da América Latina. A base 

inicial foi audiovisual e agora avança-se cada vez 
mais para ferramentas de multimídia. A experiên-
cia tem trazido muitas lições a fim de educar para 
compreender as peculiaridades das mais diferentes 
estéticas, narrativas e riquezas naturais e humanas. 

A ambição é caminhar para níveis mais avançados 
de interatividade multimidiática, inclusive passando 
para a aplicação das mais diferentes formas de inter-
câmbio para além da virtual. Por exemplo, planejam-
se desenvolver trabalhos de aproximar fisicamente 
as pessoas que mais se interessem pela América 
Latina, de tal forma que se possa sedimentar experi-
ências individuais e de grupos capazes de se multi-
plicar através de ferramentas multimídia. 

Existem inúmeros programas de intercâmbio 
que levam os jovens aos Estados Unidos, Europa, 
Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas quantos pro-
gramas existem para viabilizar a circulação de jovens 
dentro da América Latina para nós próprios latino-
-americanos? Esse é um dos desafios que se plane-
ja vencer de maneira diferenciada, incluindo espe-
cialmente adolescentes, universitários, profissionais 
de cinema e TV, cientistas, ecologistas e artistas em 
geral. As experiências de cada participante serão di-
vulgadas diariamente pela TAL e depois irão resultar 
em diversos formatos e conteúdos permanentes, es-
pecialmente documentários que sintetizem as expe-
riências vividas. 

Os cercos do mundo de mídia convergente neces-
sitam ser ultrapassados com ações concretas. Não 
se pode ficar passivo, apenas acompanhando o pro-
cesso de intensa adaptação dos meios de comunica-
ção para assegurar conteúdo multimídia. É preciso 
ser também participante ativo nas novas maneiras 
de criar, produzir, circular e consumir cultura na 
América Latina. • 
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