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A TV Maxambomba
A TV Maxambomba, uma  
TV de rua, foi criada em 1986, pelo 
CECIP – Centro de Criação de 
Imagem Popular, com o objetivo 
de democratizar a informação por 
meio da criação e disseminação 
de materiais culturais e 
educativos. 

Durante 15 anos a TV produziu 
vídeos, agitou ruas e praças 
e fortaleceu iniciativas de 
moradores da Baixada 
Fluminense. A equipe da TV 
chegava cedo nos bairros para 
conversar com os moradores e 
anunciar as apresentações que 
aconteceriam à noite. Os vídeos 
eram exibidos em um telão 
armado sobre uma Kombi e ao 
final da apresentação o público 
era convidado a dar sua opinião 
na Câmera Aberta, com sua 
imagem projetada no telão. 



A ação da TV não parou por aí. 
Paralelamente à produção, 
realizou diferentes projetos 
voltados ao fortalecimento 
da cidadania e da garantia de 
direitos: Botando a Mão na Mídia, 
Repórter de Bairro, Vídeo Carta, 
Puxando Conversa e assessoria 
à implantação da TV Pinel foram 
algumas dessas iniciativas.

A TV trabalhou com a participação 
dos moradores da Baixada, 
registrando e refletindo sobre 
seu cotidiano, valorizando o saber 
das comunidades, suas histórias 
e seus costumes, resgatando as 
diversas culturas que compõem 
uma população oriunda de 
diferentes regiões brasileiras. 

O acervo da TV é um rico registro 
audiovisual da memória social da 
Baixada. Em 2014 foi reconhecido 
como Ponto de Memória pelo 
Ibram/MinC e em 2016 recebeu 
o Prêmio Heloneida Studart de 
Cultura, da Alerj. 

Momentos de gravação com a equipe da TV e entrevista a Noam Chomsky em 
uma gravação no Rancho Fundo.



O Acervo
A TV Maxambomba produziu mais 
de 500 horas em vídeo sobre o 
cotidiano da Baixada Fluminense. 
Toda essa experiência está 
registrada em fotos e textos 
produzidos pela equipe e também 
por jornalistas e pesquisadores.

Parte desse acervo já está 
disponível para ampla consulta. 

Para assistir aos programas 
da TV, ver fotos dos projetos e 
das produções e ler matérias 
publicadas e outros textos sobre 
esse projeto acesse o link:  
www.cecip.org.br/tvmaxambomba

Conheça mais sobre a  
TV Maxambomba, acessando:

Livro De Olho na Rua

Exposição De Olho na Rua 

facebook.com/tvmaxambomba

youtube.com/cecip

Exibição em bairros da Baixada e roda de samba no projeto Puxando Conversa.



O CECIP
O CECIP é uma organização 
da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, fundada em 1986, por 
um grupo de profissionais de 
diferentes áreas, como o educador 
Paulo Freire, o cartunista Claudius 
Ceccon, os cineastas Eduardo 
Coutinho e Breno Kuperman, 
entre outros, em diálogo com 
movimentos populares da Baixada 
Fluminense. Há 30 anos o CECIP 
vem atuando nos campos de 
Educação, Comunicação e Cultura.  
Atualmente, desenvolve projetos 
nas áreas de Infância, Juventude 
e Tecnologia, Memória e Cultura, 
que guardam o DNA da TV 
Maxambomba. 

Para saber mais sobre o CECIP 
acesse: www.cecip.org.br
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Claudius, Coutinho e Breno.


