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RESUMO 

Estudo sobre o Projeto Casa Brasil no seu conjunto verificando suas origens e panorama 
atual, além de enfatizar as experiências de Comunicação Comunitária presentes na unidade 
Casa Brasil Imbariê. A pesquisa tem como objetivo geral resgatar o contexto histórico do 
Projeto Casa Brasil e sua situação atual como política pública e sua relação com a 
Comunicação Comunitária.  Por meio de pesquisa bibliográfica constitui-se toda uma base 
teórica, principalmente no que se refere a Comunicação Comunitária como potencializadora 
do poder de comunicar. O método utilizado foi o cartográfico, viabilizado por meio das 
seguintes técnicas: pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e a observação 
participante. Conclui-se que a Comunicação Comunitária estava prevista nas diretrizes do 
Projeto Casa Brasil, porém como conceito e prática é uma categoria ausente na maioria das 
unidades, pois os interesses privados e político-partidários sobrepõem-se ao interesse público, 
o que aparenta ser um problema estrutural no próprio projeto. Mas, apesar da Casa Brasil 
Imbariê não se apropriar da Comunicação Comunitária como conceito, se apropria dela na 
prática, pois as experiências desenvolvidas pelos seus usuários servem como um instrumento 
de participação popular no exercício da cidadania e promove, em partes, a articulação da 
comunidade. 
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RESUMEN 

Estudio sobre el Proyecto Casa Brasil que verifica en su conjunto la comprobación de sus 
orígenes y perspectivas actuales, además de enfatizar las experiencias de la presente unidad de 
Comunicación Comunitaria en Casa Brasil Imbariê. La investigación tiene como objetivo 
rescatar el contexto histórico general de Proyecto Casa Brasil y su situación actual como 
política pública y su relación con la Comunicación Comunitaria. Por medio de la literatura 
constituye la base teórica completa, particularmente con respecto a la comunidad de 
comunicación como potenciador de poder de comunicarse. El método utilizado fue el 
cartográfico, hecho posible por las siguientes técnicas: investigación documental, entrevistas 
semi-estructuradas y observación participante. De ello se desprende que la Comunicación de 
la Comunidad se establece en los lineamientos del Proyecto Casa Brasil, pero como concepto 
y práctica es una categoría que falta en la mayoría de las unidades, porque los intereses 
particulares y partidistas político prevalecen sobre el interés público, lo que parece ser un 
problema estructural en el interior del proyecto. Pero a pesar de la Casa Brasil Imbariê no 
apropiarse de la Comunicación de la Comunidad en su concepto, se apropia de él en la 
práctica, debido a que los experimentos desarrollados por los usuarios sirvan como un 
instrumento de participación popular en la ciudadanía y promuevan, en algunas partes, la 
comunidad conjunta. 
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ABSTRACT 

Study on the Brazil House Project in your whole by checking their origins and current 
panorama, as well as emphasize the experiences of Community Communication present in the 
Brazil House Imbariê.The research aims general to rescue the historical context of Brazil 
House Project and its current status as public policy and its relationship to Community 
Communication.Through a bibliographical research constitutes itself a whole theoretical base, 
especially with regard to Community Communication as power booster to communicate. The 
method used was the cartographic, made possible through the following techniques: 
documentary research, semi-structured interviews and participant observation. It is concluded 
that the Community Communication was provided for Brazil House Project guidelines, but as 
a concept and practice is a missing category in most units, because the party political and 
private interests outweigh the public interest, what appears to be a structural problem in the 
project itself.But despite the Brazil House Imbariê not take the ownership of Community 
Communication concept, appropriates it in practice, because the experiences developed by its 
users serve as an instrument of popular participation in the exercise of citizenship and 
promotes, in parts, the articulation of the community. 
 

Key words 

Project House Brazil. Right to Communication. Community Communication. Community. 

Popular Participation. 

  



16 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Comunicação é um direito humano, além de ser um processo, e como tal está 

sempre em transformação. Como dissociar a comunicação do cotidiano das pessoas? 

Impossível. Desde as tarefas mais básicas às mais complexas o ser humano utiliza a 

comunicação para se comunicar, se fazer entender, para se expressar, para alcançar coisas, 

metas, objetivos. Jornal, revista, rádio, televisão, computador. Do folhetim, das páginas 

impressas às páginas e formatos eletrônicos, com a propagação de notícias, informações e 

publicidade pelas redes telemáticas, assim a comunicação se potencializa, se espraia, se 

transforma. Mas se ela, a comunicação, é tão básica assim, por que existem tantas pessoas 

privadas desse direito? Por que existem tantas pessoas alijadas dos processos 

comunicacionais?  

Muito se tem debatido nos últimos anos na América Latina, no meio acadêmico, na 

sociedade civil, nos governos, da necessidade de democratizar o poder de comunicar. Mas 

será que essa discussão tão complexa tem gerado frutos? Temos a certeza que sim. Não todos 

os frutos que nós como comunicadores sociais, gostaríamos de colher, mas sem dúvida, já 

estamos suscitando certo incômodo, digamos, positivo, na sociedade. Positivo, no sentido 

estrito da palavra, que se baseia em fatos e experiências. Como parte desse processo temos a 

Comunicação Comunitária, Alternativa, Popular, Dialógica, a das Classes Subalternas, feita 

pela, para, com e na comunidade que fomenta, cria, recria, amplia, potencializa, dinamiza, 

“empodera” e, assim, democratiza o poder de comunicar.  

Em tal contexto, nas últimas décadas, a sociedade brasileira foi impactada com o 

acelerado desenvolvimento e uso das tecnologias de informação e comunicação (TICCs)1, em 

especial, da internet. Esta chega como um fenômeno que acelera o rompimento de fronteiras e 

quebra as barreiras entre espaço e tempo. Esse fenômeno, como muitos outros, ocorre no 

Brasil de maneira desigual. É Importante frisar que a Comunicação Comunitária não ficou 

para trás no debate, pois vem se adaptando aos avanços tecnológicos e se apropriando dessas 

ferramentas para potencializar o seu poder de comunicar. Todavia, o uso de dadas tecnologias 

gera novos paradigmas que não dizem respeito apenas às apropriações que são feitas delas, 

mas também as incongruências sociais, que estão relacionadas às disparidades econômicas, 

                                                 
1 De acordo com Cicilia M. K. Peruzzo (2010) a introdução de mais um C na sigla TIC faz referência a 
existência do conhecimento em todo o processo tecnológico. 
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políticas, culturais, educacionais. Notadamente aos problemas relacionados à falta de 

moradia, ao sistema público de saúde, educação, emprego e a temática que nos move: o 

direito à comunicação, ou seja, a comunicação como um direito humano e como um exercício 

de cidadania. Se de um lado as TICCs podem promover disparidades sociais, por outro, 

podem ser utilizadas como um vetor de conhecimento, na medida em que as comunidades se 

apropriem de determinadas tecnologias e gerem seu próprio conhecimento com o suporte 

delas. As TICCs podem apoiar outras formas de participação, produção e desenvolvimento 

social com vistas ao exercício da cidadania. Dessa forma, é importante compreender que o 

acesso significativo às TICCs ultrapassa computadores conectados à internet, mas abrange um 

complexo conjunto de fatores que vai além da tecnicidade das máquinas. Engloba os aspectos 

mais expressivos da vida, como a própria língua, a educação, as estruturas comunitárias e 

sociais. 

Nossa temática parte dos questionamentos acima e é, justamente nesse cenário de 

efervescência tecnológica e de utilização da tecnologia para fomentar a cultura e o 

conhecimento, que o Governo Federal, em meados do ano de 2004, desenvolve um projeto 

denominado Casa Brasil2. Este projeto surgiu com a pretensão de ultrapassar a estrutura 

tradicional de um telecentro comunitário3, que conta normalmente com computadores 

conectados à internet em banda larga. Entretanto, a proposta do Projeto Casa Brasil, em seus 

moldes iniciais, fomentava uma mudança de paradigma sobre o conceito de inclusão digital, 

pois era composta por espaços democráticos, públicos e comunitários, de uso gratuito e de 

acesso irrestrito, que agregavam outros serviços além do telecentro comunitário. No entanto, 

no ano de 2010, o Projeto Casa Brasil foi descontinuado, mas algumas unidades espalhadas 

pelo Brasil continuam em funcionamento, como é o caso da Casa Brasil Imbariê4, unidade 

onde realizamos a pesquisa empírica, situada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 

no Rio de Janeiro. 

                                                 
2 O Projeto Casa Brasil foi desenvolvido pelo Governo Federal em 2004 (sendo descontinuado em 2010), com o 
propósito de implantar nas comunidades menos favorecidas, um espaço comunitário destinado à convergência 
das ações do governo nas áreas de inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, ampliação da 
cidadania, popularização da ciência, da arte e o uso das tecnologias de informação e comunicação. É importante 
destacar aqui, que a Comunicação Comunitária e a participação popular constavam nas linhas de atuação do 
Projeto. No capítulo três trataremos detalhadamente do Projeto Casa Brasil. 
3 Para saber mais sobre telecentros comunitários acesse <http://www.mc.gov.br/images/inclusao-
digital/telecentros/manuais/Release---Telecentros.pdf.> 
4 A Casa Brasil Imbariê está localizada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de 
Janeiro. Essa unidade continuou em funcionamento mesmo após a descontinuidade do Projeto Casa Brasil, sendo 
gerida pela Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura de Duque de Caxias. 
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Dentre as linhas de ação do Projeto Casa Brasil, existia a de Comunicação 

Comunitária. Um Projeto integrador que visava à construção do conhecimento e que não 

fomentava somente a utilização da tecnologia como fim. Daí partiu nossa motivação em 

pesquisar a dinâmica da Comunicação Comunitária e da participação popular presentes no 

Projeto Casa Brasil. 

 Especificamente, este estudo vai analisar o Projeto Casa Brasil no seu conjunto 

verificando suas origens e panorama atual, além de enfatizar as experiências de Comunicação 

Comunitária presentes na unidade Casa Brasil Imbariê. Portanto, não se trata de um estudo 

sobre telecentros comunitários, tampouco sobre inclusão digital. Temos menos interesse nos 

aparatos tecnológicos e mais no tipo de experiências que a comunidade teve em relação à 

Comunicação Comunitária e à participação popular na referida unidade.  

As perguntas centrais que nortearam a pesquisa são: por que o Projeto Casa Brasil não 

teve continuidade, já que a participação popular na gestão e apropriação das 

unidades  favorecia o desenvolvimento da comunidade local, consequentemente 

democratizando a comunicação? Em que medida a participação popular promove o 

empoderamento, ou seja, a apropriação da Comunicação Comunitária na Casa Brasil Imbariê, 

e o que isso representa em termos de exercício de cidadania para os usuários que se engajam 

no Projeto?  

Portanto, para conduzir as análises no decorrer da pesquisa partiremos das seguintes 

hipóteses: 

A Comunicação Comunitária está prevista nas diretrizes do Projeto Casa Brasil, porém 

como experiência é uma categoria ausente na maioria das unidades, pois não é viabilizadora 

na forma de prática, e dessa forma está esvaziada de seu sentido político transformacional. 

Existe um hiato entre a sua inserção como uma categoria de dimensão comunicacional e 

política do projeto e a sua aplicabilidade, que envolve o domínio do conceito da Comunicação 

Comunitária como devir e práxis, por parte da coordenação do Projeto Casa Brasil (composta 

por diversos Ministérios), que aplica e desenvolve as políticas públicas, e por parte das 

unidades especificamente. Os interesses privados e político-partidários sobrepõem-se ao 

interesse público, o que aparenta ser um problema estrutural no próprio projeto. 

A segunda hipótese que norteia o trabalho é: a Comunicação Comunitária 

desenvolvida pelos usuários da Casa Brasil Imbariê serve como um instrumento de 

participação popular no exercício da cidadania e promove a articulação da comunidade, como 
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hipótese prospectiva. Com a inserção do conceito e prática da Comunicação Comunitária, 

toma-se como horizonte a transformação social dos indivíduos, para que possam gerar seu 

próprio conhecimento na comunidade. 

Os objetivos expressam nossos intentos por meio da pesquisa. Eles foram organizados 

em objetivo geral, pois expressam genericamente o que queremos conhecer, e expostos de 

maneira mais detalhada nos objetivos específicos. O objetivo geral da pesquisa é resgatar o 

contexto histórico do Projeto Casa Brasil e sua situação atual como política pública e sua 

relação com a Comunicação Comunitária, verificando se a unidade Casa Brasil Imbariê se 

apropria da Comunicação Comunitária e quais são os níveis da participação popular nesse 

processo. Em relação aos objetivos específicos buscamos o seguinte: apontar o contexto 

histórico, político e comunicacional em que está inserido o Projeto Casa Brasil, desde a sua 

implementação até a fase atual; verificar os usos e apropriações da unidade Casa Brasil 

Imbariê, e se e como a Comunicação Comunitária está presente nesse processo; examinar os 

níveis de participação popular na prática da Comunicação Comunitária a partir das produções 

de conteúdo, de vídeo, edição de imagens, histórias em quadrinho, peças de teatro, utilização 

da biblioteca, entre outros; averiguar se efetivamente ocorre o empoderamento da Casa Brasil 

Imbariê pela comunidade; relacionar que aspectos da Comunicação Comunitária e da 

cibercultur@ podem colaborar com programas semelhantes ao da Casa Brasil. 

Para alcançar os objetivos propostos para a presente dissertação lançamos mão da 

cartografia, como método, sendo viabilizada por meio das seguintes técnicas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e por último, a observação 

participante. A partir dessa composição fizemos a análise e o confronto dos documentos, das 

entrevistas e dos resultados obtidos durante a observação participante. Trataremos 

detalhadamente dos procedimentos metodológicos em um capítulo próprio. 

A escolha do tema e da pesquisa se justifica por que as políticas públicas de 

comunicação favoráveis ao desenvolvimento da Comunicação Comunitária estão intimamente 

ligadas à democratização da comunicação. Essas ações podem proporcionar à sociedade em 

geral e aos jovens, em particular, os potenciais usuários desse tipo de serviço, a experiência da 

produção de conhecimento. Esses atores sociais são produtores e consumidores de conteúdos 

culturais e, por isso, merecem lugar de destaque nas pesquisas do corpo acadêmico, em 

especial para a Comunicação Comunitária, como ferramenta de resistência e luta. 
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Nesse contexto, políticas públicas, projetos e programas que visam contemplar a 

democratização da comunicação, como o Projeto Casa Brasil, constitui-se em locus 

privilegiado no que tange aos processos de construção de comunicação como um direito 

humano. É a partir desta perspectiva diferenciada que se observa a relevância de um estudo 

como o que propomos. Por essas argumentações, acreditamos ser de suma importância incluir 

nas pesquisas e investigações da Comunicação Social estudos que venham contribuir para 

uma nova comunicação, crítica, participativa e vinculativa. 

No presente trabalho poderíamos ter feito um resgate histórico sobre os avanços e 

retrocessos das políticas públicas de comunicação, seus aspectos legais, suas proibições, mas 

não. Vamos nos ater ao ponto chave que move esta pesquisa, o direito à comunicação,   e ao 

poder de comunicar como uma ampliação  da cidadania que desemboca nas experiências de 

empoderamento da Comunicação Comunitária e da participação popular. Nesse caso aqui, não 

priorizamos as mídias comunitárias em seus formatos específicos como jornal, revistas, 

rádios, etc., mas as experiências mais diversificadas que abrangem não somente os meios 

comunitários tradicionais de comunicação, mas o teatro, as histórias em quadrinhos, 

produções de vídeos, artesanatos, entre outros, oriundas também das práticas populares e que 

são ofertadas em certa medida pela proposta contida no Projeto Casa Brasil. 

Indagamos como entrelaçar conceitos tão complexos num mesmo trabalho sem perder 

o foco da delimitação teórica. Apoiamo-nos na afirmação de González (2011, informação 

verbal)5, “a cultura científica não é receitar teorias, mas uma tomada de posição frente ao 

objeto”. Talvez, numa sequência lógica, ou melhor, didática, devêssemos seguir pelo avanço 

das tecnologias de informação e comunicação, que culminaram em políticas públicas para 

suprir demandas sociais, que a sua vez, lançam mão da Comunicação Comunitária para 

promover a participação popular com vistas à democratização da comunicação como um dos 

direitos de cidadania. Pensando assim, até que ficaria menos complicado desenvolver a 

dissertação, mas como falamos, os conceitos são complexos e muitos imbricados. Portanto, 

não garantimos seguir à risca essa sequência lógica dos fatos históricos. Vamos partir mais 

das nossas motivações e percorrer os caminhos teóricos que nos norteiam, longe de serem os 

definitivos, mas sempre os em construção. 

                                                 
5 Informação obtida durante palestra na reunião do Comuni – Núcleo de estudos da Comunicação Comunitária e 
Local, no dia 09 de fevereiro de 2011. 
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No primeiro capítulo trataremos dos procedimentos metodológicos empreendidos na 

pesquisa. A composição da presente metodologia permitiu resgatar a situação atual do Projeto 

Casa Brasil e identificar os fatores históricos, políticos, econômicos e o envolvimento 

comunitário para posterior análise e embate com os dados obtidos na última parte da pesquisa, 

a observação participante, em uma unidade específica do Projeto, a Casa Brasil Imbariê. Não 

permanecemos engessados na utilização de uma técnica ou outra, dessa forma tornou-se 

importante para o nosso estudo o emprego da cartografia, como método, como uma fuga de 

possíveis engessaduras. A utilização da cartografia como método foi viabilizada por meio das 

seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas 

e por último, a observação participante. A partir dessa composição fizemos a análise e o 

confronto dos documentos, das entrevistas e dos resultados obtidos durante a observação 

participante. 

Já no segundo capítulo abordaremos a comunicação como um direito humano e seus 

desdobramentos na atualidade. Os objetivos deste capítulo visam contextualizar o leitor 

quanto ao tema proposto e demonstrar as demandas sociais pelo direito à comunicação frente 

à cidadania. Abordaremos brevemente temas relativos à democratização da comunicação, 

especialmente na América Latina. Em seguida trataremos das políticas públicas de 

comunicação, para então, apontar o comunitário nesse contexto, e suas transformações 

advindas das tecnologias de informação e comunicação. A ideia é situar o leitor sobre essas 

temáticas, pois permearão todo o trabalho. 

No terceiro capítulo apresentaremos nosso arcabouço teórico, que versará sobre a 

comunicação comunitária e sua relação com a comunidade. Apontaremos especificamente a 

formação de comunidades e suas ressignificações nos dias de hoje, assim como o papel da 

Comunicação Comunitária para o desenvolvimento dessas comunidades. O Projeto Casa 

Brasil, em suas bases, previa a comunidade como gestora da participação popular e a 

Comunicação Comunitária como uma de suas linhas de atuação dessa forma, este capítulo 

será impregnado de significações e teorias. 

No quarto e último capítulo situaremos o Projeto Casa Brasil, desde a sua implantação 

à sua descontinuidade aos focos de resistência de algumas unidades, nos dias atuais. 

Descreveremos as particularidades desse Projeto criado pelo Governo Federal e apontaremos 

as motivações e interesses que levaram a criação de um programa que passasse pela inclusão 

digital para fomentar a integração social com as tecnologias de comunicação e informação 
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para a ampliação da cidadania. Faremos a contextualização e amarração dos capítulos 

antecedentes, relacionando todos os aspectos empreendidos anteriormente com a observação e 

análise de uma experiência específica do Projeto Casa Brasil. Demonstraremos como foi a 

observação participante na unidade Casa Brasil Imbariê. Os objetivos desta parte do capítulo 

visam explanar os usos e apropriações que a comunidade faz da unidade Casa Brasil Imbariê e 

também esclarecer se existe a prática ou não da Comunicação Comunitária. Elencaremos os 

níveis de participação popular da comunidade no processo comunicacional. Na última parte 

do capítulo, abordaremos os aspectos da cibercultur@ (com arroba) que podem colaborar com 

projetos do tipo da Casa Brasil e também apontaremos alternativas para uma comunicação 

mais eficaz e participativa oriunda de programas e ou políticas públicas. 

Certa vez, o professor Jorge González6 em momento de coorientação, por meio de 

seus ensinamentos, mostrou-nos que não daríamos conta de estudar todos os aspectos 

complexos que compõe o tema em questão. Foi justamente González, que demonstrou que o 

presente trabalho teria áreas de sombra. Sendo assim, não pretendemos destrinchar aqui o 

percurso que fizemos para chegar à escolha e ao melhor recorte da teoria. Mas a partir de tudo 

o que escrevemos anteriormente fica a certeza de que fizemos uma boa escolha, estando 

inclusive, resguardados pela opção da nossa metodologia, a cartografia, como já foi 

mencionado. Não que as premissas sejam definitivas, assertivas ou conclusivas, mas se 

fizemos tal escolha foi realmente tentando acertar e focar nos estudos atuais da Comunicação 

Comunitária a partir das demandas de políticas públicas. Políticas estas que pendessem não 

somente para o aspecto político do equipamento público, mas para os usos que as 

comunidades fazem, para as relações de poder presentes, para os aspectos de resistência, para 

a energia social das comunidades envolvidas nesse tipo de política pública. Pretendemos com 

este trabalho fazer ecoar a nossa voz, quanto à necessidade premente de democratizar o poder 

de comunicar. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dr. Jorge A. González, professor visitante da Universidade Metodista de São Paulo. Coorientação no dia 19 de 
junho de 2012.  
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CAPÍTULO I – O SUJEITO-OBJETO DE PESQUISA 

  

Notas introdutórias ao capítulo 

Pesquisamos porque temos dúvidas e inquietações sobre temas que são relevantes para 

a sociedade. A pesquisa social não é capaz de mudar determinados processos conjunturais, 

mas pode suscitar questões, apontar alternativas por meio de análises e estudos teórico-

empíricos. Essas dúvidas e inquietações nos levam a mergulhar em teorias e reflexões em 

busca de compreender ou mesmo colaborar para a resolução de nossos questionamentos. Elas 

tanto podem estar relacionadas a um problema da vida cotidiana, como podem também ser 

uma questão teórica que se deseja aprofundar ou conhecer melhor. Portanto, para 

respondermos às nossas dúvidas e inquietações contamos no presente trabalho com um 

arcabouço teórico-metodológico e com técnicas que nos permitiram recortar o pedaço da 

realidade no qual empreendemos nossa análise.  

 

1 Procedimentos Metodológicos: dos bastidores à ação 

A pesquisadora Maria Cecília Minayo (2009, p. 22) diz que, “a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da 

realidade e também o potencial criativo do pesquisador”. Para Jorge A. González (2007, p. 

90), a ciência e o saber que esta gera precisam ser usados de maneira clínica e não cínica, 

especialmente para desenhar mundos possíveis, menos excludentes, abertos e participativos. 

Para Minayo pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade.  Ela afirma (2009, p. 23), que “o termo Pesquisa Social tem uma carga histórica e 

assim, como as teorias sociais, reflete posições frente à realidade, [...] da dinâmica social, 

preocupações e interesses de classes e de grupos determinados”. Dessa forma, acreditamos 

que a pesquisa social pode ajudar a revelar o seu contexto histórico em que o objeto se situa 

entendendo as contradições e conflitos que permeiam seu caminho. Entretanto, tomando como 

ponto de partida o pensamento de Marques de Melo7, o qual afirma que é o objeto quem faz o 

método (nunca o contrário), indicamos que, guiados por essa visão, o nosso “objeto” de 

estudo foi constituído como “sujeito” integrante e fundamental para o desenvolvimento desta 

                                                 
7 Informação verbal do professor José Marques de Melo, durante aula ministrada na disciplina Processos 
Comunicacionais, no primeiro semestre de 2011. 
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pesquisa desde a primeira linha. Dada a complexidade, as contradições, as superações e as 

medições históricas que serão reveladas no interior desse objeto, ou seja, sujeito, porque não é 

estanque e está em processo. Sujeito, porque é formado por pessoas, que por sua vez são 

passíveis de contradições e alteridades. Toda investigação se inicia por uma questão, 

problema, pergunta ou dúvida. No entanto, a arte de pesquisar, implica primeiramente em 

planejar. O planejamento é peça fundamental para o desenvolvimento de uma investigação. 

Ele está expresso e destrinchado no projeto de pesquisa, que servirá de guia para a condução 

da investigação. “Toda pesquisa tem uma fase inicial onde se definem seus objetivos, se 

examina a literatura pertinente e, enfim, se planeja o trabalho” (CASTRO, 1978, p. 309). No 

entanto, outros passos são de extrema importância. Tomemos como ponto de partida uma 

pergunta. O que nós, pesquisadores, queremos investigar? Qual a dúvida que move o 

problema de pesquisa? Bom, esse é um grande problema. Formular, elaborar, construir a 

pergunta que vai orientar todo o trabalho.  Para José Luiz Braga (2005), 

é lógico, portanto, que as dúvidas que temos (e que serão expressas no problema da 
pesquisa a realizar) devem comandar todo o trabalho de investigação – desde a 
busca das teorias e conceitos relevantes até a observação da realidade (coleta de 
dados), o tratamento desses dados e as conclusões ou inferências que correspondem 
ao conhecimento desenvolvido a partir do problema que nos moveu a investigar 
(BRAGA, 2005, p. 288). 

A partir dessas inquietações, percebemos que a pergunta de partida, torna-se o fio 

condutor da pesquisa. A pergunta deve ser clara, coerente e exequível de maneira que permita 

a compreensão dos fenômenos observáveis. De nada adianta pensarmos em uma metodologia 

que abarque as mais mirabolantes técnicas sem antes termos em mente sua eficácia em 

relação aos objetivos propostos na pesquisa. González (2011)8 afirma que a metodologia 

científica tem de trabalhar com uma ação de conhecimento que se inicia com perguntas claras, 

aplicadas ao que o autor chama de sistemas de informação. Para o autor o conhecimento não é 

linear, mas de integração, logo, uma pesquisa tem de produzir metodologicamente 

observáveis9.  

                                                 
8 Informação verbal durante curso de Culturas populares: dos métodos aos conceitos e das motivações à 
metodologia, ministrado pelo prof. Jorge A. González, no dia 28 de março de 2011. Durante a primeira estadia 
do professor González na Universidade Metodista de São Paulo, como professor visitante. 
9 O observável é o dado mais a interpretação, é um conjunto de relações que estabelecemos. É o sujeito que 
estabelece essas relações e não o objeto. Conhecer é estabelecer relações progressivamente e toda pesquisa 
precisa ter boas descrições, e elas precisam ser bem feitas, portanto, explicamos desde os processos. A ciência 
sempre precisa de um domínio, um método e um objeto. Informação verbal durante Seminário Avançado de 
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Todavia, não podemos conhecer a realidade em sua totalidade, mas podemos recortar e 

reconhecer objetos. Segundo González (2011)10, a seleção das técnicas dependem das 

perguntas e não o contrário. Não podemos conhecer a totalidade da realidade, mas recortamos 

e reconhecemos objetos.  

Gráfico 1 - Observável 

 

 
Fonte: Jorge A. González.  Desenho na lousa no dia 22 de agosto de 2012. 

O pesquisador mexicano, Jorge González, diz que a metodologia não é uma série de 

receitas a seguir, mas antes constitui um exercício de “imaginação sociológica” conceito 

utilizado por Wright Mills e também um exercício dialético para autores como Marx e Jean 

Piaget que gera perguntas a problemas de conhecimento e constrói respostas plausíveis.  

Dominar o método e a teoria é tornar-se um pensador consciente de si, um homem 
que trabalha e tem consciência das suposições e implicações do que pretende fazer. 
Ser dominado pelo método é simplesmente ser impedido de trabalhar, de tentar, ou 
seja, de descobrir alguma coisa que esteja acontecendo no mundo (MILLS, 1982, 
p. 133).  
 

Acreditamos ser uma armadilha metodológica enquadrar o sujeito-objeto, ou 

classificá-lo em categorias prévias, uma vez que ele é o ponto crucial da pesquisa. Não 

partimos aqui de uma visão idealista e tampouco desapegada do sujeito-objeto, pois seria uma 

falácia tal atitude, devido às nossas subjetividades. De acordo com González (2011), a 

pesquisa não é uma invenção idealista do pesquisador e não tem a ver com métodos 

                                                                                                                                                         
Comunicação (módulo I), ministrado pelo prof. Jorge A. González, no dia 22 de ago. de 2012, na Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP). 
10 Informação verbal durante curso de Culturas populares: dos métodos aos conceitos e das motivações à 
metodologia, ministrado pelo prof. Jorge A. González, no dia 28 de março de 2011. Durante a primeira estadia 
do professor González na Universidade Metodista de São Paulo, como professor visitante. 
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qualitativos e quantitativos. Mas sim se o sistema de informação é aberto ou fechado. Para o 

pesquisador os sistemas abertos podem ser repensados no meio do caminho, as técnicas de 

história de vida, história oral e observação participante são bons exemplos.  

É importante pontuar que não iremos nomear a presente pesquisa como qualitativa ou 

quantitativa, mas sim inferir nossos observáveis, por meio das técnicas empregadas no 

trabalho. Toda pesquisa tem sua importância e validade, desde que seja bem feita e se 

aproprie de estratégias metodológicas adequadas (PERUZZO, 2011)11.  

Com efeito, partimos dos bastidores à ação, para explicar os procedimentos 

metodológicos empreendidos na pesquisa: 

 

1ª etapa: 

1.1 Pesquisa bibliográfica 
A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, fizemos o levantamento 

bibliográfico para a construção do marco teórico e na segunda o estudo empírico.   

Fizemos um apanhado sobre os principais trabalhos científicos já realizados sobre o 

tema escolhido. De acordo com Luna (1998) a pesquisa abrange: publicações avulsas, livros, 

jornais, revistas, vídeos, internet, etc. Esse levantamento é importante tanto para os estudos 

baseados em dados originais, colhidos numa pesquisa de campo, como para aqueles 

inteiramente baseados em documentos. 

A pesquisa se constituiu em leitura e análise de referências teóricas e no confronto 

dessas com o material coletado. Para Lakatos e Marconi (2005, p. 185) tal pesquisa “abrange 

toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, dissertações, internet 

[...] rádio, gravações em fitas magnéticas e audiovisuais [...]”.  Os estudos empreendidos pelos 

autores citados em nosso embasamento teórico serviram de base para a construção do marco 

teórico conceitual. No entanto, estivemos sempre em movimento, quando necessário 

recorremos a outros autores e teorias, no intuito de fazer um recorte da realidade estudada e 

dar explicações sobre a mesma.  

Nesse sentido, para Luna (1998, p. 102), a seleção dos artigos que compõem uma 

revisão não é aleatória, nem deve constituir prova de trabalho exaustivo de leitura ou 

erudição. A bibliografia deve ser selecionada quanto à sua contribuição com informações 
                                                 

11 Informação verbal durante aula ministrada na disciplina, Metodologia da Pesquisa em Comunicação, no 
primeiro semestre de 2011. 
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julgadas relevantes para o tema. O pesquisador diz ainda que o texto final de uma revisão 

deveria estar voltado para o problema de pesquisa e para os aspectos que justificam as 

posições teóricas e as decisões metodológicas. No momento em que dados são apresentados, 

que as afirmações teóricas são feitas, o autor passa ser responsável por elas. De acordo com 

Luna (1998, p. 102), “ou o autor discorda da posição citada – e expressa essa discordância – 

ou se responsabiliza pela sua defesa”. Dessa forma, a escolha da bibliografia foi um desafio 

extremamente importante e decisivo para o andamento da pesquisa. Tomar certas posições em 

detrimento de outras, certamente é uma tarefa complexa, mas a escolha do material 

bibliográfico adequado ao objeto em questão nos forneceu base para a construção e confronto 

de ideias para o desenvolvimento do trabalho. O levantamento bibliográfico serviu para 

compreender a realidade do objeto de estudo, suas especificidades e o processo histórico onde 

o mesmo está inserido. 

 

2ª etapa: 

1.2 Cartografia 
Para efeito de organização a segunda etapa, ou seja, o trabalho empírico, contou com 

dois momentos. O primeiro foi o resgate histórico do Projeto Casa Brasil. No segundo 

momento da pesquisa empírica, realizamos um estudo mais aprofundado de uma unidade em 

funcionamento, a Casa Brasil Imbariê. Esta unidade preserva alguns módulos (Biblioteca, 

Auditório, Telecentro, Multimídia e Teatro). 

A cartografia é originária dos estudos da geografia, sendo a sua maneira, arte e 

ciência. Ela é utilizada para o desenvolvimento de mapas12, que são representações gráficas de 

determinado espaço terrestre e que refletem um espaço real, dinâmico e histórico. É utilizada 

para o mapeamento de unidades territoriais amplas ou pequenas e busca captar a origem dos 

processos históricos, geográficos, econômicos, políticos e culturais de determinado espaço. A 

cartografia, a partir da análise dos processos citados, investiga os fenômenos do espaço a ser 

mapeado. Dessa forma, os mapas não podem ser caracterizados somente como um desenho, 

os mapas são construídos e reconstruídos inicialmente a partir de um referencial teórico 

(CARTOGRAFIA..., 2012, online). 

                                                 
12 A palavra mapa teve origem na Idade Média, quando era empregada exclusivamente para designar as 
representações terrestres. Depois do século XIV, os mapas marítimos passaram a ser denominadas cartas. 
Disponível em < http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/cartografia/cartografia-30.php#ixzz1vtTUt3bD> 
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Nas palavras de Nísia Martins do Rosário (s/d; p.13) “A cartografia é um 

procedimento/metodologia/método que tem sido usado nas últimas décadas nas ciências 

sociais e humanas, tendo se destacado, no Brasil, na área da psicanálise e da educação”. Ainda 

de acordo com Rosário, a cartografia “começou a adentrar a comunicação há poucos anos, 

sendo foco de interesse de pesquisadores que buscam novos caminhos, não pela novidade, 

mas pela possibilidade de construir uma percepção diferenciada sobre os objetos do campo”. 

[...] como procedimento novo para pensar a comunicação e que rompe com muitos 
dos paradigmas mais arraigados da ciência, a cartografia, por vezes, tende a ser 
considerada como um procedimento sem rigor ou sem consistência. Contudo, não é 
assim que ela se configura. A cartografia não é apenas um desenho do objeto, ela 
vai muito  além disso. Justamente pelo viés qualitativo e pela conexão atenta ao 
objeto, busca o discernimento de aspectos e de processos que comumente não são 
apreendidos por um olhar previamente direcionado. Ela propõe a dissolução dos 
caminhos e dos sentidos codificados. Por outras palavras, a cartografia busca 
desconstruir os discursos de verdade estabelecidos, tensionando linhas de força, 
capturando o novo, buscando a alteridade e o que é negado ou está escondido 
(ROSÁRIO, s/d; p. 12). 

 
A cartografia se desliga dos mitos científicos em amplos aspectos. Ela não se declara 

neutra, pois é parte do objeto; busca tensões, se aproxima do que vai ser estudado sem 

distanciamentos. “[...] não se constrói sobre modelos metodológicos prontos, mas sobre a 

trajetória do pesquisador; não propõe a busca da verdade, e sim um caminhar, um ponto de 

vista sobre o mundo, procurando conhecimentos, suas versões e sua expressividade” 

(ROSÁRIO, s/d; p. 12). Dentre alguns pesquisadores que utilizaram a cartografia como 

método, citamos Félix Guattari e Gilles Deleuze e, na perspectiva do campo comunicacional, 

destacamos os estudos empreendidos por Jesús Martín-Barbero (2004) e Néstor García 

Canclini (2009). A cartografia desacomoda a pesquisa que determina os objetos, modela os 

métodos e direciona os sujeitos visando a construção de um mapa, sempre inacabado. 

Como todo viajante que faz sua mala, o cartógrafo precisa mais uma vez escolher, 
decidindo aquilo que é importante levar, mas pela intuição ou pela experiência sabe 
aquilo que não deve faltar. Nas formas mais intangíveis, os equipamentos podem se 
configurar em paciência, atenção, desejo, enquanto que, nas formas mais palpáveis, 
se consolidam em diário de notas, material coletado com uso de gravador, câmera, 
videocassete, DVD, máquina fotográfica, entre tantos outros. Esses equipamentos 
podem ser considerados os óculos que ajudam a compor a visão sobre o objeto, 
todavia, será sempre um olhar, uma maneira de perceber e que pode constituir 
afecções, sensações e lógicas de formas diferenciadas. Cada olhar/percepção-
sensação sobre o objeto ou sobre o campo será sempre novo, diverso do que o 
antecedeu e distinto do que o sucederá (ROSÁRIO, s/d; p. 16). 

 



29 

 

 

 

A composição da presente metodologia permitiu resgatar a situação atual da Casa 

Brasil e identificar os fatores históricos, políticos, econômicos e o envolvimento comunitário 

para posterior análise dialética das tensões concernentes às políticas públicas de comunicação. 

Traçamos caminhos, escolhemos rotas, abandonamos outras, isso sempre com o respaldo das 

referências teórico-metodológicas. Contudo, não ficamos engessados na utilização de uma 

técnica ou outra, por isso tornou-se importante para o nosso estudo o emprego da cartografia, 

como uma fuga de possíveis engessaduras.  

A utilização da cartografia como método foi viabilizada por meio das seguintes 

técnicas: pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e a observação participante. A 

partir dessa composição fizemos a análise e o confronto dos documentos e entrevistas 

coletados. 

 

1.3 Pesquisa documental 
Por intermédio da pesquisa documental levantamos informações que demonstraram 

como foi a implantação e o desenvolvimento do Projeto Casa Brasil em nível nacional, em 

termos de objetivos, localização, estratégias, contexto político, etc.  

A pesquisa documental foi dividida em dois momentos. O primeiro foi a coleta e 

Análise dos documentos oficiais referentes ao Projeto Casa Brasil, tais como o próprio projeto 

de implementação, editais, matérias e boletins disponibilizados pelo Governo Federal. No 

segundo momento, foi a coleta e análise do material produzido na unidade Casa Brasil 

Imbariê. Verificamos as produções desenvolvidas pelos usuários pertencentes a esta unidade. 

Objetivamos evidenciar o tipo de material que esses usuários produziam e de que forma essa 

produção espelhava suas vivências na comunidade e a participação na Casa Brasil, tais como:  

� Desenhos e História em Quadrinhos; 

� Peças teatrais; 

� Produção de vídeo; 

� Criação e edição de imagens (arte digital); entre outros. 

Inicialmente, realizamos a leitura dos documentos e selecionamos aqueles que 

apresentaram dados importante para a investigação, seguida da transcrição literal das partes 

que consideramos importantes para a construção da cartografia. No caso de imagens e vídeos 

copiamos as partes que nos interessaram. Após a coleta dos dados e da transcrição, fizemos a 

organização e sistematização do conteúdo, por meio da análise e interpretação das 
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informações obtidas. Segundo o pesquisador Triviños (1990, p. 51), a pesquisa documental 

“vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.  

 

1.4 Entrevistas semiestruturadas 
A entrevista semiestruturada serviu para levantar informações com profundidade do 

Projeto Casa Brasil, e de uma unidade especificamente, a Casa Brasil Imbariê. Fizemos 

perguntas a partir de um roteiro temático, entretanto, incluímos livremente outras perguntas 

que foram pertinentes no decorrer das entrevistas.  

Adaptamos um único roteiro para duas categorias de entrevistas: os membros da 

coordenação do Projeto Casa Brasil e os funcionários e alunos da unidade Casa Brasil 

Imbariê. Para as entrevistas realizadas com a primeira categoria o roteiro versava sobre 

questões de ordem estrutural, no sentido de aprofundar informações concernentes ao 

desenvolvimento do Projeto Casa Brasil, em nível nacional.  Já nas entrevistas realizadas na 

Casa Brasil Imbariê, priorizamos o roteiro para nos aprofundar nas informações relacionadas 

especificamente a essa unidade. Como parâmetro para a realização das entrevistas, partimos 

dos seguintes assuntos: 

� Cursos de capacitação recebidos para atuar no Projeto Casa Brasil;  

� Perfil de atuação e finalidade do projeto: aspectos de comunicação e interação com a 

comunidade; 

� Percepções sobre a relação da comunicação com o projeto: formas de apropriação da 

comunidade (tarefas e atividades); 

� Descrição do modelo de gestão do Projeto Casa Brasil: papel da comunidade na gestão 

do projeto; 

� Percepção de resultados efetivos para a comunidade/localidade a partir das ações do 

Projeto Casa Brasil; 

� Aspectos mais destacados da atuação do Projeto Casa Brasil em termos de: 

comunicação, cultura, cidadania, participação, economia local; 

� Avaliação final na participação no projeto, principais lacunas, perspectivas de 

mudanças, entre outros. 

A utilização das entrevistas semiestruturadas como técnica foi importante, pois de um 

lado tivemos uma visão macro do contexto histórico e político do Projeto, do outro, tivemos 
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um detalhamento das particularidades da unidade em questão. Verificamos os usos que a 

comunidade faz da Casa Brasil Imbariê e averiguamos os níveis de participação popular na 

Comunicação Comunitária.  

Para Minayo (2010, p. 64) a entrevista semiestruturada se caracteriza por ser aquela 

em que o entrevistador “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”.   

As entrevistas foram realizadas com algumas pessoas que compunham o quadro de 

coordenação do Projeto Casa Brasil - Comitê Gestor (CGPCB) e Comitê Executivo. Em 

relação à Casa Brasil Imbariê, realizamos as entrevistas com o coordenador local, monitores e 

com alguns usuários da referida unidade.  

Algumas entrevistas foram realizadas pelo telefone, outras pessoalmente registradas 

por meio de gravação em áudio, e outras via chat, pelo aplicativo de bate-papo Google Talk13. 

Posteriormente foram transcritas e o seu conteúdo analisado segundo uma lista de categorias 

criadas de acordo com os objetivos propostos no projeto de pesquisa. No presente estudo, 

consideramos adequado cruzar as afirmações dos vários entrevistados, frente a cada um dos 

temas abordados, no sentido de detectar semelhanças e diferenças entre as várias perspectivas 

de respostas.  

Vale lembrar que preservamos a identidade de alguns entrevistados, outros, porém 

serão citados livremente no texto. 

 

1.5 Observação participante 
Os pressupostos metodológicos foram fatores fundamentais que levamos em 

consideração durante a observação participante: a questão do método; o tempo necessário de 

permanência no campo; o papel da pesquisadora; o registro das ocorrências e o retorno do 

conhecimento, como veremos a seguir. 

A observação participante foi a última técnica empregada na pesquisa.14 A pesquisa 

foi realizada na unidade Casa Brasil Imbariê, localizada no município de Duque de Caxias, na 

Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. O período de permanência para atuação foi de 

                                                 
13 Desenvolvido pela empresa Google, o Google Talk é um aplicativo de voz e vídeo, que pode ser utilizado 
diretamente na área de trabalho do computador para realizar conversas (bate-papo por mensagem de texto e / ou 
por voz), conferências de áudio, para enviar e receber arquivos, realizar chamadas de longa distância entre 
computadores. Para mais informações acesse <http://www.google.com/talk/intl/pt-BR/about.html>. 
14 Para efeito de esclarecimentos, só realizamos as entrevistas com os alunos da unidade Casa Brasil Imbariê na 
última etapa da observação participante por escolhas metodológicas. 
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aproximadamente três meses a partir do mês de setembro de 2012, quando se iniciou o 

segundo semestre. As visitas foram realizadas em média duas vezes por semana, de acordo 

com o desenvolvimento do trabalho. Foram abertos novos cursos de capacitação e oficinas, 

como, por exemplo, oficina de Desenho, História em Quadrinhos (H.Q) e o Curso livre de 

teatro, sendo parte processo de investigação.  

 A inserção da pesquisadora no grupo investigado foi por meio da observação 

participante, justamente pelo fato de podermos analisar as condições de possibilidades da 

Comunicação Comunitária durante os cursos e oficinas ministrados. A observação 

possibilitou verificar os usos que a comunidade faz da unidade e também averiguar se a 

Comunicação Comunitária acontece no bojo desse processo.  

Para a realização da observação participante adotamos um Diário de Campo, no qual 

criamos um registro diário de ocorrências, partindo dos seguintes critérios: 

Apropriação da unidade. Verificação (casual ou não, etc.); 

Tipos de participação. (Participa como?); 

Rotinas de produção coletivas e/ou individualizadas; 

Preferências temáticas; 

Tipo de atuação em grupo (construtiva ou depreciativa); 

Tipo de informação que os jovens levam para a Casa Brasil; 

Empoderamento da Casa Brasil Imbariê pela comunidade; 

Análise do cenário (objetos, ambiente, tipo de apropriação do espaço para além do 

previsto, tipo de relações estabelecidas etc). 

O tipo de participação adotada pela pesquisadora foi aberta e revelada, ou seja, o 

grupo tinha conhecimento que estava sendo investigado.  A pesquisadora autônoma tinha livre 

acesso as dependências da unidade, realizando visitas semanais que possibilitou analisar os 

critérios adotados acima. E ainda, não interferiu no trabalho desenvolvido pelo grupo e 

também não sofreu intervenção nas etapas do projeto e durante a investigação.  

Dando continuidade ao processo da observação participante, optamos também pela 

imersão da pesquisadora na unidade, por um período contínuo de três dias consecutivos (de 12 

a 14 de novembro de 2012). 

 Com essa escolha, foi possível acompanhar a rotina de trabalho dos funcionários, a 

entrada e saída dos alunos e a utilização da biblioteca. Foi uma experiência muito rica, pois 

acompanhamos o dia a dia de trabalho, as formas como os funcionários se relacionavam, 
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como era a receptividade com os alunos. Observamos também o entorno da unidade, o 

movimento do comércio, o trânsito, a circulação de pessoas na praça. 

Após a sistematização das ocorrências e posterior análise do material coletado 

pretendemos retornar a unidade para levar ao conhecimento dos funcionários e alunos os 

resultados obtidos durante a pesquisa. 

Cicilia Peruzzo (2005, p. 136) pontua em relação a observação participante que, “o 

pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas atividades, ou seja, 

ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade) a situação concreta que abriga o seu 

objeto de investigação.” Entretanto, nesse tipo de pesquisa o investigador não se confunde 

como membro do grupo pesquisado e também não se deixa passar como tal, pois atua 

somente como observador.  

A ideia deste capítulo era de situar o leitor primeiramente em relação às explanações 

acerca da pesquisa social para em seguida explicar os procedimentos metodológicos 

empregados na dissertação, dos bastidores à ação. Pretendemos ser capazes a partir da 

investigação e dos resultados obtidos com a pesquisa de mostrar o que descobrimos sobre 

nosso sujeito-objeto, ao qual no início não podíamos dar conta. De descrevê-lo em suas 

particularidades e processos, o que equivale a comunicar aos leitores nossas descobertas sobre 

a sua especificidade (GONZÁLEZ, 2007, p. 65-90).  

Acreditamos ter amadurecido intelectualmente, devido à escolha dos textos, da 

composição da própria metodologia empregada no trabalho e da nossa atuação em campo, por 

meio das entrevistas e da observação participante. Mas esse aparato só foi possível, devido à 

participação na disciplina de Metodologia de Pesquisa em Comunicação, ministrada pela 

professora Cicilia Maria K. Peruzzo e aos seminários sobre metodologia realizados pelo 

professor Jorge A. González, consecutivamente nos anos de 2011 e 2012, que foram 

fundamentais para o nosso avanço e para estruturar a presente dissertação. Investigamos para 

comunicar.  
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CAPÍTULO II – BREVE RELATO SOBRE O DIREITO À 

COMUNICAÇÃO 

 

Notas introdutórias ao capítulo  

Para este segundo capítulo, buscamos referências teóricas em alguns autores que se 

dedicaram e trabalham com as temáticas da comunicação como um direito humano, da 

política pública de comunicação, da economia política da comunicação, da cidadania, etc. 

Dentre eles destacamos Cess J. Hamelink, Murilo C. Ramos e Cicilia Peruzzo15, pesquisadora 

e teórica na área da Comunicação Comunitária, cujas pesquisas também serão de grande valia. 

Tendo em vista seus trabalhos recentes sobre o lugar da Comunicação Comunitária nas 

políticas públicas de comunicação e os aspectos da cibercultur@  �  terminologia que veremos 

no último capítulo  � , comporemos,  com esse  grande referencial e arcabouço teórico, a 

análise do cenário que estamos empreendendo.  

Não é nossa pretensão aprofundarmo-nos na temática de políticas públicas, senão 

passar por ela para mostrar a relação delas com a Comunicação Comunitária, pois esta é nossa 

prioridade. Temos visto na bibliografia e pesquisas correntes os estudos das mídias 

comunitárias oriundas dos movimentos sociais, ONGs, organizações da sociedade civil, etc., 

entretanto, o que priorizamos aqui são as experiências da Comunicação Comunitária gestadas 

no interior de políticas públicas, ou seja, aquelas decorrentes de programas governamentais, 

mais especificamente o Projeto Casa Brasil. Dessa forma, obviamente, não iremos abraçar 

todas as teorias nem todos os temas, tendo consciência de que nosso trabalho poderá sim, ter 

áreas de sombras. Sacrificamos um tema em detrimento de outro, pois são escolhas 

epistemológicas que nos movem.  

 

1 Demandas sociais pelo direito à comunicação 

Processo tão natural como, respirar, beber água ou caminhar, a comunicação é a 
força que dinamiza a vida das pessoas e das sociedades: a comunicação excita, 
ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói reputações, 
orienta, desorienta, faz rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a solidão e – num 
paradoxo digno de sua infinita versatilidade – produz até incomunicação 
(BORDENAVE, [1983] 2002, p. 10) 16.  

                                                 
15 A Profª. Drª. Cicilia Maria Krohling Peruzzo tem dado grandes contribuições tanto ao corpo acadêmico quanto  
a sociedade civil em termos de teoria e prática da Comunicação Comunitária na América Latina. 
16 A primeira publicação desta obra data de 1983, porém utilizamos a 10ª ed. lançada em 2002. 
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A passagem acima não é nova, mas não poderíamos começar nosso texto sem antes  

retomá-la. Juan Díaz Bordenave (1926-2012), um grande expoente do pensamento 

comunicacional latino-americano, demonstrou por seu legado, como educador e comunicador, 

o quão fundamental é o papel da comunicação  �  participativa  �  na vida das pessoas e das 

sociedades, principalmente o direito à comunicação. 

Em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) sancionou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), a qual afirma em seu primeiro artigo: “todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos foi aprovada em quarenta e oito estados com o objetivo de tornar livres e 

iguais os indivíduos, em primeira instância para a promoção da paz e o fortalecimento dos 

direitos humanos. Isso devido ao horror do período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial, 

nesse sentido, serviu para demonstrar como a capacidade industrial e a corrida armamentista 

de países ricos desembocaram em graves conflitos armados e tensões entre os povos. Já a 

Segunda Guerra Mundial revelou para o mundo as piores ações realizadas em conflitos: o 

genocídio de milhões de judeus. Nesse cenário de barbárie, a dignidade e a igualdade entre os 

seres humanos foram descartadas, e foi nesse contexto e por ele que as Nações Unidas 

adotaram a DUDH. 

 Sendo assim, os direitos humanos englobam desde as necessidades mais básicas de 

cada ser humano, como o direito à alimentação, moradia, saúde e educação, o direito de ir e 

vir e, entre tantas outras coisas, o direito à comunicação. O artigo 19º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos aponta que, “toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras” (DECLARAÇÃO..., 1948). 

Embora a história nos permita uma leitura a favor desses princípios, percebemos que 

isso ocorre em maior ou menor grau dependendo de cada cultura, de cada povo. Segundo a 

pesquisadora Cicilia M. Krohling Peruzzo (2004, p. 275), “esse processo tem a ver com as 

decisões dos governantes e a capacidade do povo para exigir o cumprimento de seu direito, 

com vistas à realização de seu dever de contribuir ativamente, como sujeito, para a construção 

da sociedade”. Dentre os mais variados aspectos da vida, o direito a exercer a comunicação 

ativamente é um deles. Referimo-nos a comunicação de fato e de direito e não apenas 
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pensando o sujeito como consumidor, mas como sujeito ativo da comunicação. Para Peruzzo 

(2004, p. 275), a democratização da comunicação no Brasil e em outros países latino-

americanos tem sido obstaculizada pelo Estado e por setores dominantes que, em virtude de 

sua posição hegemônica ou pela imposição, acabam por ganhar a cumplicidade da sociedade, 

embora exista certa resistência, como veremos adiante. Contudo, antes de tratarmos dos 

matizes que envolvem essa temática, acreditamos ser necessário fazer uma incursão a respeito 

dos direitos humanos a partir de um breve apanhado conceitual sobre cidadania e sobre a 

inserção da comunicação como uma das dimensões desse conceito. 

 

1.1 Cidadania e comunicação  
À luz do Direito, a formulação dos direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e 

quinta geração revelam os aspectos e as demandas históricas, políticas e sociais da sociedade 

inerentes à cidadania. Por conseguinte, o direito à comunicação é um direito humano e está 

circunscrito neste processo. Conceitos de autores como T. H. Marshall, Liszt Vieira, Norberto 

Bobbio, entre outros, tornam-se importantes ao mostrar as mudanças históricas que conduzem 

a alterações no conceito de cidadania, a partir das gerações de direitos e do sentido que são 

dados a eles. 

 T. H. Marshall (1967), em Cidadania, Classe social e Status, publicado originalmente 

em 1949, compreende a cidadania moderna a partir do estabelecimento primeiramente dos 

direitos civis, seguido dos políticos e por último dos direitos sociais. 

Para Marshall (1967) a cidadania é histórica e é conformada pelo status comum, 

conquistado e compartilhado pelos membros de uma comunidade. Em termos gerais, os 

direitos civis, surgidos no século XVIII, essencialmente, são aqueles que dizem respeito à 

liberdade individual, à de pensamento, de religião, à liberdade de ir e vir, etc. Os direitos 

políticos, surgidos no século XIX, dizem respeito aos direitos eleitorais, na possibilidade de 

votar e ser votado, e à liberdade de associação nos partidos, ambos caracterizados como 

direitos de primeira geração (BOBBIO, 1995; VIEIRA, 2001). Já os direitos sociais, datam do 

século XX e estão relacionados ao bem-estar social, ao emprego, à educação, à saúde, entre 

outros. São os chamados direitos de segunda geração (BOBBIO, 1995; VIEIRA, 2001). 

Assim, a cidadania pode ser compreendida, a partir das explanações acima, exatamente pelas 

mudanças que propicia e ampliações que gera em prol das lutas sociais dos povos para 

conquistar mais direitos.    
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Logo, a caracterização moderna do conceito de cidadania representa a promoção de 

um status de igualdade social, que atribui ao indivíduo à posse legítima de direitos e a 

obediência comum aos deveres. Porquanto, ser cidadão independe de sexo, cor ou classe 

social, sendo todos iguais perante a lei. Liszt Vieira (2001, p. 35) compreende que o conceito 

de cidadania, como o direito a ter direitos (e reconhecer seus deveres), foi abordado de 

variadas perspectivas. Segundo Vieira, Marshall propôs a primeira teoria sociológica de 

cidadania ao incluir os direitos e as obrigações inerentes à condição de ser cidadão. Contudo, 

não podemos perder de vista que a teoria desenvolvida por Marshall, na época, partia da sua 

concepção inglesa sobre o conflito entre capitalismo e liberdade.  Os avanços e retrocessos da 

cidadania ocorrem de maneira diferenciada nos diferentes países, principalmente no Brasil, 

onde temos um histórico marcado por desigualdades sociais. 

Por sua vez, Norberto Bobbio (1999), filósofo italiano, também compreende que o 

desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases, os direitos civis, políticos e 

sociais:  

[...] o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: num primeiro 
momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos aqueles direitos que 
tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo, ou para os grupos 
particulares, uma esfera de liberdade em relação ao Estado; num segundo 
momento, foram propugnados os direitos políticos, os quais – concebendo 
liberdade não apenas negativamente, como não impedimento, mas positivamente, 
como autonomia – tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, 
generalizada e frequente dos membros de uma comunidade no poder político (ou 
liberdade no Estado); finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que 
expressam o amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer, de 
novos valores  �, como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que 
poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado (BOBBIO, 1999, 
p. 32-33). 

 
Segundo Bobbio (1992), a partir do século XX, os direitos sociais são vistos como 

direitos de terceira geração. Como demonstra na passagem a seguir:  

Com relação ao terceiro processo, a passagem ocorreu do homem genérico – do 
homem enquanto [sic] homem – para o homem específico, ou tomado na 
diversidade de seus diversos status sociais, com base em diferentes critérios de 
diferenciação (o sexo, a idade, as condições físicas) cada um dos quais releva 
diferenças específicas, que não permitem igual tratamento e igual proteção. A 
mulher é diferente do homem; a criança do adulto; o adulto; do velho [...] 
(BOBBIO, 1992, p. 69). 

 
Para o filósofo italiano, também no século XX surge uma quarta geração de direitos. 

Aquela que está intrinsecamente ligada ao direito à vida como fator político, bem como aos 

desafios da genética e da bioética, entre outros. 
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Em contrapartida, para Murilo César Ramos (2005, p. 245) a comunicação é portadora 

de um novo direito social, o direto à comunicação, que segundo ele pode ser considerado “de 

quarta geração”, mas que está ainda muito longe de ser reconhecido como tal.  

[...] torna-se imperativo retomar o debate sobre o direito à comunicação enquanto 
[sic] um novo direito humano fundamental. Um direito social de “quarta geração”, 
aquele, quem sabe, mais adequado para amparar, nas sociedades da informação e 
da comunicação, nossas inesgotáveis expectativas de avanço crescente da 
democracia da igualdade em todo o mundo (RAMOS, 2005, p. 247). 

 
A nosso ver, essas proposições teóricas ganham corpo dependendo do contexto 

histórico e das demandas pelos direitos de cidadania. Atentarmos para esses aspectos, torna-se 

importante para que não haja confusão conceitual acerca das gerações dos direitos e suas 

imbricações. Por exemplo, Bobbio e Ramos caracterizam a quarta geração, em partes, como 

assertivas diferentes. Outros autores, entre os quais, o jurista Paulo Bonavides (2006)17 

também incluem na quarta geração, além da bioética, aspectos dos direitos humanos à 

informação. Contudo, nos apoiamos nas argumentações de Bobbio, pois acreditamos que na 

atualidade já exista uma quinta geração de direitos, totalmente relacionável com as dimensões 

anteriores, cujo aspecto central recai na comunicação da contemporaneidade como um direito 

humano. 

No intuito de relacionar as dimensões da cidadania à comunicação, Peruzzo (2009), 

reflete sobre o acesso e o empoderamento popular do cidadão e dos movimentos sociais que 

os representam, no que diz respeito à comunicação como um direito humano. Peruzzo traz em 

seu texto o percurso da comunicação nas diversas dimensões da cidadania, o qual é visto 

tratando desde os direitos de primeira à terceira geração. Entretanto, ressalva que na 

atualidade a comunicação, dado os avanços tecnológicos, esteja em via de ocupar lugar de 

destaque na construção da cidadania. Assim, isso seria um “processo indicativo de movimento 

correlato àquele que identifica a passagem da cidadania de uma fase à outra de maior 

qualidade” (PERUZZO, 2009, p. 38). Dessa forma, aponta nas dimensões da cidadania a 

inclusão de uma quinta geração de direitos, os direitos comunicacionais, que englobam 

também a cultura. 

  Em reflexão anterior, Peruzzo discorre sobre o conceito de cidadania de uma forma 

ampla, mas, que remete de forma significativa às nossas argumentações acima e também às 

que seguirão. 
                                                 

17 Para mais informações, ver obra: BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 
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Cidadania é desenvolvimento social com igualdade. Assim sendo, a riqueza 
socialmente produzida, as descobertas científicas e tecnológicas, as artes, a 
educação, o lazer e todas as demais benesses geradas no processo histórico 
deveriam ser desfrutadas com igualdade e liberdade para a realização plena da 
cidadania. No entanto, na prática, o que há é extrema desigualdade dentro dos 
países e entre nações. Enfim, uns são mais cidadãos que outros, sendo estes a 
maioria. A situação desigual e de injustiça social é consequência do modelo de 
desenvolvimento adotado e das estratégias implementadas para concretizá-lo 
(PERUZZO, 2007b, p. 46).  

 
A base da comunicação para a cidadania está no empoderamento popular, ou seja, na 

apropriação e consciência coletiva dos cidadãos em utilizar a comunicação para desenhar 

melhores mundos possíveis, para redesenhar sua própria realidade, tendo em vista à 

transformação social. Este empoderamento, no limiar, só é possível quando os sujeitos 

coletivos se apropriam da comunicação e tornam-se protagonistas, quando a comunicação 

passa a ser considerada como um processo. Neste aspecto, sujeitos coletivos, movimentos 

sociais populares engajados na luta pelos direitos sociais, forjam suas realidades e tentam 

reinventá-las se empoderando da Comunicação Comunitária18, por exemplo. Ela é uma das 

formas de exercitar o direito à comunicação.   

Ramos (2005, p. 250), embora caracterize a comunicação como um direito de “quarta 

geração” e não de quinta, como seria desejável, faz uma contribuição importante quando 

aborda que a primeira e fundamental consequência de se reconhecer o direito à comunicação é 

entender que ela precisa ser vista como passível de discussão e ação como política pública 

essencial, assim como as demais direcionadas à saúde, à alimentação, ao saneamento, ao 

trabalho, à segurança, entre outros. Para Bobbio (1999, p. 25), o problema que temos diante 

de nós em relação à conformação dos direitos de cidadania  �  incluimos nessa esteira o direito 

à comunicação  �  não é filosófico, mas num sentido mais amplo, político. O autor afirma que 

não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e seu 

fundamento, neste caso, bastaria observarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Tampouco, se são direitos naturais ou históricos, mas sim pensar qual o modo mais seguro de 

garantir esses direitos, já amplamente expressados nas declarações.  

 

 

 
                                                 

18 Abordaremos de forma significativa do conceito de Comunicação Comunitária no capítulo 2 do presente 
trabalho. 
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2 Políticas Públicas de Comunicação 

Em Trazos de una otra Comunicación en América Latina (2011), Cicilia Peruzzo faz 

um apanhado dos principais acontecimentos relacionados às políticas públicas de 

comunicação nos últimos anos, levando em conta a democratização da comunicação, bem 

como a comunicação alternativa, popular e comunitária. A autora aponta em seu texto fatores 

históricos como a concentração de propriedade, com a formação de oligopólios e a produção 

de conteúdos como negócio, que abarcam o conglomerado das redes de comunicação. 

A discussão sobre as políticas nacionais e regionais da comunicação no Brasil enfatiza 

o universo da grande mídia, especialmente o setor audiovisual. A convergência tecnológica, 

as trocas telemáticas e a entrada da TV digital também animou o cenário (PERUZZO, 2011, 

p. 23). Entretanto, a comunicação popular, alternativa e comunitária não ocupou espaço 

expressivo nesse debate.  

Peruzzo (2011) aponta para a questão de os meios de comunicação estarem 

historicamente concentrados nas mãos de poucos grandes grupos econômicos de ordem 

familiar e com vínculos políticos. Comenta que a chegada das igrejas evangélicas na operação 

nas redes de comunicação, principalmente na TV, traz um elemento perturbador no cenário, 

mas que não chega a romper com o oligopólio criado pelos grandes grupos. Um exemplo é a 

Rede Globo de Televisão que controla desde a produção à distribuição da programação. 

Outro ponto explorado no texto é a questão do conteúdo das programações. Para 

Peruzzo os meios privados de comunicação no Brasil são geridos como negócio, que 

proporcionam alta rentabilidade, além de favorecer interesses políticos e ideológicos de seus 

proprietários, aliados e da classe dominante. É notável que nessas condições, os conteúdos 

veiculados priorizam o entretenimento, sensacionalismo da informação e a publicidade, 

seguindo a lógica da chamada sociedade do consumo. 

Para Peruzzo (2011) a comunicação alternativa, popular e comunitária traçou caminho 

paralelo no cenário acima por diversos motivos. Entre os quais, o nível de atuação não 

alcançava os sistemas de transmissão massivos; a comunicação era dirigida a pequenos 

grupos por jornais de bairro, folhetos, alto-falantes, rádio de baixo alcance e vídeos 

analógicos; poderia ser vista como algo menor e sem importância no contexto das 

comunicações; não dependia de regulamentação, justamente por seu caráter alternativo em 

criar meios próprios e independentes de expressão. 
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 Como os estudos das políticas nacionais de comunicação privilegiam questões de 

regulamentação (lei e normas) e regulação (estabelecimento de políticas) assim como as 

relações de poder e a estrutura do mercado, há aí outro motivo para a Comunicação 

Comunitária ser desprezada. Este é um aspecto importante para a nossa análise, pois 

geralmente nos debates correntes a tendência é tratar das regulamentações e regulações dos 

sistemas de radiodifusão como demandas diretas da sociedade civil. 

Contudo, ao atentarmos para o conjunto de leis e normas que regulamentam as 

comunicações e as instituições envolvidas, adentramos num complexo jogo político e 

econômico e de estruturas de poder. A este complexo emaranhado juntam-se na atualidade as 

inovações tecnológicas e as transformações ocorridas na sociedade em favor das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. Isso gera uma situação na qual o Estado se vê obrigado a 

incluir nas demandas das políticas públicas projetos que privilegiem parte da população 

vilipendiada por esse processo. O Projeto Casa Brasil parte desse contexto e foi uma proposta 

desenvolvida diretamente pelo antigo governo Lula (2003-2010), porém sem intervenção ou 

consulta popular. 

Mesmo assim, acreditamos ser interessante trilhar o percurso das políticas públicas de 

comunicação, mesmo que de forma breve, por estarem elas intrinsecamente ligadas à 

comunicação como um direito humano e por não estarem restritas somente aos mecanismos 

que regulam os meios de comunicação, assim como demonstra Peruzzo na citação a seguir. 

Políticas públicas de comunicação “são um conjunto de princípios e disposições organizadas 

em leis, normas e outros mecanismos regulamentários que orientam o funcionamento dos 

meios de comunicação, das tecnologias associados a eles e de seu papel na sociedade” 

(PERUZZO, 2011, p. 125, tradução nossa). 

 
2.1 Origens das políticas públicas democráticas de comunicação 

Segundo Peruzzo, a criação da Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação 

(NOMIC) e o Relatório MacBride, previam políticas públicas de comunicação internacionais, 

nacionais e regionais – vinculadas a um modelo de desenvolvimento participativo, aos países 

em desenvolvimento. 

A NOMIC foi um projeto internacional de reorganização de fluxos globais de 

informação por meio de ações advindas dos governos e da sociedade civil. Foi proposta nos 
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anos de 1970 pelo Movimento dos Países Não Alinhados19 e apoiada pela UNESCO. Após 

alguns anos, foi criada a Comissão Internacional para os Estudos dos Problemas da 

Comunicação com o objetivo de discutir os problemas da comunicação no mundo, e a partir 

disso criou-se o Relatório MacBride: “Um mundo e muitas vozes: Comunicação e informação 

em nossa época”20, redigido pelo irlandês  Seán MacBride. Publicado em 1980, o relatório 

analisava problemas da comunicação em escala global, especialmente no que tange 

à comunicação de massa e à imprensa internacional, e visava apontar uma nova ordem 

comunicacional para resolver essas questões e promover a paz e o desenvolvimento humano. 

No relatório, a comissão propôs a democratização da comunicação, o que foi um grande 

avanço para as sociedades, mas não agradou ao pensamento liberal marcado pela hegemonia 

do capital, pela centralização dos meios e das corporações internacionais. Os Estados Unidos 

e a Inglaterra se desvincularam da UNESCO, pois para essas potências era impraticável 

pensar a comunicação sob o viés das políticas nacionais. Contudo, foi importante a criação 

dessas diretrizes para se pensar em políticas que abarcassem a comunicação e cultura, para o 

pensamento internacional sobre a sociedade da informação21 e para colocar na pauta das 

discussões do mundo o direito à comunicação. 

 

2.2 O comunitário no contexto das políticas públicas de comunicação e o direito à 
comunicação 

Para Peruzzo (2011, p. 133), a NOMIC e o Relatório MacBride já previam o 

fortalecimento da comunicação horizontal, alternativa e comunitária. Apesar de as 

recomendações do relatório não terem sido implementadas como políticas públicas de 

comunicação, pensadores e ativistas persistem na investigação e promoção de atividades 

nessa direção.  A autora em questão é uma referência, nesse sentido, nos estudos da 

comunicação popular e comunitária na América Latina, ao lado de pensadores como Mário 

Kaplún, Juan Díaz Bordenave, Luiz Ramiro Beltrán, entre outros.  

Na atualidade, mudanças importantes vêm ocorrendo na sociedade no âmbito da 

comunicação desenvolvida por grupos, instituições e movimentos sociais das classes 

                                                 
19 Para mais informações ver Peruzzo (2011, p. 132). 
20 O relatório completo pode ser baixado no site da Unesco. A versão que consultamos está em espanhol. 
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf>.  Acesso em: 15 mar. 2012. 
21 Sociedade da informação é um conceito utilizado por diversos autores para caracterizar a atual sociedade 
mediada pelas potências tecnológicas. Preferimos a utilização desse termo em detrimento do conceito de 
sociedade do conhecimento, tendo em vista os argumentos explanados no decorrer deste texto. 
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subalternas que visam à democratização da comunicação. Percebemos tais mudanças devido 

ao fervor das mobilizações provocadas pela sociedade civil organizada por meio de iniciativas 

como a Campanha pelos Direitos à Comunicação na Sociedade da Informação, conhecida 

mundialmente como CRIS, além de fóruns pela democratização da comunicação. De acordo 

com informações extraídas do site da CRIS, a proteção e implementação dos direitos de 

comunicação representam uma parte essencial do tema geral dos direitos humanos.  E ainda, 

Os Quatro Pilares dos Direitos da Comunicação vão ressaltar muito claramente por 
que o direito à comunicação é importante para as pessoas, a fim de viver em 
liberdade, paz, justiça e dignidade. Assim, o direito de comunicar pode ser visto 
como um meio para melhorar os direitos humanos, bem como para fortalecer com 
cuidado a vida social, cultural e econômica das pessoas de diferentes nações, 
comunidades, instituições e grupos (CRIS, 2011, tradução nossa, online). 

 
Ponderações como essas só reafirmam o caráter basilar da comunicação como um 

direito fundamental e único de cada indivíduo. Conforme um dos conselheiros do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) Gustavo Gindre,  

Desde o final dos anos 60, com o começo do debate que redundaria no famoso 
Relatório MacBride (aprovado pela Unesco em 1980) e o surgimento da Nova 
Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC), vem se consolidando 
a ideia de que a comunicação é um direito humano inalienável. Ou seja, [sic] o 
direito de se comunicar é um dos elementos-chave que nos constitui enquanto [sic] 
espécie. Despossuir um ser humano da sua capacidade de se comunicar é o mesmo 
que despossuí-lo de sua humanidade (GINDRE, 2008a, p. 23). 

 
Cees J. Hamelink é enfático em seu posicionamento sobre a questão do direito humano 

à comunicação quando afirma que o simples acesso à consulta, registro e disseminação de 

informações, como aponta boa parte dos levantamentos sobre direitos humanos existentes, é 

insuficiente para garantir a qualidade da comunicação. Segundo o autor (2005, p. 143), 

praticamente todos os dispositivos internacionais de comunicação referem-se ao direito 

humano sobre a comunicação como “transferência de mensagem”. Esse conceito, segundo 

Hamelink é insuficiente, pois ignora o fato de que a comunicação não se faz de forma linear, 

mas sim como um “processo de compartilhar, tornar comum ou criar uma comunidade”.  

O direito à comunicação ultrapassa computadores conectados à internet, todavia 

necessita estar atrelado à participação ativa das pessoas em prol de outra comunicação. Todas 

as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e isso inclui a liberdade de 

expressão, a comunicação oriunda de diversos meios hegemônicos e não hegemônicos, que 

impliquem a participação ativa da população. Segundo Peruzzo (2004), 
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O mundo passa por intensas transformações técnico-científicas e, ao mesmo tempo, 
vê-se envolvido por fenômenos de desequilíbrios e contradições que ameaçam a 
vida e a humanidade. Mas, apesar das dificuldades e das desilusões, algumas 
experiências de envolvimento popular na comunicação comprovam que o homem e 
a mulher encerram a potencialidade de ser sujeitos da história. Ser sujeito e não 
mero objeto é a essência da condição humana (PERUZZO, 2004, p. 23). 

 
 Acreditamos que ter o direito à comunicação é precisamente ter o direito à 

participação. Como afirma Hamelink (2005), 

Direitos de participação: direito de adquirir as capacidades necessárias para 
participar plenamente da comunicação pública; direito das pessoas a participar na 
tomada de decisões públicas sobre o provimento de informação, à produção de 
cultura ou a produção e aplicação de conhecimento; direito das pessoas a participar 
na tomada de decisões públicas envolvidas na seleção, desenvolvimento e 
aplicação de tecnologias de comunicação (HAMELINK, 2005, p. 104). 
 

Peruzzo, em Direito à Comunicação Comunitária, Participação Popular e Cidadania, 

fala sobre o entendimento do que vem a ser o direito à comunicação. Segundo a autora (2005, 

p. 9), tradicionalmente as abordagens teóricas tendem a enfocar esse direito sob uma 

perspectiva do acesso à informação ou, por outro lado, como direito à liberdade de 

informação e de expressão. Ainda seguindo o pensamento de Peruzzo, essa concepção se 

renova ao incluir a dimensão do direito à comunicação como acesso ao poder de comunicar. 

Entretanto, a estudiosa segue afirmando que a liberdade de informação e de expressão, posta 

em questão na atualidade, não faz referência apenas ao acesso do indivíduo à informação 

como um unidirecional receptor, tampouco ao direito de expressar-se por quaisquer meios, 

porém refere-se a garantir o direito de acesso do cidadão, e de suas diversas formas de 

organizações coletivas aos meios de comunicação social, na condição de produtor, 

transmissor e difusor de informação, ou seja, como protagonista do processo. Em suma, nas 

palavras de Peruzzo (2005, p. 9), o direito à comunicação refere-se ao direito de democratizar 

o poder de comunicar. 

 

2.3 Direito à comunicação no contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICCs)  

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira foi impactada com o desenvolvimento e 

uso das tecnologias de informação e comunicação, em especial, a internet. Tecnologia e 

comunicação chegam como um fenômeno que acelera o rompimento de fronteiras e quebra as 

barreiras entre espaço e tempo. Esse fenômeno, como muitos outros, ocorre no Brasil de 

maneira desigual. Atualmente, o uso das tecnologias de informação e comunicação perpassa 
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todos os setores da sociedade e está relacionado às questões econômicas, políticas, culturais e 

sociais. Contudo, esse processo evidencia desigualdades, tais quais não dizem respeito 

somente à apropriação e uso dessas tecnologias, mas aos problemas relacionados à falta de 

moradia, ao precário sistema público de saúde, à problemas na educação, ao desemprego, à 

falta do direito à comunicação, etc. É neste último ponto que nos debruçamos: a comunicação 

como um direito humano e como um exercício de cidadania. 

Para Sérgio Amadeu da Silveira, cientista político, professor da Universidade Federal 

do ABC e importante pesquisador sobre a temática das tecnologias da informação e 

comunicação, no contexto da “Era da informação” no Brasil, o pontapé que fez deslanchar o 

discurso sobre a apropriação e uso das tecnologias partiu justamente das demandas das 

grandes corporações, pois lançaram aos governos o discurso iminente de combate à exclusão 

digital22. Para Silveira (2001), 

Em paralelo aos debates acadêmicos e entre ativistas políticos, as grandes 
corporações perceberam a chance de crescer seu mercado consumidor potencial, 
lançando aos governos o discurso da necessidade de combater à brecha digital 
(digital divide), que separava as sociedades ricas e conectadas das pobres e 
distantes dos benefícios da Era da Informação. No Brasil, a expressão ‘exclusão 
digital’ passou a caracterizar o fenômeno das barreiras socioeconômicas, colocadas 
diante da maioria da população, para uso das tecnologias da informação, desde o 
final dos anos 1990. Foi também no Brasil que se denunciou a ideia de inclusão 
digital apenas como consumo de tecnologias. Por isso, o debate brasileiro sobre a 
inclusão digital trazia a discussão sobre a autonomia da sociedade, da apropriação 
das tecnologias e da ampliação da diversidade cultural, e assim a maioria dos 
programas e projetos de inclusão trouxeram a perspectiva do software livre. O foco 
na cidadania e não somente na profissionalização ou na modernização gerencial 
esteve muito presente no cenário do denominado ‘combate à exclusão digital’ 
brasileira (SILVEIRA, 2001, p. 49-50). 
 

De certo modo, a esfera econômica não é a única balizadora que importa, apesar de ser 

uma condição estruturante para o momento em que vivemos marcados pela aceleração do 

espaço e do tempo, pelas transações financeiras e em escala global. Justamente porque as 

TICCs afetam outras instâncias da vida cotidiana, como já foi dito. Sobretudo, levando em 

consideração a parcela mais pobre da sociedade, que muitas vezes carecem até de acesso ao 

telefone. E não precisamos ir longe para verificar tal disparidade. Basta localizarmos cidades 

                                                 
22 Não consta nos objetivos do presente trabalho trabalhar com a expressão “Inclusão digital”, nem adentrar no 
tema das políticas de “inclusão”, todavia nos depararemos com ela no decorrer do texto, por ser um jargão 
corrente entre os estudiosos da área e também por que foi a partir da apropriação desse conceito que o governo 
buscou integrar seus programas que são beneficiados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. Contudo, 
sabemos que inclusão pode gerar exclusão social. Não temos a pretensão de aprofundar essa temática, mas 
deixamos claro nosso olhar crítico quanto ao conceito quando utilizado desprendido do seu corpo teórico. 
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no interior do estado do Rio de Janeiro23. Comunidades alijadas dos processos mais primários 

como saneamento básico, quiçá, têm disponíveis redes de antenas de celulares, sem contar 

com os telefones públicos que em sua maioria funcionam precariamente. Internet? Só sabem o 

que é, por que escutam nos veículos de comunicação. Mas, mesmo assim, essas comunidades 

são impactadas pelas tecnologias de informação e comunicação. É o caso da efetivação das 

matrículas do ensino público. O responsável pela criança e ou adolescente precisa procurar 

um telefone fixo e efetuar a matrícula por meio de um sistema eletrônico ou agendar pela 

internet! Muitos mal sabem falar ao telefone, ou porque não tiveram oportunidade anterior 

devido ao fato de ser escassa a rede de telefonia no local ou porque são analfabetos. Temos aí, 

uma “inclusão forçada” para nos apropriarmos de uma expressão de Jorge González (2008). 

Outro exemplo importante para compor o cenário atual é a instalação do Complexo 

Petroquímico da Petrobras (Comperj), localizado na cidade do Rio de Janeiro, no município 

de Itaboraí que faz divisa com outros municípios como Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, 

Guapimirim, entre outros. As obras para a instalação do Comperj tiveram início nos idos do 

ano de 2008, e sua finalidade é o refino de petróleo, gás e derivados. Gerou até agora 

aproximadamente 212 mil empregos diretos e indiretos e firmas terceirizadas. Especulação 

imobiliária, crescimento desordenado, imigração, impacto ambiental e desenvolvimento 

tecnológico são algumas das “benesses” promovidas por esta corporação, incluindo a oferta 

pela cobertura de telefonia fixa e celular da maioria das operadoras. Um dado que se torna 

importante para nossa análise é a questão da ampla cobertura de redes de internet, que até 

então não existiam no município de Itaboraí, tampouco em seus municípios vizinhos. 

Contudo, com a instalação do Comperj podemos dizer que Itaboraí, nos dias de hoje, possui 

cobertura de internet por meio de telefone fixo, rádio, satélite e a cobertura 3G via celular. 

Quanto aos municípios vizinhos não podemos dizer o mesmo. Observando o  gráfico24 abaixo 

podemos constatar a proximidade entre os municípios. 

 

 

 

 

                                                 
23 A referência aqui é o Bairro São José da Boa Morte, localizado no município de Cachoeiras de Macacu, 
interior do estado do Rio de Janeiro. Cachoeiras de Macacu é uma cidade rica em termos de captação natural de 
águas, por existir muitas cachoeiras e também muitas áreas propícias ao plantio de aipim, goiaba, banana, coco 
entre outros, contudo, muitas comunidades rurais não participam das benesses promovidas pelo progresso. 
24 Disponível em: <http://redesocialacesg.wordpress.com/nossa-historia/mapas-do-comperj/>. 
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Gráfico 2 - Mapa do Comperj com localização do Arco Metropolitano 

 

 

 

 

Fonte: ACESG
25

   

 

Este exemplo serve para corroborar com o pensamento de Silveira (2011), quando 

aponta o papel das corporações na difusão de determinados tipos de serviços. Muito do que 

temos visto no plano teórico a respeito dos efeitos da globalização em diversos autores 

(Milton Santos, Muniz Sodré, Zigmunt Bauman, Néstor Gárcia Canclini, entre outros) ou 

mundialização (Renato Ortiz) presenciamos na prática, pois o capital trata de configurar e 

reconfigurar qualquer empecilho que se coloque à frente de seus objetivos. Quanto mais 

rápida a produção ou as demandas por determinados serviços, melhor para o sistema. Parte 

das grandes transformações ocorridas na sociedade, dizem respeito a essa concentração de 

capital nas mãos de poucos. E um dos efeitos nocivos da emergência da tecnologia é 

justamente esse. Ser comercializada “a toque de caixa”, e como veremos adiante em muitos 

programas e projetos, faz com que acabe se tornando uma tecnologia de desconhecimento 

(GONZÁLEZ, 2012). 

Como dito anteriormente, a partir das demandas das corporações para incluir a 

sociedade brasileira na “Era da Informação” e a própria motivação dos governos em se 

adequar às tecnologias por conta de diversos fatores, aumenta na América Latina e no Brasil o 

debate sobre as tecnologias, o barateamento de computadores e o desejo da sociedade civil em 

participar da chamada Sociedade da Informação. No governo Lula (2003-2010), 

especificamente, é que verificamos um boom nos programas de inclusão digital, por meio da 

                                                 
25 ACESG  �  Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo – Rio de Janeiro. 
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criação de espaços públicos, gratuitos e comunitários providos de computadores conectados à 

internet para o acesso à informação. Normalmente, esses espaços são conhecidos como 

telecentros, telecentros comunitários26 ou infocentros de inclusão social e digital. 

Para Juciano Lacerda (2006, p. 101) o marco que constituiu a criação dos telecentros, 

sob a égide dos governos e do poder econômico foi a necessidade de integrar as periferias dos 

países em “desenvolvimento” e os próprios países periféricos ao sistema global de informação 

como condição fundamental para o seu progresso. Já para Silveira (2011) aconteceram dois 

fenômenos importantes no Brasil, a partir de 2003.  

O primeiro foi o projeto de política digital no Ministério da Cultura e a proposta de 
digitalização dos Pontos de Cultura, que eram constituídos por movimentos e 
grupos de artistas e produtores culturais que passaram a receber recursos do 
governo como apoio às suas atividades. Isso trouxe novos atores populares e 
ativistas para o debate do uso das tecnologias de informação pelas comunidades. O 
segundo teve na dificuldade de organização e implementação consistente de uma 
política pública de inclusão digital pelas esferas estatais o principal incentivo para a 
explosão das lanhouses, centros de acesso pago à internet, mantidos por micro e 
pequenos empresários nas áreas periféricas. Em 2006, as lanhouses tornaram-se o 
principal local de acesso do brasileiro das classes D/E, ou seja, 33,97 % deste 
segmento social usavam as lanhouses para navegar na rede, sendo a escola o seu 
segundo local de acesso, com 30,02% dos seus integrantes (SILVEIRA, 2011, p. 
50). 
 

Por outro lado, as TICCs podem apoiar outras formas de participação, produção e 

desenvolvimento social com vistas ao exercício da cidadania. Dessa forma, é importante 

compreender que o acesso significativo às TICCs ultrapassa computadores conectados à 

internet, mas abrange um complexo conjunto de fatores que vai além da tecnicidade das 

máquinas. Abrangem os aspectos mais significativos da vida, como a própria língua, a 

educação, as estruturas comunitárias, passam por condicionantes históricos, políticos, 

econômicos e sociais. Nessa linha de frente, conforme aponta Lacerda (2007, p. 101), estão as 

organizações da sociedade civil, como a World Association for Christian Communication 

(WACC), de Londres, a Agência Latino-Americana de Informação (ALAI), de Quito, e a 

Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC), de Montreal, que com outros 

agentes sociais que compõem a Plataforma pelo Direito à Comunicação (grupo que aglutina 

ONGs de vários países que atuam no campo da mídia e comunicação), lançaram a campanha 

Communication Rights in the Information Society (CRIS). De acordo com Lacerda (2007, p. 

                                                 
26

 Para saber mais sobre telecentros comunitários acesse <http://www.mc.gov.br/images/inclusao-
digital/telecentros/manuais/Release---Telecentros.pdf.>. 
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101-102), para essas organizações os telecentros e o conjunto de discussões sobre tecnologias 

e controle da informação devem ser vistos como parte do direito à comunicação. 

 

3 Considerações sobre o direto à comunicação 

As explanações anteriores deixam claro que a democratização da comunicação é 

fundamental para o empoderamento da Comunicação Comunitária, uma vez que ele pode 

proporcionar a apropriação da comunicação pelas comunidades, que em seu objetivo primário 

pode servir como uma ferramenta de articulação para a busca e reivindicação social dos 

demais direitos de cidadania. Sabemos, contudo, da necessidade premente em se lutar contra 

todas as mazelas econômicas, sociais e políticas que fazem tão poucos terem acesso às TICCs. 

Fazemos menção à comunicação de forma geral, em quaisquer meios para que sejam uma 

arena de realização de conflitos e disputas de hegemonia na sociedade. 

Outro ponto importante é a concepção do Estado nas dimensões dos direitos de 

cidadania, pois é necessária uma série de regulações, leis e instrumentos para que eles sejam 

garantidos. Enquanto são tímidas as investidas do Estado em prol de uma outra comunicação, 

os movimentos sociais populares, homens, mulheres, levantam a bandeira de luta pela 

democratização da comunicação no país. 

Entretanto, somente num espaço dialógico e plural, onde todos tenham voz, acesso aos 

meios de produção e comunicação e condições de participação equânime na formulação e 

monitoramento de políticas democráticas de comunicação, os demais direitos poderão ser 

reconhecidos, de fato. 

Sabemos que muitas investidas do Estado em promover políticas de “inclusão” são 

orientadas de cima para baixo, temos um histórico marcado pela submissão dos povos em 

diversos níveis que não vamos adentrar aqui. Mas de nada adianta o investimento em políticas 

públicas de comunicação que não sejam orientadas para a participação popular, de maneira 

gradativa e processual, pois certamente estarão à mercê de sua própria sorte, fadadas a sua 

descontinuidade, ou melhor, existirão unicamente enquanto o poder público quiser. 

As demandas da sociedade civil, mais articuladas, se apropriam dos meios que estão 

ao seu alcance, porém, muitas vezes, por limitações próprias, não alcançam o restante da 

população alijada desses processos. Infelizmente, nem todos os cidadãos têm consciência dos 

seus direitos básicos, menos ainda dos direitos à comunicação. Falta em muitos casos, uma 

cultura de autonomia, de mobilização que precisa ser fomentada, não da noite para o dia, mas 



50 

 

 

 

gradualmente. Mesmo assim, acreditamos que todo o “barulho” provocado e fomentado por 

parte da sociedade civil é reflexo de que uma outra comunicação é possível. 

No próximo capítulo trataremos da Comunicação Comunitária e sua intrínseca relação 

com a comunidade, seguindo sempre as pistas das transformações sociais ocorridas com 

ambas ao longo do tempo. 
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CAPÍTULO III – COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA E 

COMUNIDADE: TEORIA E PARTICIPAÇÃO 

 

Notas introdutórias ao capítulo 

Este capítulo versa sobre a temática da Comunicação Comunitária. A ideia é teorizar, 

debater, resgatar, construir e reconstruir os seus percursos a partir do conceito de comunidade. 

Acreditamos que a Comunicação Comunitária ocorre no interior das estruturas comunitárias, 

na vinculação com o outro, entre os seres humanos, na comunidade. Não temos a pretensão de 

tratar em profundidade do mencionado conceito, já amplamente discutido por outros 

pesquisadores, entretanto, pretendemos apontar o processo de formação de uma comunidade a 

partir da análise crítica de autores clássicos e suas ressignificações na atualidade.  

Justificamos o debruçar sobre o aspecto teórico e epistemológico do conceito de 

comunidade, pois o Projeto Casa Brasil, em suas bases, previa a comunidade como gestora da 

participação popular: um dos motivos pelo qual trabalharemos com esse conceito. Já a 

Comunicação Comunitária constava nas linhas de atuação do próprio Projeto. De igual modo, 

pretendemos discorrer sobre a atuação da Comunicação Comunitária, como segmento do 

campo comunicacional e como práxis no desenvolvimento de estruturas comunitárias e 

tratando de suas classificações e diferenciações. Feito esse levantamento, o intuito é situar os 

níveis de participação popular que podem ser estimulados a partir das experiências 

promovidas pela Comunicação Comunitária. Para que dessa forma, tenhamos no último 

capítulo um arsenal teórico sobre Comunicação Comunitária, comunidade e participação 

popular, fundamental para compor a análise da pesquisa empírica. 

 

1 Comunidades: sentidos e reconfigurações 

Um termo que foi tomado como posse do senso comum merece ser visto não apenas 

pela perspectiva científica, mas, também, pelo lado empírico. As atividades e práticas 

cotidianas lidam de modo pouco preciso com relação a certas terminologias e conceitos. 
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Como diz Jorge A. González27, “conceitos não são etiquetas”. E as questões que envolvem 

comunidades são, certamente, um desses conceitos por demasiado etiquetados por aí. O 

conceito de comunidade vem sendo utilizado deliberadamente nos dias de hoje, pois muito 

tem se falado sobre ele no sentido de agregação de pessoas em torno de um objetivo em 

comum. A palavra é utilizada de forma imprecisa e muitas vezes errônea para designar bairro, 

favela, associação, sociedade, grupo, sistema social, organização social, etc. As tecnologias de 

informação e comunicação, doravante, contribuíram para tal processo conflituoso de 

apropriações e usos, utilizando o conceito para designar qualquer tipo de agrupamento 

realizado por meio da Comunicação Mediada por Computadores (CMC).   

São muitas “comunidades”28, inúmeras perguntas e diversas proposições teóricas, com 

pontos de vista diferenciados. Em tempo de globalização, o conceito de comunidade parece se 

perder em meio a tantas apropriações feitas pelo senso comum. A ciência, no entanto, exige 

que tomemos como base conceitos mais firmes, embasamentos mais adequados. A partir da 

etimologia da palavra comunidade, buscaremos compreender seu sentido e sua reconfiguração 

na atualidade.  

Comunidade vem do latim communitas, qualidade ou estado do que é comum, 

comunhão, compartilhamento de ideias (senso comum) ou interesses em concordância, 

identidade.  Entretanto, faz-se necessário pensar na transformação do conceito a partir do 

sentido originário discorrido pelo filósofo alemão Ferdinand Tönnies29, em seu livro 

Gemeinschaft und Gesellschaft, publicado nos idos de 1887. Para o clássico do século XIX, o 

alemão Tönnies, o termo comunidade remete a aconchego, segurança, proteção, 

compartilhamento do bem comum, concórdia, território, laços humanos duradouros, deixando 

transparecer um ponto de vista romântico (TÖNNIES, 1995). A partir do estudo da palavra 

comunidade, começando pelo seu prefixo, podemos agregar algumas que parecem nos 

remeter a significados aproximados: comunicação, comunhão, comum, comunitário, 

compaixão, entre outras. 

O pensamento de Tönnies nos abre a possibilidade de pensar a comunidade a partir de 

seu conceito originário, porém a discussão não se encerra aí. Apesar de hoje o pensamento 

tönniesiano não dar conta da realidade atual, é importante esse resgate para que possamos 
                                                 

27 Informação verbal. Curso: “Métodos de pesquisa: Culturas Populares e Culturas Contemporâneas na América 
Latina” promovido pela Cátedra Unesco, ministrado pelo pesquisador mexicano Jorge González. De 28 a 30 de 
março de 2011. 
28 O emprego das aspas indica o uso indiscriminado do conceito. 
29 Ferdinand Tönnies (Oldenswort, 26 de julho de 1855 �  Kiel, 9 de abril de 1936). 
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compreender as origens do conceito. Tönnies (1887), diferencia comunidade (Gemeinschaft) 

de sociedade (Gesellschaft) evidenciando características distintas em ambas. Para o filósofo, a 

compreensão do que vem a ser comunidade passa por questões como família e a propriedade 

da terra. E cada relação humana vivenciada em comunidade é uma ação recíproca e orgânica, 

exercida por um lado e suportada ou recebida pelo outro. Essas relações de participação e de 

bem comum são mantidas, segundo ele, também graças à língua comum, o que será 

aprofundado mais à frente. 

No cerne do conceito, a comunidade vista a partir das proposições de Tönnies é aquela 

na qual existe uma ligação desde o nascimento, uma ligação entre os seus membros tanto no 

bem-estar quanto nas adversidades. Para Tönnies, a comunidade é algo que precede a 

sociedade. Enquanto na primeira são os laços afetivos, a família, a vinculação com o 

território, a terra, a noção de compartilhamento e bem comum que enraízam a relação, como 

um fator natural germinado no interior da comunidade; na segunda, o que conta são as 

relações contratuais, as trocas, o sentido de satisfação de objetivos individuais. O filósofo 

argumenta que 

Em teoria, a sociedade consiste em um grupo humano que vive e habita lado a lado 
de modo pacífico, como na comunidade, mas, ao contrário desta, seus componentes 
não estão ligados organicamente, mas organicamente separados. Enquanto, na 
comunidade, os homens permanecem essencialmente unidos, a despeito de tudo 
que os separa, na sociedade eles estão essencialmente separados, apesar de tudo o 
que os une (TÖNNIES, 1995, p. 252). 

 

De acordo com Raquel Paiva (2003), o que Tönnies faz é uma crítica quanto à 

sociedade, fundamentada pelas bases do racionalismo iluminista. Segundo a autora (2003, p. 

70), Tonnies considera que a ideia de progresso levaria o indivíduo a um processo de 

atomização. Orlando Miranda (1995, p. 160) a sua vez, pontua que Tönnies não negava o 

progresso, mas sim a linearidade do progresso tecno-industrial, como representativo do 

progresso social. Não considerava o capitalismo como a antecâmara necessária do socialismo 

e também não via no desenvolvimento dos meios de produção a saída para a resolução da 

problemática humana. Em sua leitura sobre a obra de Tönnies Miranda diz que o autor advertia 

para a fragmentação do homem. 

Nazismo, stalinismo, “democracia” de massas. O Estado poderoso, [...] autoritário, 
ou equilibrando-se sobre instituições igualmente poderosas capazes de manobrar a 
“opinião pública” e introduzir uma estrutura de ócio e lazer em substituição à 
cultura. O controle das vontades e seu direcionamento para fins simbólicos e 
inócuos, representações do prazer e de si próprias, adequadamente descoladas da 



54 

 

 

 

realidade mesma. A ideologia da velocidade e juvenilidade anunciando como 
conquista ao homem fragmentado, sem identidade e incapaz de significar-se, o 
próprio e lúgubre fim da história. E era para isso que Tönnies advertia 
(MIRANDA, 1995, p. 162). 

 

Fragmentação essa indicativa da prevalência na sociedade de que, para Tönnies 

(1995), é a vontade individual que impera e não a vontade coletiva voltada para o bem 

comum, como acontece na comunidade. Na sociedade, a conduta do indivíduo é estabelecida 

a partir de metas e a ação é sempre racional, pois visa o lucro como objetivo precípuo. Dessa 

forma, a sociedade industrializada com vista à produção afasta o homem do seu verdadeiro 

vínculo, que é com a terra. 

Paiva (2003, p. 71) afirma que “é possível conceber comunidade não apenas como um 

estágio anterior à sociedade. Talvez ambas coexistam, e a preponderância de uma ou outra 

seja o que caracteriza cada momento histórico”. O objetivo segundo esta autora é refletir 

como ocorre essa convivência na atualidade, pois retornar ao pensamento de que a 

comunidade poderia “salvar” a sociedade é deixar de lado as múltiplas possibilidades e 

transformações nas quais passou o conceito de comunidade durante a história. 

Ferdinand Tönnies (1995, p. 239) aponta tipos de comunidade. Ele acredita que se os 

seres humanos estiverem ligados de forma orgânica e pela vontade e se afirmarem 

mutuamente, forma-se aí algum tipo de comunidade. São elas: comunidade de sangue; 

comunidade de lugar; comunidade de espírito. 

A comunidade de sangue acha-se regularmente ligada às relações e participações 
comuns, quer dizer, à possessão comum dos próprios seres humanos. Na 
comunidade de lugar, as relações vinculam-se ao solo e à terra; e na comunidade de 
espírito, os elos comuns como os lugares sagrados e divindades são honradas. As 
três espécies de comunidades estão estreitamente ligadas entre si no espaço e no 
tempo, e, em consequência, em cada um de seus fenômenos particulares e seu 
desenvolvimento, como na cultura humana geral e na história (TÖNNIES, 1995, p. 
239). 
 

O autor caracteriza as comunidades mencionadas por gêneros, nomeando-as com 

expressões compreensíveis – parentesco – vizinhança – amizade. A comunidade de 

vizinhança é representada pela vida em comum, seja na aldeia ou entre habitações próximas, a 

comunidade de parentesco pode ser entendida como a vida sob um mesmo teto e a 

comunidade de amizade espiritual forma, ao contrário, laços invisíveis, um imperativo moral.  

As relações entre os homens enquanto [sic] amigos e companheiros possuem um 
caráter menos orgânico e interior. São pouco instintivas e baseadas menos no 
hábito do que as relações de vizinhança. De natureza mental, comparadas às outras 
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relações, parecem fundar-se seja no acaso, seja na livre escolha. Não obstante, 
classificação similar já se observara no interior do parentesco, e conduz ao 
enunciado de novas proposições (TÖNNIES, 1995, p. 239). 
 

Segundo Tönnies (1995, p. 242), existe no homem alguma vontade comum, educativa 

e diretora que conforma hábitos individuais que são herdados por meio da origem. A partir 

dessa vontade comum, de sentimentos recíprocos e associados, constitui-se uma comunidade 

calcada pelo consenso (consensus). 

 

 

1.1 Comunidade e consenso: a experiência do nosotros 
Enquanto vontade própria de uma comunidade, o consenso representa a força e a 

solidariedade social que associa os homens em torno de um bem comum, enquanto membros 

de um todo, de uma coletividade. O consenso pode ser considerado também a partir da 

estrutura da linguagem, a significação e a razão de tal relação existente na comunidade. “[...] 

tudo o que pertence à significação de uma relação comunitária, tendo um sentido em si e para 

si mesmo, representa seu direito, e é respeitado como a vontade real e própria da maioria dos 

associados” (TÖNNIES, 1995, p. 243). 

O consenso é baseado no conhecimento íntimo de cada um, no compartilhamento da 

vida comunitária, na inclinação para o compartilhamento de alegrias e tristezas. Quanto maior 

a experiência, o caráter e o modo de pensar em comunidade, mais provável é o consenso. 

Contudo, o órgão verdadeiro do consenso ocorre por meio da linguagem. De acordo com 

Tönnies (1995, p. 243), “A linguagem – como se sabe – não foi inventada de modo 

semelhante a uma ferramenta, como um modo de se fazer compreender, mas é, ela própria, 

um consenso, por seu conteúdo e forma” (TÖNNIES, 1995, p. 244). É por meio da linguagem 

que se desenvolvem, evoluem e se manifestam sentimentos e emoções.  A linguagem deriva 

da confiança, dos sentimentos profundos e do amor. 

O consenso é a expressão mais simples do ser em comum, da convivência autêntica, 

da habitação e ações comuns. Possui importância primordial na visão de Tönnies para a vida 

doméstica, encontrada na aliança entre marido e mulher e na educação dos filhos. Tönnies 

continua exemplificando o consenso e sua relação intrínseca com a linguagem. Aponta que 

contratos constituem acordos decididos, fabricados, já as promessas supõe a linguagem que 

deve ser clara, tendo em vista um aceite recíproco das ações a serem propostas. “Um tal 

acordo pode estar implícito (como se fosse realizado) quando a ação é, ela própria, 
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determinada implicitamente. Pode, então, naturalmente (per accidens), ser tácito” (TÖNNIES, 

1995, p. 245). Mas o consenso, segundo o autor, é de acordo com sua natureza, mudo “porque 

seu conteúdo é, inexprimível” (TÖNNIES, 1995, p. 245). O diálogo é pedra fundamental do 

consenso, pois a vida em comunidade é vista numa perspectiva de trocas e na experiência 

cotidiana. 

Para Paiva (2003, p. 91), dentre as produções que o indivíduo partilha com o outro 

está a linguagem. “A língua compõe um conjunto sígnico que os sujeitos duma localidade se 

dispõem a partilhar, como forma básica de repartir suas experiências e suas produções”. 

(PAIVA, 2003, p. 91). Para a autora, a linguagem constituiria um elo espiritual, pelo qual os 

indivíduos poderiam expressar seus pensamentos, vivificar normas, eternizar o grupo. Por 

outro lado, aponta que a linguagem constituiria também um elo concreto cuja capacidade seria 

a de formar um grupo, uma comunidade, um território (PAIVA, 2003, p. 91). 

Um exemplo atual sobre o consenso é o que pode ser verificado na perspectiva da 

comunidade Tojolabal em Chiapas, no México. O pesquisador Carlos Lenkersdorf (2002) 

aponta em seu texto “Aspectos de educación desde la perspectiva maya-tojolabal” pontos 

significativos do sistema educacional da comunidade Tojolabal, por meio do nosotros, o 

conceito chave de cosmovisão dos tojolabales. O significado da palavra nosotros vem do 

espanhol, é a terceira pessoa do plural, tal qual o “nós” em português. A solução encontrada 

pela etnia assinala que nosostros é muito mais do que a soma de indivíduos, justamente 

porque o consenso é sintetizado por toda a comunidade. Nesse sentido, o nosostros 

corresponde a um princípio organizativo social. Para Lenkersdorf (2002), 

No contexto da sociedade Tojolabal, existem regras firmes e muito seguras para a 
solução dos problemas que se apresentam em suas comunidades, seja em nível 
local ou em níveis mais amplos. Quando isso ocorre, todos os membros se reúnem 
e, todos juntos, resolvem o problema (LENKERSDORF, 2002, p. 69, tradução 
nossa). 

 

Carlos Lenkersdorf por meio de sua pesquisa descobre que a comunidade só funciona 

em conjunto, seja na realização de tarefas cotidianas, seja na apreensão de exercícios 

escolares, pois para eles o processo do fazer e do realizar em conjunto é a razão de ser da 

comunidade. Daí a origem do consenso, a nosso ver, em relação à comunidade Tojolabal. 

Forma-se também um elo espiritual e concreto como aponta Paiva (2003, p. 91). 

Segundo Tönnies (1995, p. 245), existe um sentido comum, crenças, fé que penetram 

nos membros de um povo símbolo de sua unidade que, mesmo de forma incerta, e insegura 
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“estendem-se com uma intensidade crescente e configuram-se plenamente o tronco e os ramos 

de um clã (tribo ou descendência)”. Para o autor, a associação orgânica dos seres, seja nas 

comunidades de sangue ou aliança, aparece de forma mais clara nas famílias, cuja origem 

remonta à formação primitiva. Para ele, a vida comunitária se desenvolve na relação com a 

terra e o lar. Nas cidades, essa relação se dá por meio da organização do trabalho, dos 

grêmios, da associação de culto, confraria, da comunidade religiosa. Dessa forma, Tönnies 

formula seu pensamento e indica que a comunidade é mantida a partir dos sentimentos 

comuns provenientes do consenso, da concórdia e da vinculação com o território. 

Tönnies se preocupou em fazer um quadro detalhado sobre os desígnios da 

comunidade, contudo, Muniz Sodré contextualiza que nenhuma comunidade foi jamais tão 

orgânica ou tão homogênea como a pensada por Tönnies. Todavia, mesmo em termos 

sociológicos, é preciso entender a comunidade como “o imaginário de um modo de 

organização do agrupamento humano, seja espontâneo, autorrevelado ou teoricamente 

formulado por pensadores” (SODRÉ, 2002, p. 194).  

A máxima do pensamento tönniesiano é que ele vincula comunidade à ideia de 

território e isso nos dias atuais, torna-se inviável devido à própria dinâmica dos 

condicionantes entre espaço e tempo que foram encurtados. Primeiro, em virtude do sistema 

de transportes e telecomunicações, depois com o advento das tecnologias de informação e 

comunicação, em especial, a internet, como veremos no decorrer de nossas análises. 

 

1.2  Comunidades de escolha 
Para Martin Buber30 (1987, p. 17), contemporâneo de Tönnies, a comunidade não deve 

ser vista tão somente pelo instinto natural. Buber diverge do pensamento tönniesiano, pois 

acredita que a “comunidade antiga”, também chamada pelo autor de pré-social, baseada em 

laços de sangue, por exemplo, como indica Tönnies, é apenas um tipo de comunidade. Para 

Buber a comunidade deve ser mantida por meio de escolhas e não apenas pelos laços 

sanguíneos.  

Assim a humanidade que teve sua origem em uma comunidade primitiva obscura e 
sem beleza e passou pela crescente escravidão da “sociedade”, chegará a uma nova 
comunidade que, diferentemente da primeira, não terá mais como base laços de 
sangue, mas laços de escolha. Somente nela pode o antigo e eterno novo sonho se 
realizar. E mais, a unidade instrutiva da vida do homem primitivo que foi dividida 
e decomposta, durante tanto tempo, voltará sob novas formas em um nível superior 

                                                 
30 Martin Buber (Viena, 8 de Fevereiro de 1878 �  Jerusalém, 13 de Junho de 1965). 
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e sob a luz de uma consciência criadora e, assim, a nova comunidade será fundada 
ao mesmo tempo entre os homens e no indivíduo (BUBER, 1987, p. 39). 
 

Por esse aspecto, o pensamento buberiano já previa que as relações mantidas na 

comunidade perpassavam a noção de parentesco e até mesmo de lócus territorial. O que 

importa na concepção desse autor é que as comunidades são formadas a partir de escolhas e 

vontades em comum. Interessante o percurso de Buber para entender a nova comunidade, pois 

ele não rechaça as antigas, mas aponta que elas foram superadas, justamente, porque viver em 

comunidade é ter a vida em sua totalidade. Buber caracteriza o novo tipo de comunidade 

como pós-social e diz que “A nova comunidade tem por finalidade a própria comunidade. 

Isto, [sic] porém, é a interação viva de homens íntegros e  boa têmpera  na qual dar  é tão  

abençoado  quanto  tomar” (BUBER, 1987, p. 33). “E a nova comunidade tem por finalidade 

a Vida. Não esta vida ou aquela, vidas dominadas, em última análise, por delimitações 

injustificáveis, mas a vida que liberta de limites e conceitos” (BUBER, 1987, p. 34). Essas 

passagens demonstram que Buber acredita na entrega criativa como fonte da interação 

humana e ainda pensa que “Vida e comunidade são os dois lados de um mesmo ser. E temos o 

privilégio de tomar e oferecer a ambos de modo claro: vida por anseio à vida. Comunidade 

por anseio à comunidade” (BUBER, 1987, p. 34). 

A discussão sobre comunidade antecedida por Tönnies serve para nos localizar quanto 

às suas origens primitivas. Situar nossa discussão ultrapassando esse pensamento a partir da 

crítica feita por Martin Buber, nos aproxima do que vivenciamos hoje.  Apesar de Buber ser 

um clássico do seu tempo, dos idos do século XIX, seu ponto de vista sobre novas 

comunidades, nos permite avançar sobre o tema, utilizando os seus conceitos para esboçar o 

que é comunidade nos dias de hoje. Comunidades que se formam por livres-escolhas, 

identidades que se forjam e se desfazem, assim como a unidade familiar, que se une não 

apenas por laços sanguíneos. Nesse sentido, o pensamento de Buber se torna atual, inclusive, 

para abordarmos as comunidades de escolha, como veremos adiante. 

 

1.2.1 Comunidades de escolha em Goldsmith 
Para Marshall Goldsmith (1999, p. 131-132) as características gerais das comunidades 

do passado eram que seus membros podiam se comunicar, comercializar entre eles e 

compartilhar de uma cultura comum. Já atualmente e no futuro, a comunicação, o comércio e 

a cultura são e serão mais globais. Oportuno apontar que o autor está se referindo à expansão 

do sistema econômico capitalista pelo globo, que afeta a sociedade não somente no nível 
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econômico, mas no aspecto social e no cultural. Se de um lado temos os meios de transporte, 

cruciais para esse avanço, do outro temos os meios de comunicação que corroboram para a 

manutenção deste sistema, ajudando a naturalizar o sentido e a informar sua existência. Se 

antes as sociedades tradicionais, no decorrer do século XX, e as instituições como a família, 

por exemplo, eram centradas, se reavaliam e se configuram quando passam às sociedades 

modernas. Como aponta Stuart Hall (1998), existe aí o reordenamento do mundo, a partir da 

mercantilização de produtos, moedas próprias, descentramento de identidades pelo qual os 

sujeitos passam a dialogar e a se adaptar a diversas culturas e sistemas sociais, 

reconhecimento de outros estados, etc. 

A comunidade global apontada por Goldsmith pode criar grandes oportunidades e 

também desafios que terão, segundo o autor, consequências sobre o futuro da humanidade. 

Goldsmith aponta que a partir do avanço das comunidades globais, que extrapolaram aquelas 

cujos ideais estavam calcados em laços territoriais, é possível tomar decisões melhores e mais 

globais. Entretanto, por conta do excesso de informações e apesar do espraiamento da 

tecnologia, não quer dizer que haja aumento na qualidade dessas informações (GOLDSMITH, 

1999). 

Contudo, em sua obra aponta a possibilidade de criar uma comunidade global positiva 

a partir de três desafios-chave – estender a mão à humanidade e evitar o isolamento, honrar a 

diversidade e evitar o conformismo, criar valores duráveis e evitar estímulos efêmeros 

(GOLDSMITH, 1999, p. 136-138). Para essa nova configuração de comunidade, Goldsmith 

demonstra também os desafios e oportunidades. Se por um lado, a comunidade global pode se 

transformar em pesadelo quando cria um mundo de conformação, de estímulos efêmeros e de 

isolamento. Por outro lado, a comunidade global pode se transformar em sonho quando 

promove um mundo de diversidade, que constrói valores duráveis e que promove a 

solidariedade (GOLDSMITH, 1999, p. 138-139). Refletindo sobre qual seria a comunidade 

do futuro o autor acredita que “haverá de tudo um pouco. As comunicações, o comércio e a 

cultura globais seguirão crescendo. A evolução acelerada das novas tecnologias não cessarão” 

(GOLDSMITH, 1999, p. 139, tradução nossa).  

Queremos lembrar que o autor fazia menção a esses questionamentos no ano de 1999, 

enquanto, de fato, as tecnologias na atualidade avançam e se confluem a cada dia. A internet 

já não é uma novidade, apesar de sabermos que muito ainda precisa ser discutido acerca do 

tema e da sua distribuição que, a nosso ver, em países da América Latina, em especial no 
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Brasil, ainda é desigual. Não pretendemos aprofundar essa discussão, contudo, situamos a 

problemática sob o ponto de vista do autor que apesar de ter escrito o texto há treze anos 

torna-se atual, pois muito das suas proposições e contrastes para uma nova comunidade global 

com pesadelos e sonhos presenciamos nos dias de hoje. 

Para o autor, ao longo da história a maioria das pessoas não pertencia a uma 

comunidade por escolha, por consciência, senão por tradições ou circunstâncias históricas, 

características presentes nas comunidades apontadas pelo filósofo alemão Ferdinand Tönnies, 

já exploradas no texto anteriormente. As comunidades de escolha trazidas por Marshall 

Goldsmith (1999) são aquelas em que os membros participam livremente, não havendo 

necessidade de participar por imposição ou por conta das tradições. Os membros podem 

entrar e sair da comunidade quando bem quiserem. 

As comunidades de escolha surgem como contraponto ao que o autor chama de 

comunidades de obrigação (GOLDSMITH, 1999, p. 140), que são as comunidades religiosas, 

comunidades culturais, comunidades geográficas e comunidades organizativas e profissionais. 

Nesta perspectiva, as comunidades religiosas são aquelas impostas pelos familiares. Por 

exemplo, no caso do protestantismo, muitas famílias se formam e se perpetuam seguindo os 

princípios doutrinários da igreja. Para a perpetuação da família e do evangelho, estas, 

permanecem na igreja e passam seus ensinamentos de pais para filhos. Existem casos, em que 

um membro ou outro se desvia dos princípios, claro, porém aqui focamos a continuidade da 

tradição religiosa. As comunidades culturais são aquelas mantidas pelas tradições culturais, 

pela etnia, muito parecidas com as comunidades religiosas. Por exemplo, comunidades 

nipônicas localizadas em vários estados do Brasil, conservam os costumes, a língua, a 

culinária, etc. As comunidades geográficas são aquelas em que as pessoas nascem, crescem e 

morrem na mesma localidade, e são perpetuadas normalmente pelos laços de parentesco. Já as 

comunidades organizativas e profissionais são de obrigação quando as pessoas sofrem 

influências de classe, casta ou ocupação dos antepassados, e ainda devem cumprir as regras 

das organizações às quais estão submetidas. 

Goldsmith (1999, p. 140) enfatiza que a identidade do ser humano sempre dependeu 

em grande medida do fato de pertencer a uma comunidade. Apartar-se de uma comunidade 

poderia trazer consequências negativas graves. Fica evidente que nas comunidades de 

obrigação é a relação de forças que favorece a comunidade. 
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Em contrapartida, muitas comunidades do futuro têm outro caráter, podem ser 

escolhidas, e a relação de forças, de certo modo, será muito distinta. Temos então a transição 

das comunidades de obrigação para as comunidades de escolha, que aparecem também a 

partir de agrupamentos, os mesmos citados anteriormente, porém com características 

diferenciadas (GOLDSMITH, 1999, p. 141). 

As comunidades geográficas não serão mais demarcadas pelos laços territoriais, mas 

sim por laços simbólicos, devido ao avanço das tecnologias. Tem-se diminuída a necessidade 

de se permanecer numa comunidade geográfica.  Por exemplo, o trabalho à distância ou 

teletrabalho, pontecializado pelo computador e pela internet e também por linhas telefônicas, 

pela convergência digital31, significa que muitos profissionais conectados poderão residir em 

qualquer lugar. As comunidades religiosas serão por escolha e não por imposição. “Salvo 

talvez em alguns países islâmicos fundamentalistas” (GOLDSMITH, 1999, p. 141, tradução 

nossa). As comunidades culturais já não se formarão somente a partir dos laços de etnia e 

espaço geográfico. As tecnologias auxiliarão o contato como as outras culturas, novos 

aprendizados, conhecimento de outros idiomas, a interculturalidade32 estará presente nesse 

tipo de processo. Para Néstor García Canclini (2009, p. 17), “interculturalidade implica que os 

diferentes são o que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos”. Em 

relação às comunidades organizativas tenderão a ser mais fluidas e menos estáveis.  O que 

integraria esse tipo de comunidade seriam as oportunidades, o desenvolvimento o 

companheirismo e os estímulos recebidos por ela (GOLDSMITH, 1999, p. 143). 

Acrescentam-se às comunidades de escolha, as comunidades de serviços voluntários e 

as comunidades de interesse. A primeira, se fortalece com o crescimento acelerado do terceiro 

setor, podemos citar o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), o 

Greenpeace, entre outros. Já a segunda, ganha maior possibilidade de crescimento a partir do 

advento da internet. 

Torna-se importante esse apanhado sobre as novas comunidades de escolha apontados 

por Goldsmith (1999), justamente para caracterizar o momento em que estamos vivendo. As 

comunidades se caracterizam hoje não somente por laços territoriais, mais pelo seu caráter 

simbólico e aglutinador. As novas comunidades ganham expressão também nas chamadas 
                                                 

31 Para Jenkins convergência digital não é um conceito puramente tecnológico, contudo, passa por questões 
como cultura participativa e inteligência coletiva. Para saber mais: JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 
São Paulo: Aleph, 2008. 
32 Para saber mais sobre interculturalidade: CANCLINI, Néstor García. Diferentes, Desiguais e Desconectados. 
3 ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
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comunidades virtuais, que podem se constituir a partir delas, permanecer nas mesmas e 

também extrapolar os seus limites.  

O que é importante frisar nas comunidades de escolha é a vontade individual sobre 

essa participação, ou não, em determinados agrupamentos. Porque quanto maior for a sua 

incidência por livre e espontânea vontade, maior o fluxo de escolhas e de interesses que 

partem da vontade individual em conformar suas identidades, partilhar uma experiência, 

muitas vezes, coletiva. 

 

1.3 Aproximação entre comunidades e identidades 
A comunidade é o grande tema da sociologia, e elas – as comunidades – se 

modificaram, uma vez que são um processo vivo de mobilização e articulação social. 

Comunidade e sociedade são partes constituintes de um mesmo processo. Na atualidade, 

pesquisadores do tema como Marcos Palacios (1990), Zigmunt Bauman (2003), Cicilia 

Peruzzo (2002), Muniz Sodré (2002), Raquel Paiva (2003), Raquel Recuero (2009), entre 

outros, procuram dar conta das modificações e implicações no uso do termo. Se, antes, a 

duração dos laços, os vínculos sociais embasavam a comunidade, hoje esses atributos 

permanecem, mas não se encerram neles. Os objetivos de comunidade nos autores clássicos 

era o bem comum, o por em comum, o compartilhamento, como vimos anteriormente.   

Para Muniz Sodré (2002) comunidade indica um tipo de relação intersubjetiva, que 

pode acontecer na sociedade individualista moderna, de forma encoberta ou esporádica em 

determinados territórios. Demonstra também que a comunidade pode estar presente de modo 

mais forte onde seja maior a estratificação social. O autor cita como exemplo a precariedade 

da vida associativa nas favelas do Rio de Janeiro: “a reciprocidade e a solidariedade 

características da comunalização, ensejadas por identidades localistas ou por formas de 

cultura popular, comparecem para mediar determinadas relações de convivência social 

possível” (SODRÉ, 2002, p. 195). 

 Hoje, porém, o que está em jogo não é somente a força do comum e, como explicita 

Sodré, a comunidade como um poder identificatório, mas é na busca pela diferença, pela 

alteridade que a comunidade se ressignifica. Em outros textos e também em Comunidade: A 

busca por segurança no mundo atual, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2003), 

percebemos essas modificações, pois 

As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra 
“comunidade” é uma dessas. Ela sugere uma coisa boa: o que quer que 
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“comunidade” signifique, é bom ter uma comunidade”, “estar numa comunidade”. 
Se alguém  se afasta do caminho certo, frequentemente explicamos sua conduta 
reprovável dizendo que “anda em má companhia”. Se alguém se sente miserável, 
sofre muito e se vê persistentemente privado de uma vida digna, logo acusamos a 
sociedade – o modo como está organizada e como funciona. As companhias ou a 
sociedade podem ser más; mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é 
sempre uma coisa boa (BAUMAN, 2003, p.7). 
 

Bauman, no início do texto, demonstra os significados que a palavra comunidade 

carrega, pois o que se tem é sempre uma sensação de promessa e o que se sente é sempre uma 

falta, na qual supomos que a vida em comunidade poderá suprir. Ao discorrer sobre o assunto, 

o sociólogo aponta várias características do que é uma comunidade e de como viver nela. 

Numa comunidade, segundo Bauman (2003, p. 8), todos se entendem bem, podem confiar 

naquilo que escutam e sentem-se seguros na maior parte do tempo. Não existe um 

estranhamento entre os membros, pode até haver discussões, porém são discussões amigáveis. 

Nas palavras de Bauman (2003, p. 8), o nosso dever, pura e simplesmente é ajudar aos outros 

e, da mesma forma, esperar obter a ajuda de que precisamos. Nesse sentido, de acordo com o 

autor é fácil entender o motivo da palavra “comunidade”, sugerir sensações boas. Entretanto, 

em tempos de competição, de desprezo pelos mais fracos, quando precisamos de ajuda e em 

resposta recebemos advertências para que fiquemos por nossa própria conta, parece que a 

comunidade seria o lugar perfeito para nos abrigarmos. Bauman (2003, p. 7) discorre sobre os 

sentidos que a palavra ecoa, pois “[...] ‘comunidade’ soa como música aos nossos ouvidos. O 

que essa palavra evoca é tudo aquilo de que sentimos falta e de que precisamos para viver 

seguros e confiantes”. 

A partir das proposições anteriores, o que o autor deseja é (2003, p.7) apontar que a 

comunidade refere-se aos dias de hoje a outro nome do paraíso perdido, mas que, segundo ele, 

esperamos ansiosamente retornar. Esse paraíso perdido ou esperado de qualquer forma não 

trata de um lugar que habitamos ou mesmo que conhecemos a partir de nossas experiências. 

Talvez por isso, seja mesmo um paraíso. Nesse sentido, Bauman (2003, p.7) assinala e 

discorre sobre o conceito de comunidade imaginada, aquela dos nossos sonhos, postulada e 

desejada.  O autor demonstra que a diferença entre a comunidade dos nossos sonhos e a 

comunidade que realmente existe é a dura realidade que persiste na pós-modernidade, uma 

eterna contradição entre segurança e liberdade. Para Bauman (2003), 

[...] uma coletividade que pretende ser a comunidade encarnada, o sonho realizado, 
e (em nome de todo o bem que se supõe que essa comunidade oferece) exige 
lealdade incondicional e trata tudo o que ficar aquém de tal lealdade como ato de 
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imperdoável traição. A ‘comunidade realmente existente’, se nos achássemos a seu 
alcance, exigiria rigorosa obediência em troca dos serviços que presta ou promete 
prestar. Você quer segurança? Abra mão de sua liberdade, ou pelo menos de boa 
parte dela. Você quer poder confiar? Não confie em ninguém fora da comunidade. 
Você quer entendimento mútuo? Não fale com estranhos, nem fale línguas 
estrangeiras. [...] Você quer aconchego? Não chegue perto da janela, e jamais a 
abra. O nó da questão é que se você seguir esse conselho e mantiver as janelas 
fechadas, o ambiente logo ficará abafado e, no limite, opressivo (BAUMAN, 2003, 
p. 10). 
 

Viver em comunidade demanda escolhas, e, dentre elas, está a liberdade em 

detrimento da segurança. Qualquer que seja a escolha, perde-se algo. A escolha pela 

comunidade requer, segundo Bauman (2003, p. 10), a negação da chamada autonomia, à auto-

afirmação e a identidade. Não ter comunidade significa estar desprotegido; alcançá-la quer 

dizer estar desprovido de liberdade. Essa é a grande contradição da pós-modernidade e a 

comunidade na concepção do autor segue seu curso conflituoso entre segurança e liberdade. 

Todavia, a nosso ver, o fato de vivermos em comunidade demanda sim uma escolha, mas 

acreditamos que a comunidade fortalece a auto-afirmação, a autonomia e a identidade do 

sujeito e pode permitir a experiência do compartilhamento com o outro, com o diferente. 

A comunidade postulada na visão de Bauman torna-se inviável, pois não há como 

conceber nos dias atuais, uma comunidade alicerçada em ideias de pureza, pois o “sonho de 

pureza” delega uma distinção entre os de “dentro” da comunidade e os outros na construção 

de identidades que tenderão a ser provisórias. Para Stuart Hall (1998, p. 21), “Uma vez que a 

identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida”. A questão é que por mais 

que o sujeito pós-moderno (Hall, 1998, p. 9) se predisponha na tarefa de construção de suas 

identidades, elas são fluídas, descentradas e fragmentadas. Essa fragmentação ocorre em 

termos de gênero, classe, sexualidade, etnia, raça, e outros. De acordo com Hall (1998, p. 13), 

o sujeito pós-moderno se constitui a partir de identidades contraditórias que estão em 

contínuo deslocamento. Essa descentração se dá a partir dos sistemas de significação e 

representação cultural, que vão fundamentar uma narrativa. Dessa forma, não podemos 

afirmar que esses sujeitos estão imunes a abundância de possibilidades e referências 

identitárias que o mundo atual oferece. Para Raquel Paiva (2003, p. 72), 

 

[...] o que se observa é o declínio, cada vez mais evidente, de importância da 
comunidade local. A identificação territorial, que para a cidade e a nação tem sido 
historicamente importante, cede lugar a identificações – o que é fundamental para a 
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existência da comunidade – pautadas por outros referentes, como ideologia, classe 
social, etc. (PAIVA, 2003, p. 72). 
 

Em contrapartida, até mesmo pesquisadores pessimistas como Bauman, com relação 

ao assunto, podem ao final deixar pistas de que uma comunidade é passível de diferenças, 

alteridades, de conflitos, já que ela se forma na diferença com o outro, com o indivíduo. “Uma 

vida dedicada à procura da identidade é cheia de som e de fúria. Identidade significa aparecer: 

ser diferente e, por essa diferença, singular – e assim a procura da identidade não pode deixar 

de dividir e separar” (BAUMAN, 2003, p. 21). 

Bauman aponta as comunidades cabides como aquelas que se configuram a partir de 

determinados tipos de identidades. Nesse cenário, um sujeito na comunidade cabide pode 

entrar e sair a qualquer momento e vestir-se de determinada identidade de acordo com a 

circunstância. Para usar uma expressão de Stuart Hall (1998), a identidade costura o sujeito à 

estrutura. Em determinado momento, uma mulher pode estar na condição de trabalhadora, em 

outro momento na condição de mãe, de dona de casa, então já não dá mais para falar em uma 

única identidade, fixa, centrada. Portanto, estar numa comunidade cabide é compartilhar de 

identidades, vesti-las e despi-las numa constante tensão.  

Aproximando o pensamento de Bauman ao de Stuart Hall acerca da construção de 

identidades, compreendemos que essa construção é um processo sem fim e sempre 

incompleto e, assim, permanece para cumprir sua promessa (BAUMAN, 2003, p. 61). Nessa 

linha de pensamento as identidades são flexíveis e passíveis de experimentação como 

demonstramos anteriormente. Para Bauman, essas identidades são do tipo de “até nova 

ordem”, pois justamente é a facilidade de se desfazer delas no momento em que elas deixam 

de ser satisfatórias que as tornam flexíveis e mutáveis. Do mesmo modo, as comunidades 

possuem traços das identidades. “A criação e desmantelamento [da comunidade] devem ser 

determinados pelas escolhas dos membros que a compõem. [...] o vínculo constituído pelas 

escolhas jamais deve prejudicar, e muito menos impedir, escolhas adicionais e diferentes” 

(BAUMAN, 2003, p. 62). 

No entanto, Bauman explicita que apesar das características que se fazem presentes 

nas comunidades atuais, há, contudo, uma outra via para se propor uma comunidade ética que 

se mostra quando a mesma é tecida de compromissos de longo prazo, de direitos inalienáveis 

e compartilhamento fraterno. Três são as qualidades que os indivíduos vêem na comunidade: 

uma garantia de certeza, segurança e proteção. Desse modo, Bauman aposta numa 
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comunidade política, tendo em vista a restauração do indivíduo tanto nos aspectos sociais 

quanto políticos em relação à sociedade vigente. 

Assim, outro ponto de vista importante sobre o conceito de comunidade é o do 

pesquisador Marcos Palacios. Em seu artigo intitulado “Sete Teses Equivocadas sobre 

Comunidade e Comunicação Comunitária” (1990, online), o autor diz:  

[...] com referência às discussões sobre comunidade e Comunicação Comunitária. 
À força de repetição, uma série de ideias extremamente questionáveis e outras 
claramente equivocadas, erigiram-se em verdades e passaram a influenciar e, até 
mesmo, orientar a ação prática de grupos e indivíduos envolvidos com a 
problemática das comunidades e da comunicação comunitária (PALACIOS, 1990, 
online). 
 

 Isso, a nosso ver, acaba por conturbar os conceitos e desviar o foco do raciocínio no 

que vêm a ser essas questões. 

Destacamos que, segundo Palacios, sua Terceira tese enfatiza o conceito de 

comunidade, que ao menos no intuito de sua instrumentalização política, deve ser considerado 

além dos laços da comunidade local. Desse modo, quando a comunidade é observada de 

forma tão singular, sua demarcação é estabelecida por meio do modelo medieval de família 

extensa e de vila. Notamos que, dentre suas proposições Palacios destaca que até mesmo um 

autor conservador como Ferdinand Tönnies, responsável pela construção da ideia de 

dicotomia tipológica entre gemeinschaft (comunidade) e gesellschaft (sociedade), embora 

surja da família como protótipo para a comunidade, estende sua abrangência para outras 

instituições, como citado anteriormente. Neste sentido, o autor faz uma análise a respeito da 

comunidade e da Comunicação Comunitária e retira do cerne desses conceitos proposições 

que nos levam a pensar que a comunidade está muito mais voltada para as experiências 

adquiridas do que para a dimensão geográfica, dentre outras características demonstradas nas 

demais teses, como a citação que segue: 

Comunidade não é simplesmente um lugar num mapa. As pessoas podem ter uma 
diversidade de experiências de comunidade, independentemente de estarem 
vivendo próximas umas às outras. A comunidade deve ser vista como toda forma 
de relação caracterizada por situações de vida, objetivos, problemas e interesses em 
comum de um grupo de pessoas, seja qual for a dimensão desse grupo e 
independentemente de sua dispersão ou proximidade geográfica (PALACIOS, 
1990, online). 
 

Para Palacios a comunidade é composta de indivíduos que ocupam um determinado 

espaço geográfico ou não, com interesses comuns, semelhanças de crenças, costumes, 

tradições ou ideologias. Tais comunidades, não deixam de existir, mesmo com todos os 
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adventos observados na contemporaneidade, como o capitalismo. Sendo assim, cada 

comunidade possui suas peculiaridades que se refletem num contexto sócio-comunicacional 

sob forma de símbolos, significados e ressignificações. 

 

2 Comunidades: suas ressignificações na Comunicação Comunitária  

Pesquisas realizadas por Cicilia Peruzzo e Raquel Paiva acerca da dinâmica da atuação 

e mobilização da comunicação popular no interior das comunidades no Brasil e na América 

Latina tornam-se prementes para situar a comunidade nos dias atuais. Em suas análises, 

Peruzzo (2010) aponta como as novas práticas possibilitadas pelas Tecnologias de Informação 

Comunicação (TICCs) atualizam as formas de comunicação dos segmentos subalternos da 

sociedade. Essas práticas possivelmente vêm do interesse social presente nos cidadãos e nas 

organizações civis em interferir nos sistemas geradores e mantenedores da desigualdade, 

além  das possibilidades inovadoras, como a interatividade, criação de conteúdos 

apropriativos, entre outras proporcionadas pelas TICCs. 

Singularmente, Paiva (2003) empreendeu uma importante discussão acerca do termo 

comunidade. A autora de O espírito Comum retoma o conceito de comunidade tendo em vista 

suas transformações e usos indiscriminados ao longo do tempo. Isso, a fim de colocar em 

evidência as ressignificações do termo e sua aplicabilidade à dinâmica da Comunicação 

Comunitária. Paiva (2003, p. 76) aponta a questão da territorialidade e diz que “só é 

pertinente se redimensionada sua influência, uma vez que para se vislumbrar comunidades na 

sociedade atual faz-se necessário compreender a espacialidade dentro do horizonte das 

inovações tecnológicas”. Nessa mesma linha, para Peruzzo, (2011)33 ocorrem mudanças 

significativas no conceito de comunidade, atualmente. O sentimento de pertença, a 

participação e a interação, por exemplo, são características que permanecem ao longo do 

tempo, enquanto a noção de lócus territorial como um elemento que estrutura a comunidade 

parece estar superada pelas alterações provocadas pela incorporação de novas tecnologias da 

informação e comunicação. 

 De acordo com Paiva (2009, p. 2), a questão comunitária consolida-se no cenário 

atual como alternativa para a restauração de estruturas sociais que se encontram intensamente 

danificadas. A autora aponta que instituições como a família, o trabalho, a educação, a 

                                                 
33 Informação verbal obtida durante aula ministrada na disciplina Comunicação e Comunidade, em 15 de agosto 
de 2011. 
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participação política, a arte e a experiência estética foram amplamente afetadas pelas 

estruturas vigentes. Contudo, os autores enveredam seus estudos e pesquisas para outros 

caminhos, sendo a Comunicação Comunitária e a vinculação social discorrida por Muniz 

Sodré (2002) partes fundamentais desse processo de mudança. A Comunicação Comunitária 

encontra-se imbricada no conceito de comunidade, pois ambas buscam o sentimento de 

pertença, o compartilhamento e vínculos duradouros entre os membros. 

[...] apesar dos ritmos cada vez mais velozes e mercadologicamente obsessivos de 
hoje, pode-se fazer contato com algo que dure política e existencialmente na 
contemporaneidade, isto é, algo que tenda a comportar-se como um fio condutor do 
sentido pertinente à variedade das ações sociais. Nessa duração, faz-se claro o 
núcleo teórico da comunicação: a vinculação entre o eu e o outro, logo, a apreensão 
do ser-em-comum (individual ou coletivo), seja sob a forma da luta social por 
hegemonia política e econômica, seja sob a forma do empenho ético de 
reequilibração das tensões comunitárias. Não se trata, portanto, de vinculação 
como mero compartilhamento de um fundo comum, resultante de uma metáfora 
que concebe a comunicação como um receptáculo de coisas a serem “divididas” 
entre os membros do grupo social. Vinculação é a radicalidade da diferenciação e 
aproximação entre os seres humanos (SODRÉ, 2002, p. 223). 
 

Nesse sentido, para Sodré, vinculação é muito mais do que um simples processo 

interativo, pois pressupõe a inserção social do sujeito a partir dessa dimensão imaginária e dos 

valores e condutas. Ainda, vinculação são práticas estratégicas de promoção e manutenção do 

vínculo social, empreendidas por ações comunitaristas ou coletivas. Diferente da relação 

produzida pela mídia autonomizada, a vinculação caracteriza-se por formas afetivas e 

dialógicas entre os indivíduos. O autor segue afirmando que as ações vinculantes, que têm 

natureza sociável, deixam claro que a comunicação não se confina à atividade midiática. 

Justamente, a Comunicação Comunitária, por seu caráter facilitador e mediador de relações 

sociais, busca três princípios: ser feita pela comunidade, para a comunidade e com a 

comunidade. �

Devido à própria dinâmica das relações sociais, de formação de redes e de 

sociabilidade que não dizem respeito somente às questões ligadas ao território físico, muito 

mais a questões identitárias e de espaços simbólicos, será abordado no próximo tópico o 

desenrolar da comunidade nas redes virtuais. 

 

2.1 Comunidade virtuais: alguns apontamentos  
O conceito de redes sociais é complexo e amplo. A formação de redes é uma prática 

humana muito antiga, elas existem desde que as pessoas se entendem como grupo, tribo, clã, 
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em virtude da necessidade de interação social e compartilhamento com o outro. Para o 

sociólogo espanhol, Manuel Castells (2001, p. 7) uma rede é um conjunto de nós 

interconectados. Segundo o autor, as redes ganharam vida nova na atualidade transformando-

se em redes de informação energizadas pela internet. 

No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando uma 
nova estrutura social predominantemente baseada em redes: as exigências da 
economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da 
produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que os valores da liberdade 
individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; e os avanços 
extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados pela 
revolução microeletrônica. Sob essas condições, a Internet, uma tecnologia obscura 
sem muita aplicação além dos mundos isolados dos cientistas computacionais, dos 
hackers e das comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca na transição para 
uma nova forma de sociedade – a sociedade em rede  � , e com ela para uma nova 
economia (CASTELLS, 2001, p. 8). 
 

Essa é parte das premissas de Castells, de que as pessoas, instituições, a sociedade em 

geral transformam a tecnologia, apropriando-a, modificando-a, experimentando-a, como é o 

caso da internet que, para o sociólogo, é uma tecnologia de comunicação. Esse tópico 

aprofundaremos no último capítulo, pois acreditamos que toda a tecnologia é também uma 

tecnologia de conhecimento. Torna-se importante ressaltar o papel dos meios de comunicação 

nesse processo, pois é o conceito de rede que dá sentido à comunicação.  

Michèle e Armand Mattelart (1999) discutem essa temática: 

Período de invenção dos sistemas técnicos básicos de comunicação e do princípio 
do livre comércio, o século XIX viu nascer noções fundadoras de uma visão de 
comunicação como fator de integração das sociedades humanas. Centrada de início 
nas questões de redes físicas, e projetada no núcleo da ideologia do projeto, a 
noção de comunicação englobou, no final do século XIX, a gestão das multidões 
humanas. O pensamento da sociedade como organismo, como conjunto de órgãos 
desincumbindo-se de funções determinadas, inspira as primeiras concepções de 
uma ‘ciência da comunicação’ (MATTELART, 1999, p. 13). 
 

Redes, desenvolvimento e organismo social são algumas palavras-chave apontadas 

pelos autores para o entendimento da sociedade como um sistema orgânico, cuja metáfora faz 

referência ao corpo humano e aos seus órgãos, e a comunição dá sentido a esse processo, 

justamente por funcionar em rede.  

Entretanto, o que nos interessa abordar neste momento são as redes sociais virtuais 

mediadas pelo computador, e mais especificamente, as chamadas comunidades virtuais. Para 

Rogério da Costa (2008, p. 33), o que os recentes analistas de redes apontam é para a 

necessidade de uma mudança no modo como se compreende o conceito de comunidade, já 
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discutido em nossas explanações anteriores. Novas formas surgiram, o que tornou mais 

complexa nossa relação com essas antigas formas.  

Para Peruzzo (2006), 

As comunidades continuam a se caracterizar pela existência de um modo de 
relacionamento baseado na coesão, convergência de objetivos e de visão de mundo, 
interação, sentimento de pertença, participação ativa, compartilhamento de 
identidades culturais, co-responsabilidade e caráter cooperativo. As próprias 
comunidades virtuais que surgem com o advento das novas tecnologias da 
comunicação, no final do século XX, demonstram a necessidade de atualização dos 
conceitos originais e, ao mesmo tempo, reforçam a necessidade da presença de 
laços de comunhão (PERUZZO, 2006, p. 14). 
 

A nova configuração espaço-temporal advinda das transformações nas tecnologias de 

informação e comunicação mudou significativamente os modos de vida, as relações sociais e 

econômicas entre as pessoas. Possibilitou também a participação de eventos simultâneos, sem 

a necessidade de estar num mesmo local. Então, surge a possibilidade de novos tipos de 

agrupamentos sociais, de supostos tipos de comunidades. Segundo Costa (2008, p. 34), o que 

o estilo de vida móvel vem provocando é uma reorganização na forma como as pessoas se 

encontram, trocam e se comunicam entre si. Costa pontua que antigamente os indivíduos se 

deslocavam de um lugar para o outro para interagir com sua rede pessoal, mas hoje eles vivem 

uma dinâmica de relação em que saltam de uma pessoa a outra em uma rede virtual de 

contatos (COSTA, 2008, p. 25). 

Andréas Huyssen (2000), professor de Literaturas comparada e germânica, Cátedra 

Villard, em seu livro Seduzidos pela memória, afirma que as novas tecnologias da informação 

e comunicação sempre transformaram a percepção humana na modernidade. Para Huyssen 

(2000, p. 36), “práticas de memória nacionais e locais contestam os mitos do cibercapitalismo 

e da globalização com sua negação de tempo, espaço e lugar”. O Autor assegura que foi dessa 

forma desde a ferrovia, o telefone, o rádio e o avião e acredita que o mesmo vai acontecer 

quanto ao ciberespaço e ao cibertempo. Aliás, é o que está acontecendo na atualidade, pois 

vivemos numa intensa compressão espaço-temporal onde a relação entre passado, presente e 

futuro está sendo transformada. E as tecnologias da informação e comunicação, em especial a 

internet, contribuem para este novo ordenamento.  

A Pesquisadora Raquel Recuero (2009) em suas pesquisas sobre redes sociais e 

comunidades virtuais na internet compartilha com Andreas Hyussen a ideia de que as redes 

existem muito antes da chegada da internet. Entretanto, Recuero (2009, p. 135) afirma que 

uma das primeiras mudanças detectadas pela comunicação mediada pelo computador nas 
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relações sociais é a transformação da noção de localidade geográfica dessas relações sociais, 

embora assim como Hyussen aponta que a internet não foi a única responsável por essas 

transformações. 

Por outro lado, Castells apresenta, em A sociedade em rede, a revolução34 da 

tecnologia da informação como ponto de partida por sua penetrabilidade em todas as esferas 

da atividade humana e afirma que devemos localizar o processo de transformação tecnológica 

revolucionária no contexto social em que ele ocorre e pelo qual está sendo moldado. Para 

Castells (2003, p. 287), “a internet não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de 

comunicação que constitui a forma organizativa de nossas sociedades”. O estudioso da 

tecnologia demonstra que a internet é um novo paradigma sociotécnico e que constitui a base 

material da vida das pessoas, de suas relações cotidianas, de trabalho e comunicação. Torna-

se premente ponderar para o uso social da internet, pois se de um lado ela segue e comanda as 

tendências do mercado globalizado, por outro pode servir à Comunicação Comunitária, como 

ferramenta de articulação e mobilização social permitindo a experiência. Enquanto isso, as 

relações sociais mediadas, pelas novas tecnologias da informação e comunicação, seguem seu 

rumo numa constante reorganização do espaço e do tempo. 

Para Peruzzo a configuração de comunidade não precisa estar restrita a demarcações 

territoriais geográficas. As pessoas podem estar cultivando relacionamentos, compartilhando 

interesses e identidades, também por meio das ondas eletromagnéticas, do ciberespaço ou 

rede de computadores (PERUZZO, 2002, p. 5-6). A autora discorre sobre o novo tipo de 

comunidade por meio da participação ativa, seja ela territorial ou não. Acreditamos estar 

contido nessa dimensão o deslocamento e novas significações que os teóricos têm dado ao 

conceito de comunidade. É preciso pensar justamente em comunidades que abarquem não só 

os agrupamentos territoriais e físicos, mas também aqueles que extrapolem esse tipo de 

relacionamento e que possam estar ainda nas redes sociais virtuais, e que numa via de mão 

dupla, possam também extrapolar essas redes para ter continuidade no cotidiano, no contato 

face a face.  

As chamadas comunidades sociais virtuais, como o Orkut, MySpace, Twitter, 

Facebook, são utilizadas deliberadamente como comunidades. Mas a preocupação não é 

discutir se elas são ou não comunidades pelo fato de estarem dispersas no tempo e no espaço, 

                                                 
34 Discordamos da apropriação do termo revolução para falar sobre Internet. Acreditamos que esse processo seja 
uma mutação tecnológica, como aponta Muniz Sodré (2002). Para que haja uma revolução existe a necessidade 
de um rompimento, para que algo novo possa acontecer. 
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mas sim pensar se nesses espaços existe interação e participação social. Para Peruzzo (2002, 

p. 7), “[...] não é conceitualmente correto chamar de comunidade virtual toda e qualquer 

forma de agregação eletrônica. Muitas delas se constituem apenas como redes de contatos ou 

grupos de interesse sem chegar a constituírem-se em comunidades”. Entretanto, observamos 

que algumas comunidades podem se formar por meio da internet e não possuir outro tipo de 

relação fora dela, pois o foco não está mais na apropriação de determinado espaço físico, mas 

de espaços simbólicos. Tudo dependerá do tipo de agrupamento, engajamento e participação 

que for mantido por e nesses tipos de comunidades, como já demonstramos com as 

comunidades de escolha. 

Por outro lado, nos valemos do pensamento de Bauman (2011) sobre laços humanos, 

para discorrer sobre a disposição de comunidades e redes. Bauman em entrevista35 ao 

Fronteiras do Pensamento36, em 2011, cita Castoriadis, o filósofo da autonomia, e diz que o 

indivíduo autônomo e uma comunidade autônoma e política só podem existir juntos, que um 

precisa do outro. Bauman continua seu argumento e diz que não podemos ser indivíduos 

numa sociedade tirana e totalitária, dessa forma, não somos realmente indivíduos. Para o 

sociólogo polonês deve haver uma cooperação mútua entre ambos. Bauman fala das 

expectativas para o século XXI, sobre a internet, sobre a necessidade de políticas globais, 

assim como uma nova definição do que vem a ser democracia. Temas como esse são cruciais 

para entendermos o papel da comunidade hoje, em consonância com a questão identitária. 

 

Qual a diferença entre comunidades e redes?  

Bauman (2011) nos responde que a comunidade nos precede. “Você nasce numa 

comunidade. Por outro lado, temos a rede. Ao contrário da comunidade a rede é feita e 

mantida viva por duas atividades diferentes. Conectar e Desconectar.” O autor fala da 

atratividade do novo tipo de amizade, a do Facebook. Para ele o maior atrativo em ter muitos 

“amigos” está exatamente na facilidade de desconexão. “Em vez de 500 amigos, você terá 

499”, basta apertar o botão delete. O difícil é manter relações offline, pois requer olho no 

                                                 
35 Entrevista gravada na casa do autor na cidade de Leeds, Inglaterra, no dia 23 de julho de 2011, pelo       
Núcleo de Pesquisa em Estudos Culturais por meio de produção da CPFL Energia e do Fronteiras do       
Pensamento. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=1miAVUQhdwM>. Acesso em: jan. 2012. 
36 Fronteiras do Pensamento é um seminário internacional em formato de conferências, que se propõe a um 
debate sobre o presente, possibilitando ao público o encontro com renomados cientistas, artistas e grandes 
intelectuais da atualidade, destacados pela ousadia de pensar a contemporaneidade. Para saber mais acesse 
<http://www.fronteirasdopensamento.com.br/>. 
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olho, corpo a corpo. Para Bauman (2011) essa questão mina os laços humanos, que “são uma 

mistura de bênção e maldição. “Benção, porque é muito prazeroso, muito satisfatório ter outro 

parceiro em quem confiar e fazer algo por ele ou ela”. Para o sociólogo é um tipo de 

experiência indisponível para o tipo de amizade no Facebook.” Já a maldição, é que quando 

você entra no laço você espera ficar lá para sempre, você faz um juramento. “Até que a morte 

nos separe” De certa forma, de acordo com o autor colocamos nossas expectativas nesses 

compromissos que podem vir a falhar. Então, vivemos solitários em meio a uma multidão.  

Bauman diz ser essa a ambivalência da vida e aponta dois valores fundamentais que 

compõem esse processo: a segurança e a liberdade – sobre as quais já discorremos – que 

podem nos proporcionar uma vida recompensadora e feliz, pois em nossa condição humana 

não conseguiríamos ser felizes na ausência de um deles. Segundo Bauman não temos uma 

fórmula de ouro que resolva a questão da segurança e da liberdade, uma estará sempre em 

detrimento da outra. Nesse sentido, é que acreditamos que uma nova comunidade seja 

possível. Não falamos daquele que serve para aglomerar pessoas em torno de um objetivo 

comum pura e simplesmente, mas sim daquela comunidade que perpassa as redes e que cria 

verdadeiros laços humanos e a vinculação social. Cada qual vivendo com suas diferenças e 

valores, e que ela seja conformada para fins de participação social, de reivindicações do bem 

coletivo. 

 
2.2 De qual comunidade estamos falando?  

Desponta no cenário atual a aproximação da Comunicação Comunitária nas 

comunidades de escolha, apesar deste segundo ser um termo pouco conhecido nas pesquisas 

no Brasil sobre comunidade, destacamos o artigo de Cicilia Peruzzo e Orlando Berti (2010) 

sobre “As novas configurações das comunidades comunicacionais nas comunidades de 

escolha”, para os autores, “a interconexão entre essa nova forma de comunidade e  a  

potencialidade  de  concatenação  com  a  atual  práxis  comunitária desafia as comunidades 

(presenciais ou virtuais) na conjuntura atual” (PERUZZO; BERTI, 2010, p. 13). 

Em outro texto, Peruzzo faz uma síntese de como uma comunidade nos dias de hoje 

pode ser vista, enfoca suas implicações e características que, por vezes, não são encontradas 

simultaneamente em toda e qualquer comunidade. Observa-se segundo as análises da autora 

(2002, p. 11): 

a) Participação: a pessoa participa direta e ativamente da vida da comunidade. É 
sujeito. Em alguns casos a participação chega a ser exercitada na partilha do poder 
de decisão.   b) Sentimento de pertença. É sentir-me membro, parte importante do 
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processo e como tal contribuir para a coesão interna. c) Caráter cooperativo e de 
compromisso. d) Confiança, aceitação de princípios e regras comuns e senso de 
responsabilidade pelo conjunto. e) Identidades: não apenas no sentido de “natural e 
espontaneamente” como está em Tönnies, mas que podem advir de um universo 
simbólico e/ou ideológico comum ou das condições de existência em comum. f) 
Reconhecer-se como comunidade. g) Alguns objetivos e interesses comuns. Na 
sociedade contemporânea não se identifica uma comunidade em que todos os 
objetivos de seus membros sejam em comum a todos. Mas, alguns objetivos em 
comum são passíveis de existir, principalmente aqueles que constituem a razão de 
ser da comunidade.  h) Alguns tipos de comunidades são voltados para o bem-estar 
social e ampliação da cidadania. São portadores de algo em comum: igualdade e 
justiça social. Há, neste sentido, movimentos em torno da construção de um projeto 
novo de sociedade. i) Interação: através de sistema intenso de comunicação e de 
troca entre os membros.  j) Com ou sem lócus territorial específico. Ao mesmo 
tempo em que existem as comunidades virtuais, persistem aquelas de base 
territorial. l) Possui uma linguagem comum (PERUZZO, 2002, p. 11). 

 

Em suma, viver em comunidade, estar em comunidade seja ela territorial ou não, é 

aceitar o outro na diferença, pois a comunidade é formada por lutas e tensões e não apenas 

pelo compartilhamento do bem comum. Viver e estar em comunidade é extrapolar os limites 

das redes e participar ativamente para que suas características permaneçam, pelo menos parte 

delas. O fortalecimento dos vínculos, das experiências, dos compromissos, da identidade e do 

respeito à diferença mostra o sentido tanto individual quanto coletivo do viver em conjunto. A 

Comunicação Comunitária, com suas ricas experiências em favorecer e fortalecer a 

participação, só vem demonstrando que o outro e o nosostros, se faz na diferença e na soma 

dessas, assim cresce a convivência e o compartilhamento de identidades. A comunidade é 

justamente esse local de alargamento e reconhecimento das diferenças.  

 

3 Comunicação Comunitária na prática 

Grosso modo, a Comunicação Comunitária é um instrumento de participação e 

mobilização social. Ela é feita pela, para e com a comunidade com o objetivo precípuo: o por 

em comum, de se fazer comunicar num espaço polifônico. Em Cicilia Peruzzo (2006, p. 9) a 

Comunicação Comunitária se caracteriza por processos comunicacionais alicerçados em 

“princípios públicos, tais como não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da 

população, ter propriedade coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de educação, 

cultura e ampliação da cidadania”. Contudo, para Peruzzo (2006) o uso do termo comunitário 

é problemático por conta da utilização que fazem dele, já que pode se referir a processos 

diferentes entre si, até mesmo a grande mídia se apropria para falar de suas produções 
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(PERUZZO, 2006, p. 2). Certo modo, este é um termo que carece ser compreendido a partir 

do conceito de comunidade e foi exatamente o que pretendemos na primeira parte do presente 

capítulo. No decorrer do texto traremos das múltiplas faces que os termos comunitário, 

alternativo e popular carregam e de suas definições e transformações ao longo da história. 

A Comunicação Comunitária é realizada por meio de ferramentas comunicacionais 

que vão desde os meios mais rudimentares aos meios mais sofisticados, potencializados pelo 

avanço das tecnologias de informação e comunicação: Folhetins; Jornal local; Fanzine; 

Cordel; Teatro Popular; Rádio; Rádio postes/Sistema de alto-falantes; Televisão; 

Vídeos, Multimídia; Rádio e TV Web e outras tantas possibilidades criativas. 

Em países da América Latina, principalmente no Brasil existem particularidades que 

possibilitam interpretá-la como um chamamento político de uma específica parcela da 

população à sua realidade marcada por injustiças e desigualdades sociais, particularmente no 

que tange ao acesso à comunicação. Os atores sociais alijados das benesses promovidas pelo 

desenvolvimento econômico e social encontram-se à margem de tantos recursos 

indispensáveis para a manutenção da vida, como o direito à moradia, saneamento básico, 

trabalho digno, educação de qualidade, etc. De certo modo, não seria diferente em relação ao 

direito ao acesso à informação e comunicação. Nessa conjuntura, os meios de comunicação 

social são grandes mediadores das relações sociais e produtores de sentidos e aqueles atores 

sociais que têm garantido o seu lugar de fala nos espaços midiáticos tem mais probabilidade 

de que suas reivindicações e demandas sejam atendidas pelo poder público. A Comunicação 

Comunitária desponta da necessidade de democratizar a comunicação e a informação, uma 

vez que a comunicação é um direito humano que precisava e precisa ser potencializado. Para 

Malerba (2008, p. 152) “Com a situação da oligopolização midiática no Brasil, fica claro um 

desequilíbrio nos locais de fala, com determinados grupos acionando seus sentidos de forma 

mais representativa que outros”. 

Devido a fatores como a concentração de informação pelos grandes conglomerados de 

comunicação e com o golpe Militar de 1964, floresce no bojo das classes populares iniciativas 

relacionadas à Comunicação alternativa provenientes dos movimentos estudantis, movimentos 

sociais e movimentos de base da Igreja Católica (CEBS). Essas iniciativas são adotadas com 

vistas à transformação social e ampliação dos direitos de cidadania e para contribuir com a 

mobilização dos atores sociais que não tinham o direito de se expressar garantido por conta da 

concentração midiática e como resposta ao silenciamento provocado pela Ditadura. Os meios 



76 

 

 

 

alternativos de comunicação na época já amplamente utilizados, após o golpe passam a 

incorporar as demandas das classes subalternas, convergindo então para a comunicação 

popular, cuja temática explicitaremos mais adiante. Neste contexto, os Meios de 

Comunicação Comunitários surgem como alternativa na produção de novos sentidos, dando 

possibilidade àqueles indivíduos historicamente excluídos dos processos comunicacionais em 

participar por meio de suas próprias falas e reivindicações. 

 

 3.1 De qual comunicação estamos falando? 
Praticar Comunicação Comunitária a nosso ver, vai além da produção de jornais, 

folhetins, rádios, sites alternativos, material multimídia, etc. Praticar Comunicação 

Comunitária é alocá-la no interior dos processos comunicacionais e utilizá-la como 

ferramenta de transformação social, aliando teoria à prática. Mas uma prática que diga 

respeito às realidades e ao contexto social e histórico da comunidade na qual a comunicação 

está inserida. É claro que temos a materialização dessas práticas com o esforço conjunto das 

pessoas e da utilização das técnicas e meios que compõe a comunicação. 

Longe da utopia e com os pés no chão temos consciência de que mesmo um projeto 

crítico e emancipador, como os que são promovidos a partir da práxis da Comunicação 

Comunitária podem vir a ser alvo de contradições, falhas e resistências. Justamente porque as 

experiências advindas da Comunicação Comunitária são partilhadas por pessoas, que à sua 

vez, têm visões, opiniões diferentes e que são revestidas por suas alteridades. A Comunicação 

Comunitária se encontra nesse limiar tênue, nem tudo são flores e não podemos apontar se 

quer que em todas as experiências de Comunicação Comunitária temos uma dimensão 

perfeita e organizada do quem vem a ser comunitário, alternativo, popular, devido às próprias 

dinâmicas que já foram apontadas anteriormente. 

Para avançar na dimensão teórica dos estudos da Comunicação Comunitária faz-se 

necessário partir para o campo das diferenciações. Não somente pelo rigor epistemológico, 

mas, por um lado, por uma questão de didática e organização, e por outro lado, para evitar 

certos tipos de simplificações e denotações errôneas. Nem sempre uma comunicação 

alternativa é Comunitária ou vice-versa. Contudo, não temos também a intenção de trabalhar 

esses termos como sinônimos para caracterizar a Comunicação Comunitária. Segundo 

Peruzzo, (2004, p. 120) “alguns autores têm chamado a comunicação popular de alternativa – 
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além de muitos outros adjetivos que lhe são atribuídos, como comunitária, participativa, 

dialógica, horizontal, usados geralmente como sinônimos”. 

Entretanto, o foco do presente trabalho versa sobre a Comunicação Comunitária, a 

partir do conceito amplamente utilizado por Cicilia Peruzzo e demais pesquisadores que 

seguem sua linha de raciocínio. Então, quando tratarmos do conceito no decorrer do texto não 

trataremos de nenhuma conotação com as demais caracterizações e usos que são feitos do 

termo. Algumas das características presentes nesse tipo de comunicação foram encontradas 

por Peruzzo (2004, p. 124-128) no conjunto da produção teórica, tais como: Expressão de um 

contexto de luta; Conteúdo crítico-emancipador; Espaço de expressão democrática; O povo 

como protagonista; Instrumento das classes subalternas.  

Para a pesquisadora Peruzzo (2008, p. 11), nas práticas sociais, os processos 

comunicacionais não estão dissociados de mobilizações mais amplas e podem assumir 

hibridismos de linguagem, formatos, conteúdos, podendo ser também de caráter político e 

ideológico. A partir desse argumento a pesquisadora organizou de forma didática as 

categorias de Comunicação Alternativa na atualidade em duas grandes frentes: Comunicação 

Alternativa, Popular e Comunitária e Imprensa Alternativa. 

 

3.2 Comunicação Alternativa, Popular e Comunitária 
A Comunicação Popular surge nas décadas de 1970 e 1980 a partir das demandas dos 

movimentos populares, da oposição sindical, das organizações de base, de segmentos da 

igreja católica, de organizações não governamentais (ONGs), etc. Ela é caracterizada como 

uma forma alternativa de comunicação, que surge no interior dos grupos populares, com o 

intuito de suprir as necessidades de sobrevivência dos excluídos, bem como para efetivar a 

participação política dos mesmos. “A comunicação popular foi também denominada de 

alternativa, participativa, horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar social e do 

tipo de prática em questão. [...] o sentido político é o mesmo” (PERUZZO, 2006, p. 2). 

Numa conjuntura marcada pelas precárias condições de vida de uma maioria absoluta 

e pela restrição à liberdade de expressão pela grande mídia, são criados meios alternativos 

pelos setores das classes populares, não submetidos ao controle do governo ou de empresas. 

Era uma comunicação diferente daquela veiculada pelos meios massivos de comunicação, 

pois chegou como alternativa para as denúncias e reivindicações por transformações sociais, 

por meio de pequenos jornais, boletins, alto-falantes, cartazes, cartilhas. Nesse cenário 



78 

 

 

 

marcado pela Ditadura Militar no Brasil, as produções da comunicação popular eram feitas de 

forma clandestina sob o risco de condenação política, por causa do controle estatal e da 

censura. 

Aspectos teóricos da comunicação popular podem ser encontrados em vários 

pesquisadores latino-americanos37. Destacamos os estudos de Mário Kaplún (1985, p. 7), para 

ele a comunicação popular e alternativa é “uma comunicação libertadora, transformadora, que 

tem o povo como gerador e protagonista”. Nessa perspectiva, para Kaplún (1985, p. 7), os 

meios de comunicação serviriam como instrumentos para uma educação popular, na linha 

pedagógica freireana. 

Em suas origens, a comunicação popular emerge do povo, das ações concebidas por 

parcelas da população excluídas dos processos comunicacionais. Sabemos que a palavra povo, 

inclusive, é de difícil conotação, mas neste caso aqui nos apropriamos da palavra a partir do 

contexto histórico no qual está inserida marcado por lutas, tensões e resistências. Estudos de 

autores como Jorge A. González (2011) e Néstor Gárcia Canclini (1987) também contribuem 

para a dimensão do popular a partir da dimensão cultural. 

Nas análises empreendidas por Peruzzo (2004, p. 118), o vocábulo povo não tem 

estatuto teórico universal, dessa forma não cabe vê-lo sob uma categoria de análise pré-fixada. 

“É preciso apanhá-lo em seu contexto, com uma realização histórica, cuja composição e cujos 

interesses variam em função de fatores determinantes, estruturais e conjunturais, constituindo-

se sempre num todo plural e contraditório” (PERUZZO, 2004, p. 118). 

Em síntese, a comunicação popular-alternativa representou a luta dos movimentos 

sociais, cujos vieses eram de cunho político-ideológico. Contudo, após o fim da Ditadura e 

um potencial avanço democrático, outras parcelas da população passam a promover suas 

ações a partir desta comunicação, porém com um viés mais coletivo do processo.  Então, não 

somente a bandeira politico-ideológica era levantada, a comunicação passou a servir outras 

demandas sociais. Outros movimentos sociais surgem, assim como outras associações 

comunitárias, coletivas, ONGs, projetos de extensão das universidades, projetos de rádio-

escola, etc. Na atualidade, as iniciativas da comunicação popular, alternativa e comunitária 

ganham novas possibilidades a partir das tecnologias de informação e comunicação, com 

                                                 
37 Destacamos Regina Festa, Gilberto Gimenez, Mário Kaplún, Juan Diaz Bordenave, Esmeralda Villegas Uribe, 
ChristaBerber, Cicilia Peruzzo, entre outros. 
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novos formatos e canais de difusão, como é o caso dos blogs, fotologs, sites, webrádios 

possibilitados pelo uso da internet. 

É importante ressaltar na visão de Peruzzo (2008) que 

Nas experiências de caráter popular-comunitário, a finalidade, em última instância, 
é favorecer a auto-emancipação humana e contribuir para a melhoria das condições 
de existência das populações empobrecidas, de modo a reduzir a pobreza, a 
discriminação, a violência, etc., bem como avançar na equidade social. Contudo, há 
que se dizer que a Comunicação não faz nada sozinha. Trata-se de processo de 
mobilização e de vínculo local sintonizados a programas mais amplos de 
organização-ação que privilegiam a Educomunicação e o atendimento às 
necessidades concretas de segmentos populacionais de acordo com cada realidade. 
No fundo, trata-se de um tipo de comunicação que se constitui em dinâmicas 
voltadas à mudança social – ampliação da cidadania – ou, em outros termos, de 
uma Comunicação para Desenvolvimento (PERUZZO, 2008, p. 5). 

 

Como demonstra Peruzzo (2006, p. 2), desde o final do século passado no Brasil, 

passou-se a empregar mais a expressão Comunicação Comunitária para caracterizar a 

comunicação popular. Ela enfatiza que até mesmo a grande mídia passou a se apropriar do 

termo para designar algumas de suas produções. Dessa forma, é necessário situarmos a 

Comunicação Comunitária a partir do contexto histórico e conjuntural onde ela é produzida, 

justamente para não caírmos no determinismo de rotular todo o tipo de produção dita 

alternativa ou popular de comunitária. Essa é uma preocupação que nos move. A 

Comunicação Comunitária para Peruzzo (2008, p. 5) acabou se configurando numa vertente 

mais específica, para além das bandeiras de cunho politico-ideológico, em decorrência das 

práticas sociais desenvolvidas. Cita como exemplo a rádio comunitária, que extrapola o 

cenário dos movimentos populares e se relaciona com públicos mais abrangentes e também os 

boletins informativos, que por vezes assumem características de jornal de bairro.  

 

3.2.1 Imprensa Alternativa 
Embora tenha existido em outros momentos históricos, a imprensa alternativa foi 

calcada pela marca da censura do regime militar no Brasil, tendo aparecido como oposição à 

imprensa tradicional. A imprensa alternativa também engloba o jornalismo alternativo 

elaborado no contexto de luta dos movimentos sociais. Ela era representada por jornais, em 

geral com formato tabloide, seus conteúdos eram de caráter alternativo e faziam oposição 

àqueles oferecidos pela grande imprensa. Segundo Peruzzo (2008), 

 



80 

 

 

 

[...] o que caracteriza este tipo de jornal como alternativo é o fato de representar 
uma opção enquanto fonte de informação, pela cobertura de temas ausentes da 
grande mídia e abordagem crítica dos conteúdos que oferece. Já os pequenos 
jornais, boletins informativos e outras formas de jornalismo popular também 
conhecidos como alternativos, do nosso ponto de vista não dispensam o acesso aos 
jornais convencionais, pois, os conteúdos são mais específicos e relacionados a 
problemáticas locais ou a determinados segmentos sociais (PERUZZO, 2008, p. 7). 
 

Entre os jornais mais famosos destacamos alguns: PIF-PAF (1964); Pasquim (1969); 

Posição (1969); Opinião (1972); Movimento (1975); Coojornal (1975); De Fato (1975), entre 

outros. Esses jornais foram dirigidos e elaborados por jornalistas de esquerda que buscavam 

analisar os acontecimentos da sociedade e se preocupavam em informar a população sobre 

temas de interesse nacional numa perspectiva crítica. 

Já no século XXI, de acordo com Peruzzo (2008, p. 7), a imprensa alternativa se 

revigora de forma extraordinária. “Reedita canais de expressão impressos e audiovisuais, cria 

novos canais e, ao mesmo tempo, se recria por meio de novos formatos digitais que o avanço 

tecnológico favorece” (PERUZZO, 2008, p. 7). Contudo, o caráter alternativo desses meios 

permanece. Entre as várias iniciativas recentes de imprensa alternativa no Brasil destacamos 

alguns exemplos: Agência de Informação Frei Tito para a América Latina (ADITAL); Revista 

Caros Amigos; jornal Brasil de Fato; Le Monde Diplomatique Brasil; Agência de Notícias 

dos Direitos da Infância (ANDI); Agência de Notícias Carta Maior; Intervozes; centro de 

mídia independente, entre outros. Concomitante a estes veículos, temos também com a 

chegada da internet um sem-número de blogs, sites, portais de caráter alternativo, autônomo e 

independente, que acabam por inverter a lógica de produção que era centrada num emissor 

para muitos receptores. Agora muitos podem se tornar emissores. 

 Essa conjuntura possibilitou a participação e mobilização social proporcionadas pelo 

avanço da Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). Entretanto, da mesma forma 

como abordamos a comunicação alternativa, há que se ter o cuidado na hora de categorizar 

como imprensa alternativa qualquer produção desenvolvida na internet, por meio dos blogs, 

sites e afins. O que vai caracterizar tais meios como alternativos são as práticas relacionadas à 

ampliação dos direitos de cidadania, participação e transformação social numa perspectiva 

coletiva e que não venha responder a interesses particulares. 

 

3.3 Desdobramentos da Comunicação Alternativa 
Tanto as manifestações da Comunicação Alternativa, Popular e Comunitária 

quanto as da Imprensa Alternativa podem partir do bojo das classes subalternas a fim de 
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responder as suas demandas. Conceitualmente pode haver aproximações e distinções entre 

essas correntes, pois uma pode responder em termos políticos e ideológicos, enquanto a outra 

ter características específicas em dado momento histórico, estar localizada em espaços físicos 

e ou virtuais, e ambas podem muitas vezes confluir.  

Dessa forma, Peruzzo pontua (2008, p. 11-13) que na atualidade às duas grandes 

frentes da Comunicação alternativa citadas, parecem apontar para uma Comunicação 

Alternativa, Popular e Comunitária que é composta por iniciativas populares na conjuntura de 

localidades, bairros, comunidades (presenciais ou virtuais), movimentos sociais e 

organizações civis sem fins lucrativos. É importante frisar que para a autora essas iniciativas 

surgem para suprir necessidades de expressão de segmentos das classes subalternas em suas 

lutas por justiça social. “Constroem uma outra comunicação que se distingue da mídia 

comercial pelos conteúdos difundidos, formatos, sistemas de gestão, pela participação da 

população e pelo compromisso com o interesse público” (PERUZZO, 2008, p. 11). 

  A Comunicação Alternativa, Popular e Comunitária Está subdividida em: 

Comunicação Comunitária; Comunicação Popular-Alternativa; Imprensa Alternativa; 

Jornalismo Popular-Alternativo, Jornalismo Alternativo Colaborativo, Jornalismo Alternativo 

Autônomo, Jornalismo Político-Partidário, Jornalismo Sindical. Tendo em vista as 

explanações feitas anteriormente, vamos nos ater somente à Comunicação Comunitária.  

 

3.4 Possibilidades da Comunicação Comunitária 
A Comunicação Comunitária  � em sua essência  � é uma ferramenta política e 

ideológica dos sujeitos coletivos alijados dos processos comunicacionais oriundos da mídia 

hegemônica. Nesse sentido, ela atua com um canal de prestação de serviços para a 

comunidade. Por exemplo, valoriza a cultura local por meio do resgate da história e 

das tradições locais; identifica e transmite os interesses da comunidade em que está inserida; 

mobiliza os atores sociais em torno de demandas locais; democratiza os meios; articula a 

cultura; forma identidades; possibilita aos atores sociais se representarem e não mais serem 

representados; potencializa a conquista da cidadania por meio da participação popular. 

Através de uma rádio comunitária, um jornal local, sistema de alto-falantes ou um 
vídeo de temática reivindicatória, iniciativas de pressão ao poder público e demais 
ações de cidadania são orquestradas, fazendo que a mídia comunitária se torne uma 
figura política cada vez mais importante para a garantia da democracia nas regiões 
em que surge (MALERBA, 2008, p. 153).  
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Todavia, se a Comunicação Comunitária representa uma ferramenta poderosa em 

termos políticos e ideológicos, por outro lado também passa por limitações. Sofre, por 

exemplo, de abrangência reduzida, inadequação dos meios, uso restrito dos veículos, pouca 

variedade, falta de competência técnica, conteúdo mal explorado, carência de recursos 

financeiros, ingerências políticas e participação desigual (PERUZZO, 2004, p. 149-154), que 

(este último) abordaremos mais adiante. 

Em síntese, as iniciativas realizadas pelos Meios de Comunicação Comunitários 

servem para atuar como a voz da comunidade. Sabemos, contudo, das apropriações indevidas 

que são feitas por esse tipo de mídia, onde muitas são carregadas de valor ideológico e outras 

têm a marca da luta pela emancipação humana por meio da democratização da comunicação. 

Não temos a intenção de criar juízo de valor, mas de problematizar os usos que são feitos 

dessas mídias comunitárias em prol da comunidade e da participação popular. No intuito de 

abarcar todas as formas de Comunicação Comunitária que vão além dos meios tradicionais já 

citados, entendemos que ela precisa partir do bojo dos sujeitos coletivos e responder as 

demandas sociais em busca da transformação do status quo. 

Passado o frenesi tecnológico proporcionado pelo avanço das tecnologias de 

informação e comunicação e também pela igualdade dos lugares de fala, vistos pelas figuras 

do emissor e receptor propiciado pelos meios comunitários, percebemos na atualidade uma 

reinterpretação da Comunicação Comunitária. Antes somente vista no âmbito da sociedade 

civil organizada, agora dá saltos significativos no que tange à academia e às pesquisas em 

comunicação e também em algumas iniciativas do poder público. Quiçá, coexista a integração 

dessas três iniciativas (sociedade, academia e governos) em busca da democratização da 

comunicação e emancipação dos sujeitos coletivos. Mais adiante trataremos da reinterpretação 

da Comunicação Comunitária para problematizar esse questionamento, e do que foi 

depreendido do corpo teórico, de algumas experiências para ilustrar nossa argumentação. 

 

4 Reinterpretação da Comunicação Comunitária na atualidade 

Em Paiva (2011), a proposta em torno de estruturas comunicacionais direcionadas à 

efetiva preocupação com a condição e a qualidade de vida das pessoas passa a assumir um 

papel preponderante. 

Assim, a ideia da comunicação comunitária desponta neste início de milênio como 
uma das investidas mais criativas do campo comunicacional. Trata-se de uma ideia 
a ser trabalhada amplamente: desde os processos de produção, de ocupação dos 
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sistemas de transmissão disponíveis, dos processos gerenciais, e ainda a elaboração 
e produção da programação, até a pesquisa científica (PAIVA, 2011, p. 2). 

 

As universidades vêm se voltando para esse tipo de comunicação, disciplinas de 

Comunicação Comunitária estão mais presentes nas grades curriculares dos cursos de 

comunicação no Brasil. E é com essa ajuda que a Comunicação Comunitária vem crescendo, 

aliada ao saber universitário e ao saber do povo. O intercâmbio universidade e comunidade 

proporciona a ambas um conhecimento multidisciplinar. 

A Comunicação Comunitária é uma das áreas da Comunicação Social a qual tem sido 

bastante debatida no meio acadêmico brasileiro nos últimos anos (MALERBA, 2008, p. 151). 

Segundo Paiva (2007, p. 146), “[...] o que se percebe a cada dia é a concretização de um 

cenário na Academia em que o número de pesquisadores, professores e alunos preocupados 

com temas afins à Comunicação Comunitária, às alternativas comunicacionais, à 

reconfiguração dos veículos de comunicação, cresce a olhos vistos” (PAIVA, 2007, p. 146). 

Acreditamos que esse crescimento está relacionando ao número de mídias comunitárias 

espalhadas pelo Brasil e o interesse da sociedade civil em se expressar por meio desses 

veículos. De acordo com Paiva, o campo teórico da Comunicação Comunitária está se 

consolidando como um dos mais férteis “exatamente porque a troca, o efetivo intercâmbio 

entre os gestores das atividades dos veículos e aqueles que manejam como ofício a reflexão, 

esteja sempre em estado florescente” (PAIVA, 2007, p. 146). 

Muitas universidades no Brasil desempenham papel preponderante quando o assunto é 

aliar teoria e prática da Comunicação Comunitária, para tanto, destacamos a atuação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio do Laboratório de Estudos em 

Comunicação Comunitária (LECC)38, criado em 1989, pela professora e pesquisadora Raquel 

Paiva e também do Núcleo de estudos da Comunicação Comunitária e Local (Comuni)39, 

sediado na Universidade Metodista de São Paulo, criado em 1999 e liderado pela professora e 

pesquisadora Cicilia Peruzzo. Segundo Paiva, 

[...] as universidades também têm procurado incrementar suas antigas disciplinas 
vinculadas aos estudos de processos comunitários. Especificamente na 
comunicação, além das disciplinas, a pesquisa vem se consolidando, com um 
volume significativo de produtos, tanto nos segmentos da graduação, quanto no 
mestrado e doutorado. Esta tem sido, em linhas gerais, a disposição que tem 
movido um pequeno núcleo de pesquisadores da Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro [Lecc], atuante desde 1989, inicialmente 

                                                 
38 Para mais informações sobre o LECC, acessar: <http://leccufrj.wordpress.com/>. 
39 Para mais informações sobre o Comuni, acessar: <http://www.comuni.org.br/>. 
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com um jornal, de circulação quinzenal, produzido durante cinco anos pelos alunos 
para a população do campus (PAIVA, 2011, p. 4). 
 

Paiva comenta que em relação ao campo específico da Comunicação Comunitária as 

frentes de trabalho realizadas na ECO/UFRJ não são inéditas nem mesmo raras. Para a 

pesquisadora, nos dias de hoje iniciativas como estas proliferam em todo o país tendo à frente 

principalmente organismos não governamentais, que têm realizado um importante trabalho 

(PAIVA, 2011, p. 6). 

Dentre as propostas da matéria Comunicação Comunitária ministrada na maioria dos 

cursos de graduação em Comunicação Social  �  dar voz aqueles que não têm, democratizar a 

comunicação, participação, intervenção social  �  o que chama a atenção não é somente o 

caráter reivindicatório de uma comunicação alternativa, centrada na distribuição de poderes e 

lugares de fala. O importante também é refletir criticamente sobre o atual papel dos meios de 

Comunicação Social, como eles integram nosso cotidiano e pautam as demandas sociais. 

Dessa maneira, uma das propostas da Comunicação Comunitária enquanto matéria é levar 

uma alternativa para academia em relação à formação profissional dos alunos que é voltada 

para a hegemonia do mercado, para as grandes emissoras e canais de radiodifusão.  

Além dos trabalhos realizados com a graduação é importante ressaltar a integração que 

ocorre entre a graduação, a pós-graduação e aos programas de extensão em algumas 

universidades, como é o caso da ECO/UFRJ. O professor Rozinaldo A. Miani (2010, p. 2), 

discorre sobre a Comunicação Comunitária enquanto disciplina de formação sociopolítica e 

de intervenção social, apontando a função da universidade e dos educadores para a formação 

dos alunos. O pesquisador pontua que:  

Não é prerrogativa exclusiva da disciplina de Comunicação Comunitária 
proporcionar aos estudantes da área uma reflexão crítica e emancipadora em 
relação ao campo da Comunicação, muito menos em relação à própria sociedade. 
[...] a perspectiva hegemônica nos processos de formação acadêmica brasileira 
conduz à universalização da concepção de Universidade como formadora de mão 
de obra especializada, com vistas à inserção subordinada do respectivo profissional 
aos interesses do Mercado e, portanto, o que se constata é que tal formação está 
fundamentalmente direcionada para uma perspectiva profissionalizante. [...] 
consideramos que as possibilidades de romper com essa “funcionalidade” da 
Universidade para com os interesses da lógica do capitalismo reinante passam pela 
sensibilidade e compromisso social e político dos próprios educadores e pela 
potencialidade dos seus espaços de atuação acadêmica junto aos estudantes, seja no 
âmbito do ensino, da pesquisa ou da extensão (MIANI, 2010, p. 2). 
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Juan Díaz Bordenave (2012)40 salienta que “o novo conceito do homem demanda 

também a universalização da educação pública, gratuita e de qualidade para fazer possível o 

protagonismo de uma cidadania preparada para a democracia participativa e o 

desenvolvimento sustentável.” Assim como Miani, Bordenave acredita que a pesquisa precisa 

fazer parte do ensino, da formação profissional e alerta que os comunicadores são 

especialistas em influenciar os corações e as mentes. Seguindo seu raciocínio, acrescentamos 

que enquanto comunicadores sociais, podemos exercer essa “influência” para desenhar 

melhores mundos possíveis e sustentáveis. Nesse sentido, incluir a Comunicação 

Comunitária, na grade curricular da Comunicação Social é potencializar uma alternativa aos 

alunos às demandas impostas pelo mercado. Acreditamos que poderia ser incluída no seio da 

Comunicação Social, a Comunicação Comunitária, não somente como forma de pensar 

criticamente a mídia, mas como rota alternativa aos meios hegemônicos.   

Para Antonio Gramsci (1982, p. 7) toda pessoa independente de sua formação tem a 

capacidade de pensar, “em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, 

existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual 

criadora” e, a partir dessa concepção, ela tem a capacidade de agir sobre e modificar o meio 

em que vive. Gramsci afirma que todo o ser humano utiliza o seu intelecto para criar, agir, 

produzir coisas, independente da atividade que exerce. O pensamento gramsciano serve para 

corroborar a estrutura das relações sociais, para a formação e constituição do papel do 

intelectual, que podem ser criadas racionalmente entre as mais variadas instituições e não por 

uma especificamente. A atuação dos professores/educadores funciona como um vetor na 

formação de intelectuais, que extrapola os muros da academia, numa troca constante de 

experiências. Para Raquel Paiva (2011), 

Muito se tem discutido sobre o atual papel do intelectual. Por vezes, estas 
discussões assumem a clareza e objetividade necessárias, considerando-se 
principalmente que, dentre as principais tarefas que lhe cabem, está a de interpretar 
a produção da mídia e os lugares que ela passa a assumir junto às [sic] tradicionais 
formas de mediação social.  Por outro lado, o lugar próprio da pesquisa (a 
universidade) é a cada dia mais invocada pelos demais setores sociais, ansiosos por 
uma troca e uma sociabilização de conhecimentos, o que leva necessariamente 
aqueles que pesquisam Comunicação Comunitária  a se envolverem diretamente 
com o objeto de estudo (PAIVA, 2011, p. 4). 

                                                 
40 Palestras proferidas respectivamente no XI Congresso Latinoamericano de Investigadores da Comunicação. 
Maio 2012 | Montevideo, Uruguai e no IV Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano: Discursos Midiáticos e 
Práticas Sociais. Setembro 2012 | Universidade Federal Fluminense – UFF.�
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 Para Jorge A. González evitar o “paperismo” (2012)41, que são as produções de 

artigos e papers em demasiado, sem conteúdo crítico emancipador, e buscar o entendimento 

dos processos das relações sociais, é aumentar a nossa cultura de conhecimento, quer sejamos 

intelectuais no sentido lato da palavra ou não. 

Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos os 
homens desempenham na sociedade a função de intelectuais.  
Quando se distingue entre intelectuais e não intelectuais, faz-se referência, na 
realidade, tão somente à imediata função social da categoria profissional dos 
intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da 
atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço 
muscular-nervoso. Isto significa que, se se pode falar de intelectuais, é impossível 
falar de não intelectuais. Mas a própria relação entre o esforço de elaboração 
intelectual-cerebral e o esforço muscular-nervoso não é sempre igual; por isso, 
existem graus diversos de atividade específica intelectual. Não existe atividade 
humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o 
homo faber do homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, 
desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista, 
um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha 
consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma 
concepção do mundo, isto é, para promover novas formas de pensar (GRAMSCI, 
1982, p. 7-8).  
 

Exatamente, por suscitar novos modos de pensar, como corrobora o pensamento de 

Gramsci, é que a Comunicação Comunitária a partir de suas experiências e projetos surge 

como alternativa frente à hegemonia dos meios de comunicação.  E acaba por servir para a 

conformação identitária de muitos grupos, sujeitos e comunidades. Esses novos modos de 

pensar suscitam o desejo de externalizar demandas sociais e políticas, seja em prol da saúde, 

da educação, do lazer, etc. A Comunicação Comunitária, por meio das suas vastas expressões, 

como no rádio, no sistema de alto-falantes, no cordel, no teatro, na música, no artesanato, nas 

histórias em quadrinhos, nas produções de conteúdo para internet, na multimídia, entre tantas 

outras possibilidades, quando consegue avançar e se desenvolver escapando de represálias, 

acaba por se transformar num espaço polifônico, pois proporciona o encontro de muitas 

vozes, silenciadas pelos mesmos meios que deveriam produzir uma comunicação dialógica.   

Trabalhar, teorizar, debater a Comunicação Comunitária, é ainda hoje para países 

como Brasil, um chamamento político. Talvez se tenha se acentuado ou retomado o viés 

político que os anos 60 e 70 conferiram à questão da comunicação, em especial aquela voltada 

                                                 
41 Informação verbal durante palestras, seminários proferidos pelo professor na Universidade Metodista de São 
de São Paulo, no segundo semestre de 2012.�
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para os meios de radiodifusão. [...] Ainda hoje, em pleno século XXI, em todo o Brasil, se 

convive com inúmeras prisões e fechamentos de emissoras de rádios. Muitas fenecem e delas 

nunca mais de ouve falar, outras há, entretanto, que persistem em seu projeto comunicacional, 

mesmo com a ausência de um veículo, transmutando-se em atividades com preocupação 

ecológica, com saneamento básico, com processos educacionais e mesmo em atividades de 

lazer [...]. Por esta razão, o âmbito da comunicação comunitária tem sido passível de intensa 

atividade principalmente por parte de setores universitários  � professores e alunos. [...] são 

todos [projetos] muito ativos, obtêm vitórias pelo fato de se incrustarem nos imensos vácuos 

deixados pelo poder público, especialmente em tudo o que se refere à educação (PAIVA, 

2007, p. 136-137). 

Em contrapartida, a Comunicação Comunitária enquanto processo comunicacional e 

militância na América Latina, e em especial no Brasil, não é tão recente assim. Num aspecto 

macro, verificamos no capítulo anterior que o direito à comunicação consta na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Muitas foram as iniciativas para democratizar a 

comunicação nos países da América da Latina. A reivindicação universal era “dar voz a quem 

não tinha voz”, colocar na pauta a comunicação como um bem inalienável e como um direito 

do cidadão.  

Não tivemos a intenção de aprofundar e nem mesmo de elencar todas as iniciativas 

que compuseram o movimento de democratização da comunicação no país, mas tal investida 

serviu para conduzir nosso texto, tendo em vista as modificações, retrocessos e avanços 

decorrentes das iniciativas, quer seja o relatório MacBride, a Nomic, o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), entre outros. A pretensão aqui é meramente situar 

a Comunicação Comunitária nos estudos sobre o direito à comunicação, sem perder o recorte 

e foco que trata especificamente dessa temática. 

Apontamos nomes importantes como Luis Ramiro Beltrán, Mário Kaplún, Luiz 

Beltrão, Juan Díaz Bordenave, entre outros, que compõe o marco do direito à comunicação na 

América Latina a partir da primeira metade do século XX. No que tange à Comunicação 

Comunitária, já na década de 1980, temos também outros pesquisadores importantes e 

renomados que passam a compor a lista seleta dos profissionais preocupados com outra 

comunicação: uma comunicação mais humana, participativa, democrática, acessível e 

vinculativa. Assinalamos especificamente as pesquisas de Cicilia Peruzzo, Raquel Paiva e 

Juan Díaz Bordenave que são estruturantes para a compreensão deste estudo. 
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Para o momento atual do texto, acreditamos ser de grande valia abordar uma 

experiência específica de reinterpretação da Comunicação Comunitária, a fim de materializar 

algumas das problemáticas até agora abordadas no plano teórico. Trataremos sucintamente da 

Casa Brasil Fundamas, localizada em Joinville, Santa Catarina. Após essa breve análise, 

seguiremos tecendo mais uma proposta conceitual  � longe de ser definitiva  � , para os meios de 

comunicação comunitários e a participação popular. 

 

5 Breve reflexão: experiência comunitária na Casa Brasil Fundamas 

Em Joinville, Santa Catarina, a Casa Brasil foi inaugurada, inicialmente no bairro 

Aventureiro, no dia 18 de dezembro de 2006, e hoje, em novas instalações, possui duas 

unidades tendo como mantenedora a Fundação Municipal Albano Schmidt - Fundamas. 

Desde 1966, a Fundamas é referência no ensino profissionalizante em Joinville e mantêm 

parceria com o Instituto de Assistência Social de Bonn (Alemanha), com a Prefeitura 

Municipal de Joinville e lideranças comunitárias, tendo como pioneira, a alemã Ine Frank. De 

acordo com o site42 da instituição, a Fundamas administra hoje seis Centros Educacionais, um 

Ônibus de Inclusão Digital, que leva a Oficina do Conhecimento e duas unidades Casa Brasil. 

Em uma delas, existe uma webrádio funcionando totalmente em plataforma livre, como 

veremos adiante. A Fundamas Casa Brasil Norte fica localizada na Rua Joana LongenTenfen, 

s/nº, no Bairro Jardim Iririú, e a Fundamas Casa Brasil Sul fica na Rua Monsenhor Gercino, 

5.189, no Bairro Jarivatuba, na qual empreendemos uma breve análise. As duas unidades 

oferecem gratuitamente para a comunidade diversas oficinas promovendo a inclusão social e 

digital. Hoje, cada unidade atende, em média, 100 pessoas por dia, considerando alunos e 

pessoas que utilizam livremente o espaço da Sala de Leitura e o acesso a computadores e à 

internet. 

Em entrevista43José Rodolfo Salgado, coordenador da unidade Casa Brasil Sul e 

atuante há quatro anos na mesma, comenta que o Projeto Casa Brasil em Joinville funciona 

desde o ano de 2005 e foi subsidiado nos três anos iniciais pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Após esse período o CNPq doou todos os 

equipamentos para as unidades. De acordo com Salgado todos os módulos (Auditório; 

Telecentro; Laboratório de Segurança Alimentar; Multimídia, Sala de Leitura; Sala Multi-uso; 

                                                 
42 Disponível em: <http://www.fundamas.com.br/main.asp?link=indep&id=304>  Acesso em: 01 jun. 2012. 
43 Entrevista concedida a autora pelo telefone no dia 1º de junho de 2012. 
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Quadra de Esportes) oferecidos pelo Projeto funcionam como nos moldes iniciais. Salgado 

pontua algumas benesses promovidas pelo trabalho coletivo na Casa Brasil, dizendo que a 

unidade conta com 22 voluntários e que ainda é referência no país em rádio online com a 

utilização de software livre. Oferecem cursos na área de informática como manutenção de 

micros, metareciclagem - MetaRec44, criação de sites e blogs, oficinas de cinema, sempre 

utilizando software livres, como o sistema operacional Linux e programas de edição de 

imagem, como o Gimp. 

Embora tenhamos consciência de que todas as iniciativas, oficinas e cursos 

ministrados pela Casa Brasil Sul, sejam riquíssimas, não nos cabe aqui destrinchar cada uma e 

suas especificidades. Dentre elas nos ateremos à experiência da webrádio, que “É a única 

rádio online do estado em sistema Linux, com qualidade FM”, segundo Rodolfo Salgado. A 

webrádio funciona no módulo Multimídia e está há um ano no ar.  Salgado continua: 

Bem...dentro do projeto inicial da Casa brasil já tem previsto uma Rádio 
Comunitária em todas as unidades. Mais como sabemos, os processos de licitação 
de da concessão são demorados e caros. Como é uma das normas se trabalhar com 
plataforma livre, fiquei estudando algo que poderia se adequar... [...] pensei em 
fazer o funcionamento [da webrádio] 24 horas em plataforma livre. 
 

Outras iniciativas, como o Projeto webrádio nas escolas45 também foram promovidas 

pela Casa Brasil. Segundo Rodolfo todo o material utilizado na Webrádio Fundamas Casa 

Brasil e no projeto para as escolas foi desenvolvido a partir da metareciclagem. Contudo, é 

relevante frisar o aspecto político que envolve a produção desse tipo de rádio que tem sua 

transmissão por meio da internet.  

A lei 9.612/9846 que regula as rádios comunitárias tem uma série de restrições e 

padrões que precisam ser seguidos pelas emissoras comunitárias. Uma delas é a questão da 

transmissão, pois no formato tradicional, segundo a lei, as rádios só podem funcionar num 

raio de um 1 km de distância. Com as webrádios esse problema é tecnicamente superado, pois 

a transmissão pela web não tem restrição de distância. Basta apenas um computador 
                                                 

44 Metareciclagem – MetaRec significa basicamente a reciclagem de lixo eletrônico que consiste na 
desconstrução do lixo tecnológico para a reconstrução da tecnologia, por meio da captação de computadores 
usados. Os princípios da metareciclagem são desconstrução de hardware, uso de softwares livres, uso de licenças 
abertas, a criação de ambientes de circulação da informação pela internet e a reapropriação de tecnologia 
objetivando a transformação social.  
45 Segundo Rodolfo, o Projeto webrádio nas escolas é dirigido por um ano pela casa Brasil e depois se multiplica 
na própria escola. A primeira a receber o Projeto foi a Escola Municipal Doutor Sadalla Amim Ghanem, 
localizada no Parque Guarani - Joinville - Santa Catarina. 
46 Lei 9.612 de 19 de fevereiro de 1998. Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências. 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9612.htm>.�
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conectado à internet. O poder de alcance dessas rádios é muito maior e consequentemente a 

sua democratização também. Não estamos desmerecendo as rádios comunitárias e/ou 

alternativas convencionais, estamos unicamente atentando para o fato de que existe um 

crescimento de webrádios potencializado pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Segundo pesquisa47 realizada pelo IBOPE Media, publicada em dezembro de 2012, o 

total de pessoas com acesso à internet no Brasil, no terceiro trimestre de 2012 foi de 94,2 

milhões. Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em 

qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lanhouses e outros locais), mais as crianças 

e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Sem considerar esse 

público, o número total com acesso no Brasil seria de 85,3 milhões no terceiro trimestre de 

2012, representando crescimento de 2,4% sobre os 83,4 milhões do trimestre anterior e de 

8,8% sobre os 78,5 milhões do terceiro trimestre de 2011. 

Outro ponto importante para nossa análise é a questão da participação popular. Em 

nossas análises, realizadas por meio da verificação de informações e fotos extraídas do site da 

instituição e do blog, bem como em entrevista realizada com o coordenador da unidade sul, 

pudemos constatar a presença de um Conselho Gestor, formado por membros da comunidade 

que participam das tomadas de decisões, trabalhando, assim, com a democracia participativa e 

atendendo à necessidade local na qual está inserida. Este dado torna-se premente para as 

análises, uma vez que, a busca pela autonomia e a participação coletiva são uma das peças-

chave para esse tipo de projeto. 

 

6 O que é participação? 

A palavra participação é derivada do latim participatio e significa ato ou efeito de 

participar. Logo, a participação, ou o ato de participar, está presente nas práticas cotidianas 

das pessoas. Elas podem participar das mais variadas formas na família, no trabalho, na 

comunidade, na escola, na política. Desde os primórdios, os homens vivem participando de 

alguma atividade, seja no clã, na aldeia, na tribo,seja nas tarefas de subsistência como a caça, 

a pesca, a agricultura. Todos participam  � homens, mulheres, crianças  �  pois precisam ter em 

comum com o outro, necessitam do compartilhamento. No entanto, há que se entender que 

tipo de participação é essa. Ela se dá a partir dos mais variados níveis e formatos. 
                                                 

47 Disponível em:<http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Acesso-a-internet-no-Brasil-atinge-94-
milhoes-de-pessoas.aspx>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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Pretendemos contextualizá-la, sem perder de vista que o ato de participar vem de um processo 

histórico e excludente para a maioria da população brasileira e de outros países latino-

americanos, justamente pela falta de conscientização política e tradição no exercício de 

participar. 

 Nesse aspecto Peruzzo destaca que,  

Depois de ver, durante muitos anos, a maioria da população brasileira excluída das 
possibilidades de participação nos mecanismos decisórios, vivemos, a partir do 
início da década de oitenta, uma avalancha de promessas e de convites nesse 
sentido, principalmente por parte de políticos, órgãos públicos e organizações sem 
fins lucrativos da sociedade civil. O termo participação chegou a tornar-se um 
modismo. Mas, depois de tantos usos diferentes que lhe impingidos, podendo 
significar desde o mero “assistir” até o pleno “tomar parte ativamente”, acabou 
passando por um desgaste.  
 

Para Juan E. Díaz Bordenave participação vem da palavra parte, porém faz uma 

diferenciação quando trata desse assunto. Para o autor existem diferenças na qualidade de 

cada participação. “A prova de fogo da participação não é o quanto se toma parte mas como 

se toma parte” (BORDENAVE, 1985, p. 23). Bordenave trata de processos de micro e de 

macroparticipação para falar das diferenças entre elas. Para ele a microparticipação é uma 

associação voluntária de duas ou mais pessoas em atividade comum e os objetivos não são os 

benefícios pessoais e imediatos unicamente. Já a macroparticipação ou participação social, 

compreende a intervenção das pessoas nos processos que constituem ou modificam a 

sociedade. 

 

6.1 Participação Social 
Participação Social nas palavras de Bordenave (1985, p. 25) “[...] é o processo 

mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte na produção, na gestão e no usufruto 

dos bens de uma sociedade historicamente determinada”. Todavia, a luta pela participação 

social envolve processos participatórios organizados pelos mais diversos grupos, cujos 

objetivos visam expressar suas demandas econômicas, políticas, sociais, culturais, etc. Porém, 

nem sempre essa participação torna-se efetiva quando tratamos dela no âmbito político.  

Para Bordenave (1985, p. 26) “[...] na democracia liberal os cidadãos tomam parte nos 

rituais eleitorais e escolhem seus representantes, mas por não possuírem nem administrarem 

os meios de produção material e cultural, sua participação macrossocial não é real”. Falar 

sobre democracia liberal e participação social requer uma leitura sobre a questão do Estado na 

delegação de poderes à sociedade, pois muitas vezes são apenas consultivos. E engloba 
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também a capacidade do povo em entregar para o Estado as escolhas que deveriam ser suas. O 

Estado atua como porta-voz do cidadão, mas de fato não entrega aos mesmos o direto de 

participar ativamente das decisões que dizem respeito às questões econômicas, políticas, 

sociais, culturais, conforme já explanamos. Essa é uma condição histórica que perpassa 

décadas de submissão e exclusão da sociedade brasileira quanto aos seus direitos. 

A participação é inerente à condição social do homem, mas ela não é efetiva. 

Acreditamos que para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, torna-se 

premente a participação efetiva de todos no âmbito político, em prol do bem comum. Mas este 

é um caminho difícil que deve ser trilhado aos poucos. Acreditamos que esse caminho pode 

ser facilitado se o sistema de informação48 da própria sociedade aumentar, a partir do seu 

engajamento e dos níveis e graus de participação. Seja em movimentos provenientes da 

sociedade civil, como um aspecto micro da participação, ou na ampla participação social, que 

parte da necessidade do povo em se envolver e participar das decisões que dizem respeito ao 

futuro do país.  

Em síntese, a participação é inerente à natureza social do homem, tendo 
acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos primitivos, até as 
associações, empresas e partidos políticos de hoje. Neste sentido, a frustração da 
necessidade de participar constitui uma mutilação do homem social. Tudo indica 
que o homem só desenvolverá seu potencial pleno numa sociedade que permita e 
facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só se dará numa 
sociedade participativa (BORDENAVE, 1985, p. 17). 

 

6.2 Diferenciando participação 
Bordenave (1985, p. 30-31) fala em graus e níveis de participação e aponta como 

questões-chave dois aspectos na relação entre dirigentes e membros. Um relacionado ao grau 

de controle dos membros sobre as decisões e outro sobre a importância das decisões de que se 

pode participar. O menor grau de participação é o da informação, seguidos da consulta 

facultativa, da consulta obrigatória, da elaboração/recomendação, da cogestão, da delegação e 

como maior nível o da autogestão. 

Dentre algumas iniciativas de participação de viés internacional, tanto da sociedade 

civil quanto da sociedade política, destacamos o Fórum Social Mundial (FSM), Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), precedida da 

Conferência das Nações Unidas (Rio+20), Fórum de Comunicação e Sustentabilidade 

                                                 
48 Sistema de informação é um conceito utilizado por Jorge González.  Vale lembrar que Sistema de informação 
difere do grau de informação proposto por Bordenave, quando aponta que a informação está na escala de menor 
grau na participação. 
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(FICO.SU), entre tantas outras. Entretanto, nem todas as pessoas engajadas nos referidos 

projetos participam na delegação de poderes, com a autogestão, muitas ficam somente no 

nível da informação.  

Peruzzo (2004, p. 78) toma por base as abordagens de Bordenave, contudo, avança em 

suas proposições, pois acredita ser possível falar de três diferentes modalidades de 

participação popular, num aspecto mais totalizante de ação coletiva. São elas: participação 

passiva, participação controlada e participação-poder. 

 

6.2.1 Participação passiva 
Mesmo que a pessoa não se envolva efetivamente em determinada decisão por assumir 

uma postura de espectador, acaba por desenvolver um tipo de participação.  

 

6.2.2 Participação controlada 
Esta modalidade diz respeito ao relacionamento entre segmentos da sociedade com 

órgãos do poder público, podendo ser limitada e ou manipulada. 

 

6.2.3 Participação-poder 
De acordo com Peruzzo (2004, p. 81) esta modalidade é baseada em processos que 

propiciam a participação democrática, ativa e autônoma dos cidadãos, ocasionando o 

crescimento das pessoas e das organizações coletivas enquanto sujeito. Esta modalidade “não 

é passiva nem manipulada, apesar de por vezes ser limitada, no sentido de não atingir todas as 

instâncias da estrutura política ou não abarcar todas as decisões” (PERUZZO, 2004, p. 81). 

Como mencionamos, Bordenave fala em graus de participação quando se refere à cogestão e à 

autogestão. Já Peruzzo pontua esses termos como expressões do poder-participação. 

 

Cogestão 

É a forma mais comum de participação quando, por exemplo, nos referimos àqueles 

atores sociais que “vestem” a camisa do bairro onde moram, participando de reuniões, 

assembleias, discutindo sobre os problemas encontrados na comunidade. Mesmo não tendo o 

poder de decisão num nível mais amplo, esses atores participam, levando até o poder público 

os problemas locais e reivindicando soluções. Como exemplo, temos a comunidade do 

Maraporã, localizada em Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Esta comunidade 

está localizada em uma região rural, com escassos recursos de saneamento básico. A escassez 
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e péssimas condições de potabilidade da água é um problema grave que assola a região. Como 

não chega água encanada na comunidade, a prefeitura da cidade conta com a prestação de 

serviço especializado na coleta e abastecimento de água, por meio de poço artesiano. 

Contudo, essa fonte de recursos hídricos precisa ter a sua capacidade de vazão aumentada, 

pois a água é muito ferruginosa e sem pressão. Nesse cenário, a comunidade não fica inerte ao 

problema, pois seus membros se organizam por meio de assembleias, fazem mutirões e 

mantêm um canal direto com a empresa prestadora do serviço, bem como com a prefeitura. A 

última reivindicação da Associação de Moradores de Maraporã é a construção de um novo 

poço artesiano para captação de água potável.  

Peruzzo pontua que cogestão quer dizer coparticipação, ela implica o acesso ao poder 

e a partilha dele, mas com certas limitações. 

[...] a cogestão tem um campo imenso para concretizar-se no nível das 
organizações populares ou comunitárias, em relação ao poder público, 
principalmente o municipal, ou a instituições prestadoras de serviço, como a 
escola, a segurança, os meios de comunicação. Por exemplo, a ‘comunidade’ pode 
cogerir a escola construída e mantida pelo governo, decidir sobre procedimentos 
como a explicitação do conteúdo curricular e a definição do material didático, 
ajudar na conservação das instalações e na proteção dos alunos, enquanto o poder 
público estabelece as diretrizes gerais da educação, remunera os professores, 
fornece os recursos e a merenda (PERUZZO, 2004, p. 81). 
 

 

Autogestão 

Diz respeito à tomada de decisões, ou seja, a participação direta e efetiva da população 

num aspecto mais amplo da vida que abrange os setores econômico, político, social, cultural, 

etc. Para Peruzzo (2004, p. 84) a autogestão “é a estrutura básica da sociedade socialista”. 

Peruzzo pontua que existem outras possibilidades participativas que são válidas, porém não 

devemos confundi-las com a autogestão, é o caso da cogestão citada anteriormente, do 

cooperativismo e do controle operário ou popular. 

A autogestão acontece em instituições, sindicatos, associações, em órgãos do governo 

que gerem o autogoverno, a participação ativa de todos, seja diretamente, ou seja, por meio de 

delegações representativas, nos mais variados níveis de decisões. A autogestão para Peruzzo 

“em sua plenitude, relaciona-se com a mais profunda utopia de igualdade, liberdade e 

desalienação, como uma fonte alternativa na busca de uma nova sociedade e de um novo 

homem” (2004, p. 86). 
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Todas as formas de participação são válidas, não temos a pretensão aqui de classificar 

esses níveis, apenas nos baseamos em referenciais teóricos para nos dar o aporte necessário 

para o entendimento do que vem a ser participação em um país como o Brasil, marcado pela 

centralização do poder nas mãos de poucos, em especial, se tratando dos meios de 

comunicação. Pretendemos trilhar um caminho que nos leve ao entendimento da participação 

popular por meio da comunicação comunitária e como ela pode contribuir para o 

compartilhamento de poderes e decisões na produção, desenvolvimento e circulação da 

comunicação, seja somente no nível da informação ou mesmo na autogestão de um canal 

comunitário. 

 

7 Participação popular na Comunicação Comunitária 

Para Bordenave (2002, p. 89), o receio de que os meios massivos não estariam em 

condições, ideológicas ou tecnológicas, de apoiar a construção de uma sociedade mais 

participativa tem instigado o povo e os comunicadores a procurar formas alternativas de 

comunicação. Assim, “[...] o termo alternativa refere-se à substituição dos meios comerciais e 

estatais de massa por meio de comunicação horizontal que permitam o acesso, a participação 

e até mesmo a autogestão dos meios pela população organizada.” 

Em Bordenave (1985, p. 74), “A participação é uma vivência coletiva e não 

individual, de modo que somente se pode aprender na práxis grupal. Parece que só se aprende 

a participar, participando”. De certo modo, sem participação não pode haver comunicação. 

Muitos ainda acreditam que, devido a sua natureza tecnológica e à complexidade de 

sua administração, os meios de comunicação de massas só podem ser manejados por 

empresas particulares ou pelo Estado. A verdade é que não existem obstáculos de índole 

tecnológica para que estes meios sejam utilizados pelo próprio povo organizado, de modo que 

se voltem mais a favorecer a interrelação social, o diálogo e a auto-expressão de todos os 

cidadãos e grupos comunitários (BORDENAVE, 1985, p. 69). 

Para o autor, entre os meios alternativos incluem-se outras formas não tecnológicas de 

comunicação (BORDENAVE, 2002, p. 90), como o teatro popular, a literatura de cordel, o 

teatro de fantoches, a reunião, o comício, os jornais murais, as inscrições nos muros e paredes, 

os letreiros pintados em pedras, porteiras e tapumes, as faixas, “e qualquer outra modalidade 

que a imaginação popular possa imaginar”. Por outro lado, segundo Bordenave (2002, p. 90-

91), a corrente alternativa também pode se apropriar de certa sofisticação tecnológica, com a 
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utilização dos meios de comunicação, como o jornal, rádio, TV, entretanto o autor enfatiza a 

importância de uma mudança de estrutura interna, quanto à metodologia da programação, 

para conceder espaço à participação popular e para integrar o meio de comunicação na luta 

por uma sociedade participativa. 
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CAPÍTULO IV - UMA CASA, MUITOS CÔMODOS E 

INCÔMODOS 

  

Notas introdutórias ao capítulo 

Uma casa é sinônimo de abrigo, proteção, de unidade familiar, disposta com alguns 

espaços destinados ao uso e compartilhamento individual e / ou coletivo dos membros. No 

seu sentido estrutural, uma casa pode ser grande, pequena, modesta, requintada, com poucos 

ou muitos cômodos. No entanto, o mais básico e fundamental na construção de uma casa, é o 

seu alicerce, a sua fundação, que, a sua vez, tem o cimento como elemento primordial. 

De nada adianta o cimento ser consistente, se o alicerce da casa não for bem 

estruturado no início da sua obra. Casas mal planejadas, com estruturas frágeis, sofrem com a 

iminência de rachaduras, vazamentos, interdições. Sem dúvida, causam muitos incômodos.  

  

1  Para além da inclusão digital: Motivações e propostas do Projeto Casa 

Brasil 

O Projeto Casa Brasil nasceu a partir do contexto explanado no segundo capítulo, 

marcado pela chamada Sociedade da Informação. Como já apontamos, foi no governo do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os programas voltados para a temática da inclusão 

digital, ganharam força e visibilidade. Segundo fonte confiável, mas que prefere não se 

identificar49, a criação do Sampa.Org, foi uma experiência significativa que influenciou o 

Governo Federal a expandir a área de atuação dos telecentros e a integração dos mesmos com 

os outros programas em diversos pontos do país. Uma iniciativa de inclusão digital e 

formação de uma rede pública de comunicação. O projeto nasceu no ano de 2000, em São 

Paulo, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2005), como parte das ações do 

Instituto de Políticas Públicas Florestan Fernandes. O Governo Federal se inspirou nessa 

iniciativa e tentou integrar suas ações por meio de um projeto que sustentasse não somente o 

aspecto da inclusão digital e da conectividade com computadores providos de internet, mas 

que pudesse de uma forma macro tratar da inclusão social. Em outras palavras, além de 

fornecer cursos de informática e acesso livre a internet, fomentaria outras formas de 

                                                 
49 Entrevistado 1. Entrevista concedida a autora pelo telefone no dia 24 de jan. de 2012. 
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sociabilização por meio da integração da informática e da comunicação, com o objetivo 

precípuo - a ampliação dos direitos de cidadania. 

Até o momento, levantamos algumas considerações sobre as principais transformações 

ocorridas na sociedade brasileira nas últimas décadas com o espraiamento das TICCs. 

Contudo, como já dissemos, não é o objetivo do presente trabalho tratar da inclusão digital, 

tampouco dos telecentros comunitários. Fizemos, entretanto, uma introdução a essa temática 

para contextualizarmos o Projeto Casa Brasil, que parte dos telecentos, mas que em suas 

origens pretendia ultrapassar a visão puramente instrumental da tecnologia, que diz respeito a 

equipamentos e conectividade. Levamos em consideração o empoderamento, ou seja, a 

apropriação das tecnologias não como um fim, mas como um dos mecanismos para a 

comunidade gerar o seu próprio conhecimento. 

Destarte, num cenário de efervescência tecnológica, o Governo Federal, em meados do 

ano de 2004, desenvolve o projeto denominado Casa Brasil. Este projeto surgiu com a 

pretensão de ultrapassar a estrutura tradicional de um telecentro comunitário, que conta 

normalmente com computadores conectados à internet em banda larga. Nesses espaços, os 

usuários podem acessar a rede, fazer cursos de informática com a utilização de softwares 

livres50 etc. O objetivo principal dos telecentros comunitários é o uso e apropriação das 

tecnologias de informação e comunicação, no intuito de promover a inclusão social e digital 

das comunidades atendidas.  

Inicialmente, o Projeto Casa Brasil, por meio do edital MCT-SECIS/CNPq/Casa Civil 

- ITI/CGPCB nº 041/2005, foi desenvolvido para atender as comunidades, privilegiando as 

localidades com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), com a implantação de 90 

unidades em todo o território nacional. Sendo uma unidade piloto, localizada na cidade de 

Valente, no Estado da Bahia, e outras 89 em cidades, tendo como referência populacional a 

estimativa oficial do IBGE de julho de 2004, segundo os seguintes critérios: as capitais que 

possuíssem população acima de um milhão e duzentos mil habitantes poderiam ser 

contempladas com até três unidades; as capitais que possuíssem população entre setecentos e 

                                                 
50 Grosso modo, software livre diz respeito à liberdade dos usuários em executar, copiar, distribuir, estudar, 
modificar e aperfeiçoar o programa. Um programa é software livre se os usuários possuem as quatro liberdades 
essenciais: A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 0); A liberdade de estudar 
como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade 1). Para tanto, acesso ao código-fonte é 
um pré-requisito; A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo (liberdade 2); A 
liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros (liberdade 3). Desta forma, você pode dar a 
toda comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-
requisito. Disponível em <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html>.. 
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hum mil até um milhão e duzentos mil habitantes poderiam ser contempladas com até duas 

unidades do Projeto Casa Brasil; as capitais que possuíssem população de até setecentos mil 

habitantes poderiam ser contempladas com uma unidade (CNPq, 2004, p. 9).  

Para a execução do Projeto, o Governo Federal contava com os chamados parceiros 

estratégicos51, por meio de seleção pública, como: Associações; Fundações; Organizações 

Não Governamentais (ONGs); Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs); Universidades; Institutos; Centros Tecnológicos; Centros e Museus de Ciências; 

Centros e Fundações de Pesquisa e Desenvolvimento; Públicas ou Privadas; sem fins 

lucrativos; e/ou Prefeituras Municipais; Governos Estaduais; Empresas Públicas de 

Informática, que possuíam uma estrutura inicial para abrigar alguns dos módulos, como 

veremos mais a frente, previstos para o funcionamento da unidade. 

Durante os três primeiros anos, o Projeto Casa Brasil recebia subsídios do Governo 

Federal e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq52 para 

a sua implantação e manutenção. De acordo com o presente edital, o parceiro estratégico 

deveria apontar como pretendia viabilizar a sustentação financeira, social e tecnológica da 

unidade, pelo período mínimo de dois anos, após o término do aporte de recursos públicos 

federais para a manutenção da Casa Brasil. Um dos requisitos era manter o nome Casa Brasil, 

sua identidade visual e o acesso universal, público, gratuito e demais especificações do 

contidas no Projeto Casa Brasil. 

De acordo com publicação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)53 

disponibilizado em 2007,  

Uma unidade Casa Brasil não se resume em um projeto de inclusão digital, que 
leva computadores e conectividade a comunidades carentes. É um projeto que 
permite que os moradores usem a unidade como um ponto de encontro onde 
cultura e formação profissional são o elo entre as pessoas que frequentam o local. 
As atividades privilegiam ações como governo eletrônico, comunicação 
comunitária, educação ambiental, economia solidária, software livre, 
valorização da cultura local, direitos humanos, alfabetização e leitura. 
Qualquer pessoa da comunidade pode frequentar uma unidade Casa Brasil 
gratuitamente (grifo nosso). 
 

                                                 
51 O parceiro estratégico é a instituição que abriga a unidade do Projeto Casa Brasil, sendo selecionado através 
do um Edital de Seleção Pública de projetos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação.   
52 Nos primeiros três anos de funcionamento do Projeto Casa Brasil, o CNPq contribuiu para a realização de 
avaliações que visavam analisar o impacto da Casa Brasil na comunidade local e para a capacitação continuada 
da equipe, com bolsas específicas para casa função, para que ao final deste prazo o Projeto pudesse contar com 
pessoal habilitado.   
53 Uma Publicação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) disponibilizado em 2007 n° 44 – 
Brasília, 27 de junho de 2007. 
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Em linhas gerais, o projeto visava levar para as localidades atendidas um espaço que 

privilegiava a formação e a capacitação em tecnologia aliada à cultura, arte, entretenimento e 

participação popular, com forte apoio à produção cultural local. 

 

 
1.1 Os módulos do Projeto Casa Brasil  

Entretanto, a proposta do Projeto Casa Brasil, em seus moldes iniciais, fomentava uma 

mudança de paradigma sobre o conceito de inclusão digital, pois visava, como foi dito, 

ultrapassar a estrutura tradicional de telecentro comunitário. Em entrevista54, Ana Cristina 

Santos Moreira, ex-integrante do Comitê Gestor do Projeto Casa Brasil corrobora, 

Inclusão digital não é preparação para o mercado de trabalho, pensamos inclusão 
digital como o seguinte: uso das tecnologias, computador e internet, para o 
desenvolvimento da autonomia para estímulo ao desenvolvimento local e para o 
exercício do direito à comunicação, à informação, à cidadania então, nossa chave, 
nosso ponto, era a autonomia no sentido freireano. 
 

Cada unidade do Projeto Casa Brasil era composta por espaços democráticos, públicos 

e comunitários, de uso gratuito e de acesso irrestrito, constituído por uma estrutura modular, 

ou seja, que agregavam outros serviços (módulos) além do telecentro comunitário. Esses 

módulos poderiam ser implantados simultaneamente ou em etapas. A participação popular, 

por meio do conselho gestor local, serviria dentre outros motivos, para auxiliar a comunidade 

na utilização dos espaços. As unidades poderiam abrigar os seguintes módulos (CNPq, 2004, 

p.4-6):  

Auditório 

Espaço para, no mínimo, 50 assentos, equipado com caixas acústicas, tela de 

apresentação e canhão de projeção de imagens. Este espaço serviria para reuniões da 

comunidade, apresentação de palestras, filmes e demais usos adequados a um auditório de 

pequeno / médio porte. Sua estrutura poderia estar, ou não, alocada no mesmo espaço dos 

outros módulos, tendo em vista a dificuldade de um arranjo de espaço para esta determinada 

função. 

Espaço Multimídia 

O Espaço Multimídia era uma combinação de oficinas para criação de conteúdo 

multimídia (gravação e tratamento de áudio e vídeo, oficinas de produção de conteúdo para a 

rede e programação em linguagens de software livre) e de difusão interna/externa (sala com 
                                                 
54 Entrevista concedida a autora no dia 07 de janeiro de 2013, realizada pelo Google Talk.  
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recursos de áudio/vídeo/web ou oficina orientada à difusão dos conteúdos produzidos nas 

oficinas de determinada unidade). Desta maneira, o Espaço Multimídia se configurava como 

um nó dentro de uma rede, que absorvia e difundia conteúdo, interagindo com outros nós da 

rede. 

Uma oficina era composta por membros que promoviam a identificação do grupo com 

uma tarefa criativa dentro de uma categoria de interesse. Dessa forma, uma mesma pessoa 

poderia participar em mais de uma oficina. Cada uma das oficinas deveria ser alocada em um 

espaço/laboratório. O Projeto, nos moldes iniciais, concebia a existência de oito oficinas: 

Auditório (Oficina Social); Oficina de Texto; Laboratório Gráfico; Laboratório de Vídeo; 

Laboratório de Áudio; Laboratório de Rádio; Laboratório de Reciclagem e Laboratório 

Hacker. 

No entanto, havia espaço para o surgimento de novas oficinas a partir de iniciativas 

internas de cada unidade. “Não se trata de um projeto fechado, mas de um conceito de 

organização de um espaço multimídia em um equipamento de uso comunitário” (CNPq, 2004, 

p. 5). 

Laboratório de Informática e Laboratório de Divulgação da Ciência 

O Projeto Casa Brasil (CNPq, 2004, p. 5) propunha a criação de ambos os módulos, 

porém o parceiro estratégico tinha autonomia para escolha do módulo que mais se adequasse 

a realidade local. 

O objetivo do Laboratório de Informática era voltado para o ensino da montagem e 

manutenção de equipamentos de informática, sobre o funcionamento eletroeletrônico dos 

equipamentos de informática (hardware). Segundo o Projeto, o objetivo era preparar “os 

jovens para o mercado de trabalho” (CNPq, 2004, p. 5). 

Já o Laboratório de Divulgação da Ciência era um espaço destinado à popularização e 

disseminação da ciência no território nacional, segundo o Projeto o objetivo era de “divulgar a 

ciência através da técnica, da cultura e da arte” (CNPq, 2004, p. 6).  

As Oficinas de Ciências comportavam atividades direcionadas a popularização da 

ciência, exposições, experimentos científicos e manifestações artísticas, dependendo da 

vocação local e do plano para a utilização do laboratório apresentado pelo parceiro 

estratégico. Em nossa análise empírica, verificamos a apropriação desse Laboratório na Casa 

Brasil Imbariê, por meio das manifestações artísticas e culturais, como veremos no último 

capítulo do presente trabalho. 
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Oficina de Rádio 

De acordo com a legislação sob a lei 9.612/98, uma Rádio Comunitária55 trata de 

radiodifusão de sons, em frequência modulada (FM), de baixa potência (25 Watts), que dá 

condições à comunidade de ter um canal de comunicação dedicado a ela, abrindo 

oportunidade para divulgação de suas ideias, manifestações culturais, tradições e hábitos 

sociais. “Algumas unidades do Projeto Casa Brasil poderão contar com uma emissora 

comunitária dependendo da não duplicação de iniciativas, bem como com o estabelecimento 

de parcerias com setores populares já envolvidos com a comunicação comunitária” (CNPq, 

2004, p. 6). A ideia seria de que os parceiros locais que já tivessem a concessão e uma rádio 

em funcionamento pudesse integrá-la ao Projeto. 

 Em nossas visitas a algumas unidades do Projeto Casa Brasil, localizadas no Rio de 

Janeiro em meados do ano de 2007, verificamos na unidade CIAD Mestre Candeia56, um 

laboratório de Rádio Comunitária, todo equipado, porém fechado e sem uso. Talvez, pela falta 

de parceiro estratégico, por falta mesmo de uma concessão própria para o funcionamento, pela 

falta de profissionais interessados em desenvolver esse tipo de oficina, ou por ventura um 

misto de todos esses fatores. 

Sala de Leitura 

A Sala de Leitura seria um espaço para concentrar doações de livros, revistas, 

periódicos para a Casa Brasil. Nesses espaços eram organizadas rodas de leitura visando 

incentivar este hábito. O objetivo também era a organização de encontros de poesias, leituras 

dramáticas de peças teatrais e textos escolhidos pelos educadores locais. A estrutura da sala de 

leitura era simples e contava com estantes, mesas e cadeiras. 

                                                 
55 Para saber mais sobre a lei 9.612/98, acesse < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9612.htm> Segundo 
a legislação uma Rádio Comunitária não pode ter fins lucrativos, nem vínculos de qualquer tipo, tais como 
partidos políticos, instituições religiosas etc. Sabemos que quanto mais uma Rádio Comunitária se fortalece e 
cria vínculos com o território, não somente físico, mas simbólico, mas ela tende a extrapolar seus limites e se 
fortalecer e a comunidade passa cada vez mais a se empoderar desse importante meio de comunicação. Mas por 
outro lado, dependerá também de recursos financeiros. Todavia, a legislação proíbe o lucro por parte das Rádios 
Comunitárias, quando define que as mesmas não devem possuir fins lucrativos, vetando a Publicidade. Contudo, 
é importante a mobilização social dos atores envolvidos para que continuem lutando pela garantia de seus 
direitos devido à carência de recursos.  
56 CIAD - Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência Mestre Candeia, localizado na Avenida 
Presidente Vargas, 1997, 2º andar, centro, Rio de Janeiro, RJ. O CIAD é gerenciado por um Conselho Gestor, 
composto por representantes das Secretarias Municipais da Pessoa com Deficiência, Educação, Saúde, Trabalho 
e Renda, Esportes e Lazer e do Ministério da Previdência Social/INSS.  
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Telecentros 

São espaços públicos equipados com computadores conectados à Internet em banda 

larga. Cada unidade alocada no Projeto Casa Brasil deveria possuir no mínimo 10 e no 

máximo 20 micro-computadores, com software livre. As principais atividades oferecidas à 

população eram: Uso livre; Cursos de introdução à informática; Oficinas especializadas. De 

acordo com o Projeto, o telecentro deveria ser um espaço para proporcionar ao cidadão a 

interação com o poder público e a interação social. Era de fundamental importância que o 

telecentro da Casa Brasil estivesse conectado à Internet em banda larga para possibilitar aos 

usuários acesso às ferramentas de informação e comunicação, conteúdos e saberes. “O acesso 

à internet para um Telecentro é tão importante quanto os livros para uma biblioteca” (CNPq, 

2004, p.4).  

Módulo de Representação do Governo Federal 

Um dos objetivos do Projeto Casa Brasil (CNPq, 2004, p.6) era levar os programas e 

serviços do Governo Federal para as comunidades. Para a concretização desse objetivo, 

segundo dados extraídos do Projeto, era necessário disponibilizar espaços para que os 

diversos órgãos do governo pudessem desenvolver atividades para atender às necessidades 

específicas de uma comunidade, ou fazerem-se presentes para implementação de projetos e 

programas. “O objetivo é facilitar a vida da população mais pobre, aproximando os serviços 

públicos do cidadão” (CNPq, 2004, p. 6). 

Unidade Bancária 

A Unidade Bancária era um modelo de correspondente bancário popular criada para 

atuar no segmento de microcréditos. A ideia era promover a inclusão bancária de pessoas de 

menor renda que hoje não são atendidas pelo Sistema Financeiro tradicional, localizadas 

próximas à residência dos clientes e em local de grande fluxo desse público, assim como a 

Casa Brasil. 

Cada unidade do Projeto Casa Brasil era composta por uma equipe de bolsistas do 

CNPq, cada um responsável pela sua função e ou / módulo e pelo desenvolvimento dos cursos 

e oficinas ministrados, contudo o trabalho deveria ser desenvolvido de forma integrada. 

Portanto, cada Casa Brasil deveria contar com (CNPq, 2005, p.10-11):  

� Um coordenador de unidade – Profissional com experiência na coordenação de equipe 

de extensão, disseminação ou transferência de tecnologia, adequada à atividade a ser 

exercida no projeto. 
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� Um técnico de estúdio multimídia – Profissional com experiência em atividades de 

extensão, disseminação ou transferência de tecnologia, adequada à atividade a ser 

exercida no projeto. 

� Um técnico de laboratório – Profissional com experiência em atividades de extensão, 

disseminação ou transferência de tecnologia, adequada à atividade a ser exercida no 

projeto. 

� Um coordenador de telecentro – Profissional com experiência em atividades de 

extensão, disseminação ou transferência de tecnologia, adequada à atividade a ser 

exercida no projeto. 

� Um monitor de telecentro – Aluno de nível médio ou profissional com facilidade de 

comunicação. 

� Um técnico da unidade – Aluno de nível médio ou profissional com facilidade de 

comunicação. 

 

A partir da integração dos diversos módulos expostos, o Projeto Casa Brasil almejava 

benefícios para as comunidades locais que abrigassem as unidades e também para a 

administração pública, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Benefícios do programa 

Cidadãos e Comunidade Administração Pública 

 

Formação 
Participação 
Simplificação 
Desenvolvimento humano 
Desenvolvimento econômico 
Iniciação dos membros das comunidades 
em 
atividades de cidadania 
Melhoria da qualidade de vida 
Acesso facilitado aos programas 
governamentais 
Disseminação do Conhecimento 
 

Melhoria da imagem 
Reconhecimento 
Apoio 
Canal de comunicação dos programas 
governamentais 
Atendimento ao direito à informação dos 
cidadãos 
Disponibilização de acesso aos programas 
governamentais 
Racionalização de custos de divulgação dos 
programas governamentais 
 

   
Fonte: CNPq - Projeto Casa Brasil, 2004. 
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Para a implantação e avaliação dos módulos previstos no edital e para a concretização 

dos benefícios para os cidadãos e a comunidade, bem como para a administração pública, o 

Governo Federal lança o Projeto com o envolvimento dos seguintes custos: 

 

Tabela 2 – Tabela geral de custos do Projeto Casa Brasil 

CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROJETO CASA BRASIL – 90 UNIDADES 

TABELA GERAL DE CUSTOS DO PROJETO CASA BRASIL 

Descrição Valor (R$) 

TELECENTRO R$ 4.024.900,00 

ESPAÇO MULTÍMIDIA R$ 2.340.000,00 

SALA DE LEITURA R$1.341.000,00 

OFICINA DE RÁDIO R$ 288.000,00 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E / OU INFORMÁTICA R$ 450.000,00 

BOLSAS CNPq R$ 1.260.000,00 

DIÁRIAS E PASSAGENS (TRABALHO DE CAMPO) R$ 6.058.800,00 

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS LOCAIS  R$ 1.244.700,00 

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS LOCAIS – DIÁRIAS E 

PASSAGENS 

R$ 1.819.880,00 

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS ESTADUAIS R$ 1.147.500,00 

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS ESTADUAIS – DIÁRIAS E 

PASSAGENS 

R$ 18.400,00 

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL R$ 82.350,00 

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO R$ 3.960.000,00 

TOTAL (R$) GERAL R$ 24.331.930,00 

 

Fonte: CNPq - Projeto Casa Brasil, 2004. 

 

1.2 A coordenação do Projeto Casa Brasil 
O Projeto Casa Brasil foi gerido por uma Coordenação, composta por um Comitê 

Gestor (CGPCB)57 e por um Comitê Executivo. 

                                                 
57 Comitê Gestor do Projeto Casa Brasil – CGPCB. 
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O Comitê Gestor do Projeto Casa Brasil – CGPCB era composto por representantes 

dos seguintes órgãos do Governo Federal: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI) pela Casa Civil da Presidência da República, que o coordena; Secretaria de 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República; Ministério da 

Educação; a Secretaria de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia; o GESAC58 

do Ministério das Comunicações; o Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura; 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Objetivos do CGPCB: 

Estabelecer diretrizes gerais de gestão e aplicação dos recursos destinados ao Projeto 

Casa Brasil; Estabelecer critérios para a escolha das entidades e localidades que abrigarão e 

administrarão as unidades locais do Projeto Casa Brasil; Aprovar o plano anual de trabalho do 

Projeto Casa Brasil e, avaliar periodicamente seus resultados; Acompanhar e monitorar a 

implementação e o desempenho das unidades do Projeto Casa Brasil. 

O Comitê Executivo do Projeto Casa Brasil coordenava as ações de ministérios, 

secretarias, autarquias, empresas estatais e demais órgãos do Governo Federal para a 

consecução dos objetivos propostos, “propiciando maior eficácia e visibilidade aos programas 

de inclusão social do Governo Federal” (CNPq, 2004, p. 14). O Comitê Executivo era 

composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades do Governo Federal: Ministério 

da Ciência e Tecnologia, que o coordenava e era responsável pelo repasse dos recursos; pelo 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, responsável pela Secretaria-Executiva; pela 

Casa Civil da Presidência da República; pelo Ministério da Educação; pela Secretaria de 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República; Ministério das 

Comunicações; Ministério da Cultura; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Serviço Federal de Processamento de Dados; Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil S.A; 

Centrais Elétricas S.A; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Petróleo Brasileiro S.A. 

Funções do Comitê Executivo 

                                                 
58 O Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão - GESAC é coordenado pelo Ministério das 
Comunicações por meio do Departamento de Infraestrutura para Inclusão Digital, que oferece conexão de 
internet via satélite e terrestre à telecentros. O Programa é direcionado, prioritariamente, para comunidades em 
estado de vulnerabilidade social, em todos os estados brasileiros, privilegiando as cidades do interior, sem 
telefonia fixa e de difícil acesso. Por meio dele, é disponibilizada a infraestrutura fundamental para a expansão 
de uma rede. Desde 2002, milhares de brasileiros passaram a dispor do acesso à internet por meio do Programa, 
que proporciona oportunidades de inserção no mundo das tecnologias de informação e comunicação por meio de 
uma iniciativa governamental pública. O Projeto Casa Brasil foi contemplado com esse Programa. Para saber 
mais sobre o GESAC acesse <http://www.gesac.gov.br/programa-gesac/o-que-e-o-gesac>. 
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As funções atribuídas ao Comitê Executivo, através de sua Secretaria-Executiva eram: 

coordenar a implantação das unidades; acompanhar e monitorar o desempenho das unidades 

locais; gerir e operacionalizar o Portal Casa Brasil59; gerir os convênios com entidades que 

abrigaram e administraram as unidades locais do Projeto Casa Brasil; disciplinar os 

convênios/parcerias realizados entre as entidades locais, administradoras das unidades, e 

terceiros; gerir os convênios com ministérios e estatais nos casos em que estivesse 

configurada a necessidade de interveniência de diversos órgãos; interagir com o Programa 

Brasileiro de Inclusão Digital; coordenar as ações entre ministérios e estatais nos projetos de 

abrangência nacional e que estivessem vinculados ao Projeto; coordenar as atividades de 

formação e capacitação dos agentes envolvidos no processo de implantação das unidades; 

receber e processar informações enviadas pelas equipes de capacitação continuada; manter um 

banco de dados do processo de implantação do Projeto e suas unidades locais que pode ser 

geo-referenciado e contribuir para o Observatório de Inclusão Digital; manter ferramentas de 

gerenciamento e suporte remoto das atividades das equipes de capacitação continuada; 

desenvolver e manter o sistema operacional dos telecentros e espaços multimídia. 

Além da coordenação do CGPCB e do Comitê Executivo, na proposta do Projeto Casa 

Brasil constava a criação de Conselhos Gestores. Esses conselhos eram formados por 

membros da própria comunidade para atuarem junto ao Projeto. Segundo o Manual do 

Conselho Gestor60 (2008, p.8-9), a ideia era de que os membros que atuassem no Conselho 

participassem das oficinas e de outras atividades, já que essas pessoas permaneciam algum 

tempo dentro da Casa. Dessa forma, poderiam acompanhar os acontecimentos no Projeto e a 

cada visita poderiam perceber algum tipo de problema ou receber alguma sugestão. Quando 

havia reunião do Conselho, esses membros apresentavam os pontos para a comunidade 

debater e, se fosse o caso, decidir por alguma mudança ou novidade. 

O Conselho Gestor é um grupo de pessoas eleitas na comunidade para contribuir 
com o projeto Casa Brasil. Ele participa da gestão do espaço e das atividades do 
projeto, em conjunto com os bolsistas e com as entidades envolvidas. É um espaço 
de participação direta, que deve estimular as pessoas a exercer a cidadania ativa. O 
Conselho Gestor deve se reunir sempre para avaliar o projeto e para pensar em 
como fazer para que ele consiga alcançar seus objetivos. A participação da 
comunidade é fundamental para o presente e para o futuro do Projeto Casa Brasil 
(MANUAL DO CONSELHO GESTOR, 2008, p. 29).     

                                                 
59 Portal do Projeto Casa Brasil disponível em <www.casabrasil.org.br>. 
60 Projeto Casa Brasil. Equipe de Implantação e Gestão.  Elaboração: Flávio Silva Gonçalves, fev. de 2008. 
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A proposta era de que o Conselho Gestor fosse um espaço de participação direta dos 

cidadãos nos momentos de decisão sobre as atividades realizadas em casa unidade. Além 

disso, que o Conselho Gestor deveria contribuir para a integração do projeto Casa Brasil a 

outros projetos, entidades e movimentos organizados, articulando novas parcerias e 

principalmente contribuindo para a avaliação da unidade Casa Brasil. Em certa medida, 

enquanto o Projeto estava em sua fase inicial, temos registros da atuação de alguns Conselhos. 

Contudo, com a descontinuidade do mesmo e adequação do Projeto as realidade locais e em 

detrimento da manutenção do mesmo por parte dos parceiros estratégicos, os Conselhos foram 

se extinguindo. Na verdade, a participação popular no Brasil é um processo histórico e 

marcado por lutas de classes e tensões, como já observamos. 

 

1.3 Os rumos do Projeto Casa Brasil  
A partir de um breve levantamento iniciado em 2010, verificamos que nem todas as 

unidades espalhadas pelo Brasil que ainda estão em funcionamento seguem os moldes iniciais 

do projeto. Muitas unidades quando foram assumidas por parceiros locais, os chamados 

parceiros estratégicos, perderam um pouco das características devido a problemas como: falta 

de  financiamento para a manutenção e adequação do projeto ao modelo da Casa Brasil; falta 

de pessoal capacitado para atuar segundo as diretrizes do projeto; falta de material e 

equipamentos diversos etc. Algumas acabaram atuando somente como telecentros 

comunitários, como foi o caso do Projeto Casa Brasil localizado em Mesquita, município da 

Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Outras unidades, além dos telecentros disponibilizam, 

diversos serviços, como oficinas de teatro e de cinema, produção multimídia etc. 

 Uma observação importante diz respeito à identidade visual do Projeto Casa Brasil, 

pois um dos requisitos básicos era que os parceiros estratégicos deveriam aceitar e manter a 

identidade visual padrão do Projeto. Enquanto algumas unidades mudaram a identidade visual 

e o nome do projeto, outras mantêm a identidade “Casa Brasil”, porém não seguem mais as 

suas diretrizes. 

No decorrer dos anos, o projeto enfrentou problemas para conseguir financiamentos, 

teve dificuldades de implantação e gerenciamento. Devido a esses fatores, algumas unidades 

fecharam, outras mudaram de gestão e de objetivos. Nos dias de hoje, as propostas criadas 

para o funcionamento dos módulos expostos anteriormente já não funcionam como nos 

moldes iniciais, na maioria das Casas espalhadas pelo Brasil. 
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No Livro Inclusão Digital: vivências Brasileiras do historiador Maurício Falavigna61, 

na seção Cartas da Sociedade Civil, a Chefe de Gabinete do ITI, Adriana Fetter comenta a 

atuação do Projeto Casa Brasil dizendo que ele se mostrou eficaz onde havia liderança local 

no encaminhamento de ações previstas, e que tinham condições de dar sustentabilidade ao 

projeto após os três anos de aporte de recursos previstos pelo Governo Federal. Fetter vai 

mais adiante quando faz sua análise sobre a Casa Brasil: 

O Projeto Casa Brasil se mostrou eficaz onde havia liderança local no 
encaminhamento das ações previstas, e que tinham condições de dar 
sustentabilidade ao projeto após os três anos de aporte de recursos previsto pelo 
Governo Federal. Minha análise pessoal sobre a falta de êxito de ações tão 
valorosas é o nascimento de um projeto sem previsão orçamentária, com 
dualidade de pensamentos na implementação: uma acadêmica, liderada pela 
cúpula dos bolsistas do CNPq, que representavam o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, e uma idealista-tecnológica representada por implementadores 
sociais que já haviam participado de outros projetos estaduais e 
municipais. Um projeto incrível que foi uma experiência única de acertos e erros, 
e que proporcionaria as devidas correções nos demais projetos governamentais de 
Inclusão Digital que viriam a seguir (FALAVIGNA, 2011, p.122, grifo nosso). 

 

Falavigna (2011, p.122) comenta que “passados poucos anos, o projeto não vingou, 

em sua totalidade, das 90 unidades previstas há o registro de 56 em funcionamento, muitas em 

situações precárias e sem funcionários remunerados”. Para o historiador, o projeto enfrentou 

dificuldades de implantação, gerenciamento e de apropriação por parte da comunidade, um 

dos pilares do seu funcionamento. 

Atualmente a direção da Casa Brasil está a cargo do Ministério de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCTI) e até o momento não há, pelo menos publicamente, uma redefinição 

conceitual completa. De acordo com informação obtida com a pesquisadora Fátima 

Brandão62, no fim de 2009 e início de 2010, o MCTI por meio de sua Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para Inclusão Social (SECIS) solicitou avaliação do projeto e das unidades da 

Casa Brasil em funcionamento. O resultado da avaliação resultou numa reestruturação do 

projeto e  a publicação de um novo edital pelo CNPq. Edital MCT/CNPq no. 49/2010 

REID/Casa Brasil, em outubro de 2010. Ao qual puderam concorrer as unidades existentes e 

                                                 
61 Maurício Falavigna trabalhou no Instituto Florestan Fernandes, no projeto Sampa.Org. Em seguida foi diretor 
do Sampa.Org entre 2003 e 2010. É consultor do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos (IPSO) 
desde 2008. Atualmente trabalha na Província Marista do Rio Grande do Sul, onde é coordenador pedagógico do 
Polo Regional Sul do programa Telecentros.BR. 
62

 Maria de Fátima Ramos Brandão é professora e pesquisadora do Departamento de Ciência da Computação da 
Universidade de Brasília (UNB) e coordenadora do Programa Rede de Extensão para Inclusão Digital - REID, 
iniciado em 2010 na mesma instituição. Atuou como coordenadora de Avaliação do Projeto Casa Brasil. 
Informação obtida por mensagem eletrônica no dia 24 de maio de 2012. 
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outros projetos. As propostas necessariamente deveriam envolver um professor universitário 

extensionista como coordenador das bolsas. 

A REID/Casa Brasil operou em 2011 com o fomento de bolsas por 12 meses para 90 

projetos selecionados pelo edital. Em 2012, o fomento não ocorreu, em razão das mudanças 

no MCTI/SECIS decorrentes do ano anterior. Tentamos por várias vezes acessar o portal da 

Casa Brasil <http://www.casabrasil.gov.br/>, porém desde o ano de 2012 o site encontra-se 

fora do ar, com a seguinte mensagem: Em breve, novo portal da Casa Brasil.  

 

Gráfico 3 – Portal da Casa Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.casabrasil.gov.br/> 

 
1.4 Casa Rio Digital  

Voltando a questão das unidades do Projeto Casa Brasil, localizadas na cidade do Rio 

de Janeiro, temos um dado importante para a análise. Assim que o Projeto Casa Brasil foi 

descontinuado, a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da SECT - Secretaria Especial de 

Ciência e Tecnologia investiu no Programa Casa Rio Digital63. Segundo Wilson França64, da 

Assessoria de Comunicação da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, a Casa Rio 

Digital é um programa inovador e iniciou suas atividades em 2009, afirma que a meta da 

prefeitura é inaugurar mais unidades. Atualmente o Programa tem 25 Casas Digitais em 

funcionamento espalhadas pelo Rio de Janeiro, entre elas, O CIAD Mestre Candeia que 

abrigava uma unidade do Projeto Casa Brasil.  

                                                 
63 A Casa Rio Digital é uma iniciativa da SECT - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do 
Rio de Janeiro. Esse espaço é destinado ao ensino de informática com computadores conectados que vai atender 
a população local com cursos de Informática visando oferecer possibilidades, fomentar o desenvolvimento, 
modernizar e implementar soluções que busquem melhorar a qualidade de vida do moradores da região. 
Disponível em <http://www.rio.rj.gov.br/web/sect/exibeconteudo?article-id=2366232>. 
64 Informação obtida pelo telefone no dia 14 de fev. de 2013. 
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Interessante à repercussão do Projeto Casa Brasil, com a sua visão integradora de 

inclusão social e digital, que de certo modo, gerou frutos e incitou outras iniciativas. Basta 

nos atentarmos à fala de França “[...] não é mais esse negócio de só fazer cartãozinho de 

visitas, não, sem querer menosprezar o telecentro, hoje já estamos em outra fase, outra 

profissão de futuro para a galera”. Ele está se referindo às Naves do Conhecimento, outro 

projeto implantado pela prefeitura do Rio de Janeiro. Também observamos, grosso modo, a 

identidade visual e o próprio nome do Programa Casa Rio Digital. Conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Cartaz de divulgação da Casa Rio Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.rocinha.org> 

A intenção política do Projeto Casa Brasil era que ele passasse a integrar todos os 

demais programas voltados para a inclusão digital e que se tornasse o pontapé para uma 

política pública de inclusão digital, assim como são os demais programas como a saúde e a 

educação, por exemplo. Contudo, isso não aconteceu, em meados do ano de 2010 o Projeto 

foi descontinuado. Mas vale lembrar que algumas unidades espalhadas pelo Brasil continuam 

em funcionamento, devido à apropriação das mesmas pelos parceiros estratégicos. Cada qual 

com suas particularidades locais se apropriaram dos módulos de acordo com critérios 

próprios. 

Temos visto experiências de Comunicação Comunitária e a apropriação que 

Comunidade local faz de algumas unidades, mesmo sendo experiências isoladas e espalhadas 

pelos vários cantos do Brasil. Mesmo com a incerteza do Projeto ou com a sua 

descontinuidade, as pessoas, os atores sociais envolvidos no processo, levaram para a vida as 
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experiências adquiridas no Projeto Casa Brasil, principalmente no tocante ao envolvimento 

comunitário.  

 

2 Casa Brasil Imbariê 

A Casa Brasil Imbariê está localizada no município de Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense, do Rio de Janeiro. Imbariê era chamada de Parque Estrela65 e pertencia ao 

Município de Nova Iguaçu. Somente mais tarde passou a ser o 3º Distrito de Duque de 

Caxias. Imbariê possui em torno de 161.48566 habitantes e é formada pelos seguintes bairros: 

Jardim Anhangá, Parada Angélica, Santa Lúcia, Vila Getúlio Cabral, Nova Campinas, 

Taquara, Parque Paulista etc. Como muitos outros distritos, Imbariê sofre com a falta de água, 

saneamento, transporte, tem sérios problemas na saúde pública, principalmente devido ao 

aumento de usuários de crack67 em Duque de Caxias e outras localidades, além dos escassos 

recursos para a educação e a cultura, como veremos na análise da Casa Brasil Imbariê. 

Como as demais unidades, a Casa Brasil Imbariê participou de seleção pública e foi 

contemplada com o Projeto Casa Brasil em parceira com a Secretaria de Cultura e Turismo da 

prefeitura de Duque de Caxias. A Casa foi inaugurada no ano de 2006 e abrigava, na época, 

os seguintes módulos: Sala de Leitura com a apropriação e adequação da Biblioteca pública 

comunitária já presente no local, Laboratório de Informática, de MetaRec, Laboratório 

Multimídia, Auditório e Telecentro Comunitário.  

Já apontamos no capítulo sobre os procedimentos metodológicos, mas cabe ressaltar 

aqui também, que a nossa participação no grupo pesquisado foi por meio da observação 

participante, de forma autônoma e relevada. Nossa inserção no grupo aconteceu por meio da 

observação, e deixamos claro desde o início para o grupo pesquisado o nosso papel apenas 

como observadora e atuação na Casa Brasil Imbariê. Não nos deixamos confundir como 

membros, funcionários, tampouco como alunos dos cursos observados. Vale lembrar que o 

grupo, nosso sujeito-objeto, não interferiu na pesquisa, na formulação dos objetivos e nem nas 

                                                 
65 Parque Estrela é uma estação de trem metropolitano do Rio de Janeiro. 
66 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
67 O crack é obtido a partir da mistura da pasta-base de coca ou cocaína refinada (feita com folhas da planta 
Erythroxylum coca), com bicarbonato de sódio e água. Quando aquecido a mais de 100ºC, o composto passa por 
um processo de decantação, em que as substâncias líquidas e sólidas são separadas. O resfriamento da porção 
sólida gera a pedra de crack, que concentra os princípios ativos da cocaína. O crack geralmente é fumado com 
cachimbos improvisados, feitos de latas de alumínio e tubos de PVC. É uma droga altamente perigosa e que traz 
consequências graves para os usuários. Disponível em < http://www.brasil.gov.br/crackepossivelvencer/a-
droga/fatores-de-risco>. 
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demais fases do projeto de pesquisa, nem do tipo de informação que registramos e menos 

ainda nas análises e interpretações que empreenderemos daqui para frente. Portanto, não 

pretendemos realizar pesquisa-ação. A observação se constituiu na participação nas seguintes 

atividades: Oficina de Desenho; História em Quadrinhos (H.Q); Curso livre de teatro e 

Biblioteca. 

O período de permanência para a observação foi de aproximadamente três meses, a 

partir do mês de setembro de 2012, quando se iniciou o segundo semestre, com novos cursos 

de capacitação e oficinas.  Chegávamos normalmente com uns 15 minutos de antecedência, 

um pouco antes de serem iniciados os cursos, tempo extra que nos permitia organizar nosso 

material e, também, já iniciar a observação. Acompanhamos, então, os cursos de Desenho, de 

História em Quadrinhos (H.Q) e as aulas de Teatro. As aulas eram realizadas as segundas, 

terças, quintas-feiras e aos sábados. Não tínhamos uma regularidade nas visitas, em média 

realizávamos duas visitas semanais acompanhando durante os três meses o desenvolvimento 

desses cursos. 

Adotamos o Diário de Campo no qual fizemos o registro diário de ocorrências, 

partindo dos seguintes critérios: apropriação da unidade; tipos de participação. (Participa 

como?); rotinas de produção coletivas e/ou individualizadas; preferências temáticas; tipo de 

atuação em grupo (construtiva ou depreciativa); tipo de informação que os jovens levam para 

a Casa Brasil; empoderamento da Casa Brasil Imbariê pela comunidade; análise do cenário 

(objetos, ambiente, tipo de apropriação do espaço para além do previsto, tipo de relações que 

estabelecidas, etc). 

A observação participante nos possibilitou verificar os cursos e oficinas ministrados, 

os usos que a comunidade faz da unidade, sua participação e, também, averiguar se a 

Comunicação Comunitária acontece no bojo desse processo, como veremos mais adiante.  

Vamos percorrer pelos critérios demonstrados acima, mas sem obedecer a uma ordem, 

pois a ideia é estar sempre em movimento e retomando os registros de acordo com o contexto 

abordado. Outro ponto importante é o entrelaçamento das teorias empreendidas no capítulo 

anterior, com as análises obtidas por meio da observação participante, entremeando nossas 

análises também com as entrevistas concedidas pelos membros (funcionários e alunos) da 

unidade. Dessa forma, teremos uma visão mais totalizante do cenário atual, que compõe a 

unidade Casa Brasil Imbariê. 
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2.1 Atividades da Casa Brasil Imbariê 
 
O curso livre de teatro 

Para Leandro Fortunato68, professor de teatro da Casa Brasil Imbariê, “o objetivo das 

atividades iniciais de teatro é incentivar a criatividade e a desinibição do participante através 

de jogos dinâmicos e de abordagens sobre temas atuais, possibilitando a exploração de 

linguagens alternativas e utilizando-se dos vários símbolos existentes na arte teatral”. Para 

Fortunato a partir do curso de teatro livre na Casa Brasil estima-se fomentar a cultura no local, 

promover o ingresso dos alunos no mercado artístico e em outros grupos culturais, além de 

melhorar a pespectiva de vida dos alunos. O tempo estimado de duração do curso livre de 

teatro normalmente é de seis meses, com montagem de espetáculo e entrega de certificado aos 

alunos que concluírem o curso.   

 

Gráfico 5 - Alunos e ex-alunos do curso de teatro  

 
Fonte: Arquivo Casa Brasil Imbariê  

Desenho 

 Os cursos de Desenho e História em Quadrinhos são ministrados por Cristiano 

Ludgerio, coordenador da unidade Casa Brasil Imbariê. Ludgerio desenvolve um trabalho 

voltado para o Mangá, técnica de histórias em quadrinhos japonesas, e técnicas de pintura 

com lápis de cor e aquarela. Os alunos do curso de desenho além de suas demais atividades, 

pintam quadros que servem de estímulo para o desenvolvimento de cenas improvisadas pelos 

alunos de teatro.  

                                                 
68 Entrevista concedida a autora pessoalmente no dia 01 de novembro de 2012. 
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Gráfico 6 - Alunos do curso de desenho  

                                
Fonte: Arquivo Casa Brasil Imbariê  

 

Biblioteca Pública de Imbariê 

 A biblioteca Pública de Imbarê até 2007 era o único espaço cultural do bairro, após 

esse período ela foi integrada a unidade da Casa Brasil. O espaço é coordenado por Nelma 

Gonçalves Lima Mota e auxiliado por Márcio Alessandro de Oliveira.  

 

Gráfico 7 – Movimentação na biblioteca 

 

 

 

    

 

 

 

  

Fonte: Arquivo Casa Brasil Imbariê  

 

Estrutura da Unidade 

Observamos péssimas condições de instalação e conservação da unidade. A mesma 

não possui manutenção periódica.  Porém, o espaço físico da unidade é amplo e possui uma 

secretaria, um Telecentro desativado, um Auditório onde é ministrado o Curso livre de teatro, 

o laboratório Multimídia, onde é ministrado o curso de Desenho. Esses dois últimos espaços 
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em funcionamento foram rearranjados e adaptados de acordo com as necessidades dos cursos. 

No caso do Teatro, as paredes da sala receberam tintura na cor preta para ser adaptada a 

vários cenários. No laboratório de Multimídia as “câmeras” e a ilha de edição cederam lugar 

para uma ampla mesa para os cursos de Desenho e H.Q. 

 

Insumos básicos 

Além das condições precárias da unidade devido à ausência de manutenção, 

constatamos que faltam os insumos básicos para o bom funcionamento dos cursos e da 

unidade.  Materiais de escritório e destinados aos cursos são raros e normalmente os próprios 

funcionários os custeiam.  O telefone fixo não funciona. O mesmo acontece com a água 

potável para o consumo dos funcionários e alunos, que normalmente quem compra é o próprio 

funcionário. Verificamos, desse modo, que existe um descaso por parte da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Duque de Caxias, por não providenciar os materiais e utensílios 

necessários para o bom funcionamento da unidade e desenvolvimento das atividades. 

Outro caso que merece destaque é em relação ao módulo Telecentro, pois foi 

desativado porque falta um técnico habilitado para efetuar as devidas manutenções nos 

equipamentos, que, no momento, não funcionam. Sem contar a péssima qualidade da internet 

fornecida pelo GESAC - Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão. 

Notadamente os alunos que frequentam a unidade são oriundos das classes menos 

favorecidas economicamente da cidade e muitos moram nas comunidades do entorno de 

Imbariê. Alguns frequentam a unidade com vestimentas simples, chinelo de dedos e mochilas 

nas costas são exemplos de trajes comumente encontrados. Notamos, logo no início da nossa 

observação participante, certo incômodo por parte de alguns alunos do curso de desenho com 

a nossa presença e devido ao fato de termos tentado uma entrevista inicialmente. Contudo, 

lançando mão do nosso método cartográfico, decidimos metodologicamente retroceder, e 

apenas observar num primeiro momento, deixando as entrevistas para a última etapa da nossa 

observação. Assim fizemos, e retomamos nossas observações e anotações in loco. 

 

 

Imersão 

Outra parte importante da observação participante foi a nossa imersão durante três dias 

consecutivos na mesma unidade, de 12 a 14 de novembro de 2012, das 9 às 17 horas. Com 
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essa escolha, tivemos a oportunidade de acompanhar todas as atividades que iam sendo 

desenvolvidas ao longo do dia, como a rotina de trabalho dos funcionários, o bate-papo e o 

entrosamento entre eles; a chegada e a saída dos alunos para os cursos; a movimentação da 

biblioteca com o empréstimo e devolução de livros, a utilização da mesma para leitura e 

estudos etc. Foi uma experiência muito rica, pois acompanhamos o dia a dia de trabalho, as 

formas como os funcionários se relacionavam, como era a receptividade com e entre os 

alunos. Observamos também o entorno da unidade, o movimento do comércio, o trânsito, a 

circulação de pessoas na praça. 

 

Tipos de participação 

Como explicitamos no capítulo anterior, Peruzzo (2004, p. 78) toma por base as 

abordagens de Bordenave e de Merino Utreras, no que diz respeito à participação popular. A 

autora acredita ser possível falar de três diferentes modalidades de participação, num aspecto 

mais totalizante de ação coletiva, a participação passiva, a participação controlada e a 

participação-poder, esta última, criada pela autora. Em nossas observações constatamos que 

os alunos e funcionários, como membros da comunidade, estão inseridos em maior ou menor 

medida dependendo do fato, nas duas primeiras modalidades de participação. Em relação à 

última modalidade ela precisa ser compreendida a partir do seu contexto histórico para então, 

abordarmos a conjuntura atual. 

 

Participação passiva 

Nem todos os membros se envolvem efetivamente em determinadas decisões internas, 

como por exemplo, na escolha de temas para o desenvolvimento de atividades, ou em 

atividades extracurriculares. Alguns alunos que mantém essa postura, chegam até a unidade e 

desenvolvem as tarefas solicitadas, mas a sua participação não passa desse nível, pelo menos 

não enquanto estivemos observando suas atividades. Eles assumem uma postura de 

espectadores, mas segundo a teoria, acabam por desenvolver um tipo de participação.  

 

Participação controlada 

Esta modalidade diz respeito ao relacionamento entre segmentos da sociedade com 

órgãos do poder público, podendo ser limitada e/ou manipulada. É o caso da relação dos 

funcionários com a Secretária de Cultura e Turismo da prefeitura. Eles até tentam falar em 
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nome da unidade para reivindicar insumos, objetos, manutenção, mas muitas vezes sofrem 

com o descaso. 

 

Participação-poder 

De acordo com Peruzzo (2004, p. 81) esta modalidade é baseada em processos que 

propiciam a participação democrática, ativa e autônoma dos cidadãos, ocasionando o 

crescimento das pessoas e das organizações coletivas enquanto sujeito.  São elas: a Cogestão e 

Autogestão. 

 

Cogestão 

Atualmente esse tipo de participação é bem emblemática na Casa Brasil de Imbariê. Se 

por um lado os usuários não reivindicam seus direitos aos órgãos públicos, pedindo por 

melhorias na Casa Brasil, por outro, com certo sacrifício funcionários e alunos participam 

coletivamente, auxiliando uns aos outros nas tomadas de decisões e iniciativas internas. Como 

é o exemplo da Campanha S.O.S. XERÉM, promovida pela Casa Brasil Imbariê. 

 

Autogestão 

Não diagnosticamos esse tipo de participação na unidade. O Projeto Casa Brasil foi 

descontinuado no ano de 2010, e nesse mesmo ano a Casa Brasil Imbariê também deixou de 

receber os recursos do projeto, sendo assistido somente pela Secretaria de Cultura e Turismo 

da prefeitura, consequentemente o conselho gestor formado pela comunidade Imbariê também 

deixou de existir. Não tivemos a oportunidade de observar as reuniões promovidas pelos 

conselhos gestores, mas sabemos que foram experiências significantes. No entanto, ficamos 

apenas com os relatos de experiência de algumas pessoas que participaram do Projeto Casa 

Brasil no início, inclusive, entrevistando um dos criadores do Manual do Conselho Gestor, 

que diz o seguinte: 

A ideia de ter conselhos gestores é uma forma da comunidade sugerir alguns 
cursos, avaliar, ajudar nas articulações com outras instituições, novas parcerias 
para a unidade, como potencializar para que no futuro seja um espaço de 
mobilização e manutenção do programa. 
A questão de um conselho gestor comunitário em um projeto como esse, discutindo 
sobre políticas públicas, compreendendo como direitos da sociedade nesse 
momento. Acesso a informação, a inserção das pessoas na sociedade no ponto de 
vista político (Flavio Silva Gonçalves, Jornalista, TIC Casa Brasil). 
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Rotinas de produção coletivas e/ou individualizadas 

Em sua maioria, as atividades desenvolvidas no Curso livre de teatro são coletivas, 

dado a própria dinâmica de interação entre os alunos. Já os Cursos de Desenho e H.Q são 

mais individualizados. Salvo, quando o professor, solicita que os alunos façam desenhos com 

as características dos colegas de classe. 

 

Preferências temáticas 

Dentre as inúmeras produções desenvolvidas na Casa Brasil, vamos nos ater a uma 

peça de Teatro apresentada no final do ano passado em uma escola pública de Imbariê e que 

causou repercussão pelo seu caráter reivindicatório. Segue trecho da peça: Reconstrução do 

humano em tempos de Ilusão
69. No quadro: O julgamento da nação brasileira:  

Advogado – Obrigado, meritíssima! Uma das testemunhas afirmou que o senado 
vota leis em benefício da nação, no entanto, algumas dessas leis não chegam ao 
fórum de discussão pública. Recentemente, está sendo votada no senado a proposta 
do novo código penal brasileiro que tem inúmeros tópicos proveitosos como penas 
mais rígidas [...] existem nesse mesmo documento, tópicos grosseiros, 
abomináveis, como uma tentativa desmedida de legalizar o aborto no país, assim 
como estimular o uso de drogas e até o plantio da maconha, juntamente com o 
porte da droga. Senhores... Se fizermos um plebiscito a população poderá se 
manifestar sobre tais questões. A pergunta é por que não fazem? Por que o 
resultado vai ser contrário aos interesses de uma minoria (grifo nosso). Nesse 
ponto eu concordo com meu nobre colega. 

 

Atuação em grupo 

A atuação em grupo conforme nossas observações e análises é do tipo Construtiva, 

pois mesmo com escassos recursos e verbas, os funcionários e alguns alunos da Casa Brasil 

Imbariê se mobilizam em prol de demandas sociais, seja pela cultura por meio da promoção 

de Exposições de Desenhos, da apresentação de Peças Teatrais nas escolas públicas da região, 

e até mesmo na realização de campanhas para arrecadação de roupas e/ou alimentos. 

Tomemos como exemplo a catástrofe ocorrida em Xerém, ocasionada devido as fortes 

chuvas e alagamentos, no início do mês de janeiro de 2013. Muitos moradores ficaram 

desabrigados, perdendo familiares, suas casas e objetos pessoais na enchente. Contudo, 

mesmo sem material para o próprio sustento, a unidade Casa Brasil Imbariê, se organizou e 

fez um mutirão para arrecadar doações de alimentos não perecíveis e roupas para serem 

                                                 
69 Direção: Leandro Fortunato. 
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doadas às vítimas da enchente. Temos aí dois pontos interessantes: A participação popular e a 

Comunicação Comunitária, como linhas de frente da Campanha promovida pela Casa Brasil 

Imbariê: S.O.S XERÉM. Pudemos observar essa rica experiência de jovens se mobilizando 

para colaborar com o próximo.  

Temos o registro das doações, que ao final da campanha não se encerraram no caso de 

Xerém, pois presenciamos a chegada de uma Kombi para a arrecadação das peças de roupas 

para outra comunidade próxima a Imbariê, a Vila São João. 

 O responsável por essa retirada fez questão de se identificar e contar um pouco de sua 

história.  José Miguel, o Zezinho, cidadão, pai de família e vigilante, “retira” crianças da rua, 

oferece o conforto do seu lar, comida e educação, porém enfrenta os entraves burocráticos de 

adoção, legalização etc. Busca também resgatar pessoas de diferentes idades viciadas em 

crack, sai durante as noites para oferecer alimentos. Atua com recursos próprios para tentar 

salvar vidas, conta com a participação dos membros da sua comunidade, ele faz questão de 

frisar que são os mais pobres que costumam colaborar com suas iniciativas, e leva essas 

pessoas para o seu próprio lar.  

Perguntamos para o Zezinho como foi a chegada de João Pedro na família. O João 

Pedro é um menino dois anos de idade e que com apenas um mês e meio de nascido foi 

abandonado em uma caixa de papelão por sua mãe, viciada em crack. O menino foi achado 

por terceiros e encaminhado para a residência do Zezinho. Perguntamos: Como foi a chegada 

do João Pedro na família? Emocionado, ele chora e fica em silêncio por alguns segundos. 

“Cheguei do trabalho e tinha uma pessoa com um bebê numa caixinha de papelão, com 

apenas um mês e meio de idade, me esperando. Imediatamente, dei banho e alimento e liguei 

para minha esposa avisando, vem para casa, pois temos um bebê. Ela chegou com mamadeira, 

bacia, fralda [...]”.  Após muita luta, Zezinho e sua esposa, hoje, tem a guarda do João Pedro. 

Além deste, o casal também adotou outros meninos. 

 A relação de Zezinho com a Casa Brasil Imbariê ocorre por meio dessas doações e 

teve início a partir de sua amizade com o professor de Teatro, Leandro Fortunato. A ideia é 

que ambos construam uma rede para continuar colaborando com as pessoas abaixo da linha da 

pobreza, viciados, doentes com a contribuição de doações e também com a Companhia de 

Teatro.  

Para o presente trabalho foi importante fazer essa colocação para demonstrarmos que o 

Projeto Casa Brasil por meio da participação popular tem gerado muitos frutos, mesmo com a 
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ausência do poder público. Mas foi importante fazer a incursão metodológica sobre os tipos 

de participação apontados por Peruzzo, pois dessa forma, pudemos assentar nosso chão 

teórico ao que vivenciamos na prática. 

 

Tipo de informação que os jovens levam para a Casa Brasil 

No dia a dia há conversas corriqueiras pelos corredores da unidade. Em relação aos 

cursos e oficinas, informações sobre o seu cotidiano, sobre os problemas no bairro etc. Essas 

informações são traduzidas em formas de atividades. Como é o caso do curso de Desenhos, de 

H.Q. O professor, Cristiano Ludgerio, orienta seus alunos a se apropriarem da técnica 

japonesa, contudo, pede que os mesmos levem dados da sua realidade, da comunidade local 

para a construção das personagens. 

 

Empoderamento da Casa Brasil Imbariê pela comunidade  

Percebemos que os alunos mais engajados no Projeto Casa Brasil são aqueles que 

participam do Curso livre de Teatro. Um dado interessante é que a partir do curso ministrado 

na Casa Brasil, pelo professor Leandro Fortunato, por iniciativa da equipe, foi criado um 

grupo de trabalho com 13 membros, composto pelo professor e alunos. Dessa forma, as 

atividades desenvolvidas não se encerram no Projeto Casa Brasil, extrapolam os muros de 

Duque de Caxias e se mostram em outras comunidades também. 

Todas as formas de participação demonstradas são válidas, principalmente em um país 

como o Brasil, marcado pela centralização do poder nas mãos de poucos, em especial, se 

tratando de experiências que envolvam a comunicação. Trilhamos um caminho que nos 

levasse ao entendimento da participação popular na Casa Brasil Imbariê, e como ela pode 

contribuir para o compartilhamento de poderes e decisões na produção, desenvolvimento e 

circulação da comunicação (a partir da atuação dos membros no Teatro, nas experiências com 

o curso de Quadrinhos), seja somente no nível da informação - como espectadores, 

aguardando as demandas das atividades solicitadas - ou mesmo na cogestão da unidade, 

promovendo exposições, espetáculos, participando da escolha dos temas das aulas seja nos 

cursos de Desenho ou no Teatro, enfim, participando e democratizando o poder de comunicar 

por meio de suas experiências. 
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Para demonstrar, em certa medida, como ocorre o empoderamento da Casa Brasil, 

acreditamos ser importante para esse composição transcrever partes significativas dos relatos 

de alguns alunos70. Segue: 

Aluno 1: 

Pra começar, queria deixar claro que nunca tinha trabalhado com algo parecido 
antes, e que isso está sendo muito gratificante. Além de poder ajudar as pessoas 
(discutindo a realidade e a participação de cada um na sociedade), eu me sinto bem 
comigo mesma. Exige sim, suor e muito trabalho, mas além disso, exige amor e 
carinho, e isso temos de sobra. Durante esse tempo que estou com vocês [Casa 
Brasil Imbariê], aprendi várias coisas diferentes. Desde como me comportar nos 
palcos, até como amadurecer (ainda falta muito, mas de pouquinho em pouquinho 
vou aprendendo). Sorri e muitas vezes fiquei chateada, mas isso é normal, passa. 
Fiz amigos, verdadeiros companheiros, pessoas que eu posso contar, e que apesar 
de me irritarem a todo o tempo, sei que sempre estarão dispostos a cuidar de mim. 
Sempre quis trabalhar com o teatro, desde muito pequena, mas nunca tive a 
oportunidade. [...].Com vocês [Casa Brasil Imbariê], pela primeira vez, pude 
conhecer o palco de um teatro, o que me emocionou, foi muito além de um sonho. 
[...]. Espero que todo o nosso planejamento dê certo, peço à Deus por isso e 
também espero que meus estudos não me afastem de vocês [Casa Brasil Imbariê], 
aliás vocês são mais que grandes amigos, são irmãos.  

Aluno 2: 

A experiência de trabalhar com o teatro de forma social está sendo bem 
interessante, pois dessa forma nós conseguimos nos informar sobre os 
acontecimentos sociais e também tomamos uma postura diante dos mesmos. Após 
começar a fazer esse tipo de trabalho, percebo que tenho uma nova forma de olhar 
para a sociedade, tendo em mente os acontecimentos e as intenções por trás desses 
acontecimentos. 

 
Aluno 3: 

 
Bom, para mim, trabalhar com o teatro de forma social tem sido incrível! Acho que 
num mundo, onde a informação viaja tão rápido, não devemos estar alheios a isso. 
Devemos trabalhar sempre, levando uma mensagem positiva através da arte. É 
mais do que um dever, é uma necessidade. E o teatro tem influenciado a minha 
vida da melhor maneira possível. Por muito tempo na minha vida, fui uma pessoa 
muito travada, por conta da Síndrome do Pânico. E o teatro tem me feito ver a vida 
com outros olhos. Olhos de arte, de beleza e alegria.  
 

Aluno 4: 

 
Trabalhar com o teatro pra mim não é apenas apresentar uma peça de teatro, mas 
sim representá-la. E também inclui um monte de vantagens, como no improviso, 
expressão corporal, entonação da voz o entrosamento com as pessoas, o incentivo a 
leitura muito que estimula a imaginação. Pra mim é ótimo trabalhar com o teatro, 

                                                 
70 Como já explicitamos na metodologia optamos pelo anonimato dos alunos. Entrevistas concedidas  
pessoalmente a autora no dia 01 de novembro de 2012. 
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ele me ajuda muito. [...] a questão do entrosamento, melhorei muito. No 
desenvolvimento e na comunicação. 

 

Contudo, observamos e entrevistamos outros alunos que ficaram um pouco 

incomodados com a presença da pesquisadora, mas não poderíamos deixar de explicitar. O 

aluno 5, enquanto fazia seus desenhos, nos disse o seguinte ‘tenho o ensino fundamental, mas 

desenho desde de criança. Tenho preguiça de estudar e nos meus desenhos, faço só os 

rascunhos mesmo”. Mesmo assim, esse e tantos outros alunos, encontraram na Casa Brasil 

Imbariê, um espaço onde conseguem se expressar e desenvolver suas habilidades. 

 

3 Cibercultur@ do conhecimento a ação 

Para González o desenvolvimento da cibercultur@ perpassa o mundo digital e visa 

integrar três culturas, de informação, de comunicação e de conhecimento71. O pesquisador 

afirma que o desenvolvimento da cibercultur@ quer dizer o desenvolvimento de processos de 

autodeterminação, potencializados pela inteligência coletiva. A cibercultur@ seria facilitadora 

dos processos de preservação da memória, por exemplo. A palavra é escrita com arroba para 

indicar uma diferença em relação ao tratamento da questão apenas a partir do vetor 

tecnológico. Nas palavras de Jorge González (2008, p.127), cibercultur@ porque vem do 

prefixo grego kyber (ciber), da palavra latina cultura e do símbolo @ porque 

desenvolver cibercultur@ implica gerar, incrementar, aperfeiçoar, melhorar e 
compartilhar as habilidades para conduzir, dirigir e ‘pilotar’ relações sociais, num 
exercício de autogestão coletiva, horizontal e participativa. [ ..] [Cultura é 
empregada no seu sentido original, como] ‘cultivo, cuidado, atenção e 
desenvolvimento’. A habilidade para se autoconduzir e se dirigir aos outros para 
soluções mais inteligentes frente aos enormes desafios do século XXI, pode ser 
aprendida, pode ser compartilhada, pode ser cultivada com outros e para outros. [E 
uso]  o símbolo arroba @, [...] por sua semelhança gráfica com uma espiral, [...] 
para representar um circuito de retroalimentação positivo, um processo aberto e 
adaptável que gera uma resposta emergente que surge da densidade das relações do 
sistema e não se reduz à soma de seus componentes. 
 

Ainda segundo González (2012, p.238),  

Desenvolver cibercultur@ significa redesenhar coletivamente, e de baixo para cima 
(bottom-up) uma atitude diferente e, ao mesmo tempo, apreender uma série de 
habilidades transmissíveis que nos permitam operar habilmente com as tecnologias 
disponíveis ante as necessidades de informação, para gerar e valorizar o 

                                                 
71 Informação verbal. Aula magna da Faculdade Casper Líbero em 17/02/2011. 
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conhecimento e para coordenar ações de comunicação que permitam romper o 
círculo vicioso da dependência tecnológica.  
 

Portanto, como sabemos, vivemos hoje numa sociedade saturada de informação e não 

de conhecimento, neste aporte pensar tecnologia é pensar para além de computadores 

conectados à internet, é pensar em estruturas que abarquem a realidade social e local, de 

maneira que projetos voltados para a inclusão social pelas vias do digital percebam a 

realidade da comunidade onde a mesma está inserida, num processo permanente de 

construção de conhecimento e não apenas de informação. “Nestes tempos de ‘globalização’ 

forçada, esta condição é particularmente grave quando se trata de acessar, gerenciar, 

pilotar, dirigir as tecnologias para processar a informação, da comunicação, 

especialmente para gerar conhecimento”. (GONZÁLEZ, s/d, p.6, tradução nossa). Ainda de 

acordo com González tecnologias da informação e comunicação, servem não só para acessar a 

informação, mas para gerar seu próprio conhecimento, para incorporá-las em suas próprias 

visões de mundo. 

É a partir dessas aproximações que acreditamos que a Comunicação Comunitária pode 

contribuir para a democratização da comunicação pelo viés das políticas públicas. Avançando 

nos estudos da cibercultur@ aplicada a Comunicação Comunitária os atores sociais poderão 

sim, participar ativamente dos processos comunicacionais dispostos em redes virtuais e 

também fora delas, pois o mais importante que investimentos em políticas públicas de 

comunicação e cultura é a apropriação crítica e autônoma do equipamento público, e nisso, a 

cibercultur@ parece servir, reforçando o caráter basilar do conhecimento gerado pela e para a 

própria comunidade. Nesse sentido, González lança um novo olhar epistemológico para o 

futuro, o olhar da cibercultur@ (com arroba!). Tal perspectiva se mostra particularmente 

significativa no contexto latino-americano, onde a história de exploração econômica e 

desigualdades sociais são evidentes. 

Defendemos que a sociedade, que têm sido historicamente afastadas dos 
‘benefícios’ da globalização, têm a necessidade estratégica de conhecer as formas 
concretas pelas quais suas populações se relacionam com as tecnologias, com a 
informação, com a comunicação e com o conhecimento. Mediante este processo de 
apropriação, é possível delinear e elaborar uma estratégia crítica e adequada que 
lhes permita não somente diminuir, mas reorientar os efeitos perniciosos 
(deslocamento, incomunicação, desconhecimento, desinformação) causados 
pela força e direção do vetor tecnológico que impõe a densidade da vida cotidiana 
dessas sociedades (GONZÁLEZ, 2012, p.231, grifo nosso). 
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Segundo dados extraídos e confrontados nas entrevistas realizadas, verificamos que 

possivelmente faltou uma integração entre os três níveis: o Governo Federal que aplicou e 

desenvolveu o Projeto Casa Brasil, em conjunto com os seus Ministérios e o CNPq, entre os 

parceiros locais, como prefeituras, e entre algumas comunidades, que não se apropriaram das 

unidades. E num mais aspecto mais totalizante, percebemos também que a falta de 

institucionalização do Projeto e a falta da integração do mesmo com outras instâncias da 

sociedade, como as universidades também foi um fator agravante para a descontinuidade do 

Projeto Casa Brasil. Podemos conferir parte de nossas constatações por meio das passagens 

abaixo: 

Segundo Ana Cristina Santos Moreira, ex-integrante do Comitê Gestor do Projeto 

Casa Brasil, 

O Projeto Casa Brasil era um modelo especial de inclusão digital particularmente 
criticado por ser caro, pois abrigava unidades com auditório, estúdio multimídia, 
oficina de rádio, sala de leitura, telecentro e laboratório os críticos da proposta 
diziam que seria muito caro implantar um modelo tão oneroso72. 

  

Para Edgard Leonardo Piccino, ex-Secretário Executivo do Projeto Casa Brasil e 

integrante do Comitê Gestor: 

Em alguns lugares [as atividades desenvolvidas pela Casa Brasil] foram 
impactantes e perenes, ainda hoje recebo de maneira dispersa notícias de oficinas e 
atividades de algumas unidades. Em diversos outros os efeitos foram superficiais e 
não alteram a vida da comunidade. Creio que o principal motivo foi o baixo grau 
de institucionalização do projeto. Institucionalmente o projeto estava "no ar", era 
gerido no ITI, executava recursos financeiros pelo MCT e coordenado pela Casa 
Civil. Durante um curto período foi "coordenado" pelo Ministério das 
Comunicações. Não havia uma institucionalização firme que permitisse a 
realização de concurso público para profissionalizar a gestão, e que fornecesse uma 
base de ampliação e transformação em política pública perene73. 

 

Outra fala importante de Edgard Piccino, diz respeito aos parceiros estratégicos do 

Projeto Casa Brasil. “Os parceiros concorrem para receber equipamentos e recursos, não para 

implantar políticas públicas”. 

Flávio Silva Gonçalves, Jornalista, ex-Técnico de Instrução Continuada – TIC do 

Projeto Casa Brasil afirma: 

Eu era um que defendia dentro do projeto a importância do Governo Federal de se 
relacionar com os governos estaduais e com as prefeituras, justamente por essa 

                                                 
72 Entrevista concedida a autora no dia 07 de janeiro de 2013, realizada pelo Google Talk.  
73 Entrevista concedida a autora no dia 27 de dezembro de 2013, realizada pelo Google Talk. 



126 

 

 

 

lógica, de que política pública não impede de envolver universidades, instituições e 
a sociedade74. 

 

Em outro momento da entrevista, Gonçalves comenta, 

Como é uma iniciativa tecnológica grande e nova deveria ter uma articulação com 
o governo federal, governo estadual e da prefeitura, porque com as mudanças que 
ocorrem nesses governos podem ocorrer o término de alguns dos projetos, então no 
momento em que a comunidade se apropria de um espaço público e compreende 
aquilo como um direito dela, como uma obrigação do estado em insistir, pois caso 
haja a mudança o projeto não acaba. Também precisando do apoio das ONGs e das 
instituições como parceria, mas a iniciativa maior deveria ser dos governos. 

 

Robson Aguiar, ex-Técnico de Instrução Continuada – TIC do Projeto Casa Brasil e 

responsável pelas unidades localizadas no Rio de Janeiro, em entrevista75 a autora comenta 

que, das sete unidades previstas somente quatro funcionaram. Na própria capital, em 

Mesquita, São Gonçalo e Duque de Caxias, tendo as duas últimas, um funcionamento 

precário. Robson faz referência a unidade da Casa Brasil Imbariê, localizada em Duque de 

Caxias, na qual fizemos nosso trabalho de campo. De certo modo, quando iniciamos a 

observação o Projeto Casa Brasil já havia sido descontinuado, sendo gerido como já 

apontamos pela prefeitura. Realmente, conforme nossas observações anteriores, o 

funcionamento da Casa Brasil Imbariê era precário. Mas com muita garra e determinação, os 

funcionários envolvidos conseguiram levar o Projeto adiante e fomentar a participação ativa 

de alguns jovens da comunidade. 

Robson Aguiar também comenta sobre a sua participação no Projeto e os aspectos 

políticos de fundo: 

Minha participação no projeto aconteceu no período em que existiam várias 
experiências de inclusão digital sendo executados via Governo Federal ou por 
empresas públicas. No caso do projeto Casa Brasil, o formato procurou criar uma 
rede comunitária através de um conselho gestor local que pudesse ajudar no 
direcionamento das unidades. Por outro lado, o fato do Governo Federal criar 
um processo de transição de gestão e financiamento repassando as 
responsabilidades para as prefeituras eliminava qualquer possibilidade da 
gestão comunitária. Por outro lado, existe uma dificuldade muito grande em 
construir um conselho gestor comunitário, misturando as representações 
tradicionais (associação de moradores, sindicatos etc) usuários e os grupos 
produtores de conteúdos. Neste sentido, os pontos de cultura conseguiram uma 
maior eficiência por ser um projeto de autogestão para os grupos produtores de 
conteúdos. A falta de uma estratégia política que definisse o perfil do usuário 
transformou o Projeto Casa Brasil num projeto grande e com pouca capacidade de 

                                                 
74 Entrevista concedida a autora no dia 07 de janeiro de 2013, realizada pelo Skype. 
75 Entrevista concedida pessoalmente a autora no dia 04 de agosto de 2012. 
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mobilização (Robson Aguiar, ex-Técnico de Instrução Continuada – TIC do Projeto 
Casa Brasil, grifo nosso). 

 

Uma fala emblemática é a do entrevistado 1, quando comenta que o Projeto Casa 

Brasil “virou um cabidão de empregos”. Continua a entrevista afirmando que a Casa Brasil 

não foi à frente, dentre outros fatores, devido a interesses próprios de alguns representantes do 

Comitê Gestor que estavam engajados com a “militância”. O entrevistado 1, fez questão de 

mencionar que não tem nada contra a militância, e que até se interessa por questões de cunho 

social, porém afirma que o Projeto Casa Brasil deveria seguir as diretrizes e objetivos 

contidos no próprio edital. Questionou também a parte dos parceiros estratégicos, que em 

alguns casos, não se adequavam ao Projeto. Outro ponto importante abordado durante a 

entrevista diz respeito a uma segunda tentativa de colocar o projeto em funcionamento.  Nesta 

segunda tentativa o Projeto Casa Brasil seria gerido por universidades que apoiavam o 

fomento ao ensino e a pesquisa, mas segundo o entrevistado 1, muitos parceiros estratégicos e 

a “militância” resolveram sair de cena, porque não gostariam de entregar nas mãos das 

instituições de ensino a gestão do Projeto Casa Brasil. 

Com a análise e confronto das entrevistas verificamos um espaço de disputa 

conflituoso entre todos os setores envolvidos e engajados no Projeto Casa Brasil. Sabemos, 

contudo, que a participação popular é um processo histórico e lento no Brasil, dessa forma 

acreditamos com base nas teorias empreendidas no presente trabalho, que as estratégias 

políticas e comunicacionais deveriam ser bem orientadas, como um vetor. Como diz González 

(2012), aumentar as três culturas, de informação, de comunicação e de conhecimento é o 

primeiro passo para a criação de projetos duradouros e que privilegiam as parcelas da 

população vilipendiadas dos seus direitos, inclusive os de comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES 

Enquanto finalizávamos este trabalho, tivemos dois apontamentos, de certo modo, 

esperados, mas não desejados, quer dizer, não correspondentes ao modo que havíamos 

previsto e ao que se espera de um projeto como a Casa Brasil. Dado o alvoroço dos pleitos 

eleitorais – no nível municipal - da última campanha política e a mudança de governos, o 

primeiro apontamento diz respeito ao fechamento das duas unidades da Casa Brasil de 

Joinville - Santa Catarina.  

Sobre o fechamento das unidades mencionadas, fizemos, inclusive, uma breve 

reflexão sobre uma delas, a Casa Brasil Sul, a qual é abordada no capítulo três. Em bate papo 

online com o então coordenador da unidade Sul, Rodolfo Salgado, no dia 24 de janeiro de 

2013, o mesmo relatou sobre o fechamento da unidade até que fossem revistas as propostas do 

novo governo. Contudo, nem os funcionários e nem mesmo os membros da comunidade 

tiveram por parte dos governantes uma posição, decisão, explicação quanto aos rumos do 

Projeto. Simplesmente, as portas foram fechadas e as atividades paralisadas. Sobre o episódio, 

Salgado (2013) afirma: “Eles [o novo governo municipal] tiraram o projeto do ar...e não 

sabem se vão manter. Estão se habilitando e não querem gastar dinheiro sem saber se vale a 

pena. Politicamente é de outro governo, não sei se vão continuar”. Salgado continua: “Na 

verdade ninguém fala que a casa está fechada, eles dizem que estão estudando uma forma de 

manter o projeto até a comunidade talvez esquecer”. 

O segundo apontamento diz respeito a Casa Brasil Imbariê. Em tentativa de visita a 

esta unidade no dia 7 de fevereiro de 2013, nos surpreendemos bastante, pois nos deparamos 

com a Casa fechada. Encontramos os funcionários e alguns poucos alunos do curso de Teatro 

conversando sobre a decisão. O coordenador e professor Cristiano Ludgerio, nesse ínterim, 

recebeu uma ligação da prefeitura, a qual solicitou que ele providenciasse o número do 

patrimônio dos bens da unidade. No dia anterior havíamos telefonado para a Secretaria de 

Cultura e Turismo para saber os rumos do projeto e, assim, evitarmos uma viagem perdida até 

Imbariê. Nossa iniciativa em ligar para a secretaria teve dois motivos. O primeiro se deu pelo 

fato de o telefone da unidade estar sem funcionamento. E, o segundo, porque gostaríamos de 

saber do novo secretário de Cultura e Turismo os rumos da Casa Brasil Imbariê.  Contudo, a 

assessora Ana Paula, nos informou que a Casa Brasil daquela localidade estava funcionando 

normalmente. Infelizmente, não foi o que constatamos. 



129 

 

 

 

No intento de respondermos nossas perguntas de pesquisa, nos apropriamos de 

diversificados conceitos para almejarmos, senão as respostas, ao menos pistas delas. E foi 

exatamente o que encontramos: pistas. O Projeto Casa Brasil, como se pôde comprovar, não 

teve continuidade por um conjunto de fatores históricos, culturais e, em última instância, 

políticos. A tentativa era que o Projeto Casa Brasil, se tornasse o grande projeto de inclusão 

social e digital do governo Lula. Contudo, foi um projeto ambicioso, com altos custos e 

interesses político-partidários. Em parte, a militância composta por alguns membros da cúpula 

do Projeto Casa Brasil, tinha seus objetivos que visavam a autonomia das comunidades, da 

participação popular e viam no projeto um pontapé inicial para a emancipação e 

democratização da comunicação. Por outro lado, muitos tinham o interesse de fomentar o 

Projeto Casa Brasil, para que este viesse a se tornar um projeto de política pública, mas 

totalmente de cima para baixo, como um vetor, como corrobora González (2012), ao 

descrever esse tipo de movimento como uma força com direção. 

 Nesse jogo político, observa-se a participação popular na gestão e apropriação das 

unidades, que, de certo modo, favorecia o desenvolvimento das comunidades locais, 

dependendo do grau de conscientização e politização da comunidade. Nesse aspecto, algumas 

das 56 unidades espalhadas pelo Brasil conseguiram, durante o tempo de atuação no projeto, 

democratizar suas experiências de comunicação, ao seu modo. Nesses casos, a participação 

popular promovia sim o empoderamento, ou seja, a apropriação da Comunicação Comunitária 

em algumas das Casas espalhadas pelo Brasil, como é o exemplo da Casa Brasil de Joinville, 

em Santa Catarina, Sobre esta, dentre suas iniciativas, constatamos o funcionamento da 

Webrádio Fundamas, totalmente desenvolvida em sofware livre, exatamente como previa a 

plataforma de objetivos do Projeto Casa Brasil. 

Vale lembrar que sobre à Casa Brasil Imbariê começamos a pesquisa quando o CNPq 

e o Governo Federal já haviam descontinuado o Projeto Casa Brasil. Não acompanhamos de 

perto as experiências de Comunicação Comunitária gestadas no projeto desde sua 

inauguração, mas sabemos a partir dos relatos e entrevistas que, a Casa Brasil Imbariê 

“funcionava”. Num primeiro momento, a comunidade não sabia do que se tratava o projeto e 

muitos tinham até medo de entrar para perguntar. Mas, quando a coordenação local foi 

modificada, a Casa Brasil começou a funcionar a todo o vapor, como um espaço de 

articulação entre os funcionários (na época todos bolsistas do CNPq) e a comunidade, com 

todos os módulos e atividades propostas, inclusive com a presença do Conselho Gestor. Tal 
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Conselho era peça fundamental para o bom funcionamento das unidades Casa Brasil, já que 

eles serviam como porta voz da comunidade, levando para a coordenação do Projeto Casa 

Brasil, suas insatisfações, interesses e alternativas.  

Nesse período que pode ser compreendido entre 2006 a 2009, a Casa Brasil Imbariê 

por meio de suas ações, promovia o sentido coletivo de estar juntos, de compartilhamento, de 

estímulo para a aprendizagem e para futuras oportunidades no mercado de trabalho, já que 

fornecia cursos de informática, multimídia, além de ter um espaço voltado para atividades 

para a terceira idade. No caso das pessoas idosas, fornecendo estímulo, vontade de viver, de 

aprender com as tecnologias, de fazer artesanato, etc. Aos jovens, incentivando a busca por 

uma comunidade onde pudessem se expressar, por meio de suas atividades artísticas e 

culturais, formando como aponta Goldsmith (1999), “Comunidades de Escolha”. Já frisamos 

anteriormente que nas Comunidades de Escolha, é a vontade individual sobre a participação 

em determinados agrupamentos e comunidades que conta. Isto, porque quanto maior for a sua 

incidência por livre e espontânea vontade, maior o fluxo de escolhas e de interesses que 

partem da vontade individual em conformar suas identidades, partilhar uma experiência, 

sendo esta muitas vezes coletiva. 

A Comunicação Comunitária, entretanto, entremeava as atividades desenvolvidas na 

Casa Brasil Imbariê, contudo os membros, funcionários, alunos não a utilizam como conceito 

e nem falavam sobre ela, porém estavam a todo o momento, trabalhando com os preceitos da 

Comunicação Comunitária, na prática, por ser constituída pela, para e com a comunidade. Isso 

na época em que ainda recebiam o financiamento do Governo e do CNPq. Acreditamos que o 

fato da Comunicação Comunitária não ter sido mais bem explorada como um benefício para a 

comunidade tenha ocorrido porque as próprias políticas eram orientadas de cima para baixo. 

Mas, mesmo assim, as atividades confluíam. 

No entanto, voltando para a nossa observação e para o período em que compreendeu a 

nossa pesquisa de campo, notamos e descrevemos muitas falhas no aspecto estrutural do 

Projeto Casa Brasil. Ele não chegou a se tornar uma política pública de fato, de cumprir todas 

as expectativas almejadas, não sendo capaz nem mesmo de democratizar as comunicações. 

Mas abriu as portas para outras tantas iniciativas de inclusão digital, espalhadas pelo Brasil. 

Sabemos, contudo, que a tecnologia, quando não cumpre seu papel dentro de determinado 

ecossistema, de ser um meio e não um fim em si mesma acaba por virar uma tecnologia de 

desconhecimento (González, 2012).  Para González, é necessário pensar a tecnologia além do 
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acesso. Que tipo de acesso os governos vêm proporcionando atualmente? Será que 

descontinuar o Projeto Casa Brasil é retroceder no tempo?  

Verificamos nossa primeira hipótese quando confirmamos que a Comunicação 

Comunitária estava prevista nas diretrizes do Projeto Casa Brasil, e que de forma geral, 

verificamos a partir das análises das entrevistas e da pesquisa documental que como 

experiência é uma categoria ausente na maioria das unidades. Isso ocorreu porque o Projeto 

Casa Brasil não viabilizou a Comunicação Comunitária na forma prática, ficando somente no 

papel. Salvo nos casos de unidades, onde já existiam certa militância e conhecimento da 

Comunicação Comunitária.  

Constatamos, mesmo que de forma provisória, que existe um hiato entre a inserção da 

Comunicação Comunitária como um processo de dimensão comunicacional e política do 

projeto e a sua aplicabilidade, que envolve o domínio do conceito como devir e práxis, por 

parte da coordenação do Projeto Casa Brasil que foi responsável pelas diretrizes e objetivos 

do mesmo, e por parte também, de algumas unidades especificamente. Os interesses privados 

e político-partidários sobrepõem-se ao interesse público, o que aparenta ser um problema 

estrutural no próprio projeto. 

A segunda hipótese que norteou o trabalho foi considerar a Comunicação Comunitária 

desenvolvida pelos usuários da Casa Brasil Imbariê como um instrumento de participação 

popular no exercício da cidadania, promovendo a articulação da comunidade. De acordo com 

as autoras (Peruzzo, 2006; Paiva 2011), podemos conceituar a Comunicação Comunitária por 

processos comunicacionais baseados em princípios públicos, tais como não ter fins lucrativos, 

propiciar a participação ativa da comunidade, ter propriedade coletiva, difundir conteúdos 

com a finalidade de educação, cultura, ampliação da cidadania, desde os processos de 

produção, de ocupação dos sistemas de transmissão disponíveis, elaboração, produção da 

programação e pesquisa científica. Em nossa pesquisa de campo, observamos que os 

membros da casa Brasil Imbariê, ainda que desconheçam o conceito e definição de 

Comunicação Comunitária pensado pelas autoras acima, praticam esse tipo de comunicação. 

Ainda que não ajam de forma consciente ou mesmo refletida, eles estão sim fazendo 

Comunicação Comunitária, na prática. Como confrontamos na hipótese anterior, a 

Comunicação Comunitária apesar de estar nas diretrizes do Projeto Casa Brasil, era ausente. 

Em síntese, como teoria a Comunicação Comunitária não esteve presente nas atividades 

desenvolvidas pela Casa Brasil Imbariê durante a nossa pesquisa, porém, como prática, a 
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partir das mais diversificas experiências já abordadas no capítulo anterior, ela permeava as 

atividades. Tomamos como horizonte a transformação social dos indivíduos para que 

pudessem gerar seu próprio conhecimento na comunidade e, para isso, as experiências 

oriundas da Participação Popular e da Comunicação Comunitária pareciam servir. Mesmo que 

os funcionários e alunos não soubessem exatamente do que se tratava a Comunicação 

Comunitária na teoria, na prática exerciam. 

De fato, o Projeto Casa Brasil foi realmente uma casa, com muitos cômodos e 

incômodos. Como é o exemplo da Casa Brasil de Imbariê que não tinha condições estruturais, 

de espaço físico, financeiro, mas seus membros enfrentaram todas as dificuldades para que o 

projeto tivesse continuidade. Apropriaram-se da unidade, criando seus cursos e oficinas, 

promovendo campanhas para ajudar ao próximo. Democratizando suas falas, por meio do 

Teatro, levando para os espetáculos e para os Quadrinhos suas realidades.  

De todos os conceitos trabalhados durante a pesquisa, das perguntas que a moveram e 

de todos os objetivos propostos, retiramos uma palavra que permeou todo o trabalho, porém 

ela não foi teorizada, citada, questionada. Tal palavra é resistência. É assim que analisamos 

todas as atividades desenvolvidas pela Casa Brasil Imbariê. O ato de resistir, de trabalhar com 

as ferramentas que estavam disponíveis para o desenvolvimento dos cursos, das oficinas, 

mesmo não tendo o apoio necessário.  

Relacionamos a ideia de resistência com os aspectos da cibercultur@ presentes na 

Casa Brasil Imbariê. Mesmo sem a apropriação da Comunicação Comunitária como teoria e 

definição, os membros estavam resistindo e praticando cibercultur@, aliando as três culturas 

de informação, comunicação e conhecimento. Usavam a tecnologia do lápis, papel etc, para 

produzir o seu próprio conhecimento e não necessariamente computadores conectados à 

Internet. Portanto, as demais atividades não deixaram de acontecer, porque o módulo 

Telecentro foi desativado. 

Consideramos, então, que a Comunicação Comunitária estava prevista nas diretrizes 

do Projeto Casa Brasil, porém, como teoria e prática, estava ausente na maioria das unidades, 

pois os interesses privados e político-partidários sobrepuseram-se ao interesse público, o que 

aparenta ser um problema estrutural nas diretrizes do próprio projeto. Mas, apesar de a Casa 

Brasil Imbariê não se apropriar da Comunicação Comunitária como teoria, se apropria dela na 

prática, pois as experiências comunicacionais desenvolvidas pelos seus usuários servem como 
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um instrumento de participação popular no exercício da cidadania e promovem, em partes, a 

articulação da comunidade. 

Retomemos nossa abordagem sobre Comunicação Comunitária e comunidade 

amplamente discutida no terceiro capítulo. Viver em comunidade, estar em comunidade seja 

ela territorial ou não, é aceitar o outro na diferença, pois a comunidade é formada por lutas e 

tensões e não apenas pelo compartilhamento do bem comum. Viver e estar em comunidade é 

extrapolar os limites das redes e participar ativamente para que suas características 

permaneçam, pelo menos parte delas. O fortalecimento dos vínculos, das experiências, dos 

compromissos, da identidade e do respeito à diferença mostra o sentido tanto individual 

quanto coletivo do viver em conjunto. A Comunicação Comunitária, com suas ricas 

experiências em favorecer e fortalecer a participação, só vem demonstrando que o outro e o 

nosotros, se faz na diferença e na soma dessas, assim cresce a convivência e o 

compartilhamento de identidades. A comunidade é justamente esse local de alargamento e 

reconhecimento das diferenças. E as experiências da Comunicação Comunitária feita pela, 

para, com e na comunidade fomenta, cria, recria, amplia, potencializa, dinamiza, “empodera” 

e, assim, democratiza o poder de comunicar. Mesmo sabendo que a Comunicação 

Comunitária não ocupou lugar de destaque no Projeto Casa Brasil, ficamos com as 

experiências significativas da Casa Brasil Imbariê, que mesmo com todas as dificuldades 

encontradas ao longo da caminhada tem gerado frutos e contribuído para a participação 

popular.  

Sabemos que muitas lacunas e sombras estão presentes nesta pesquisa, mas fica aqui o 

desafio e enfrentamento para futuros trabalhos que versam sobre essa temática amplamente 

discutida sobre o poder de democratizar a comunicação, de fato e de direito, por meio de 

iniciativas da sociedade civil e até mesmo pelas investidas dos órgãos governamentais. 

Avante, porque democratizar o poder de comunicar é preciso. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS: 

 

A temática do roteiro está dividida em três grupos e servirá de orientação para as 

entrevistas:  

 

a) Entrevistas a membros do COMITÊ GESTOR DO PROJETO CASA BRASIL 

 O roteiro versa sobre questões de ordem estrutural, no sentido de aprofundar 

informações concernentes ao desenvolvimento do Projeto Casa Brasil, em nível 

nacional. 

 

Perfil dos participantes do projeto: 

Nome 

Cargo/função 

Tempo de atuação no projeto 

Atividades desenvolvidas 

 

Cursos de capacitação recebidos para atuar no Projeto Casa Brasil  

 

Perfil de atuação e finalidade do projeto:  

Aspectos de comunicação e interação com a comunidade 

 

Percepções sobre a relação da comunicação com o projeto: 

Formas de apropriação da comunidade (tarefas e atividades) 

 

Descrição do modelo de gestão do Projeto Casa Brasil:  

Papel da comunidade na gestão do projeto 

 

Percepção de resultados efetivos para a comunidade/localidade a partir das ações do 

Projeto Casa Brasil: 

Apontar possíveis unidades  

 

Aspectos mais destacados da atuação do Projeto Casa Brasil em termos de: 
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Comunicação 

Cultura 

Cidadania 

Participação 

Economia local 

 

Avaliação final na participação no projeto, principais lacunas, perspectivas de 

mudanças, entre outros. 

 

b) Entrevistas a membros da COORDENAÇÃO LOCAL DA UNIDADE CASA 

BRASIL IMBARIÊ 

O roteiro parte das mesmas questões de ordem estrutural acima, porém, 

aprofundaremos nas informações relacionadas especificamente a unidade Casa Brasil 

Imbariê.  

 

Perfil dos participantes do projeto: 

Caso o coordenador decida não se identificar durante a entrevista, adotaremos essa 

opção para os demais entrevistados nesse grupo. 

Nome  

Cargo/função 

Tempo de atuação no projeto 

Atividades desenvolvidas 

 

Cursos de capacitação recebidos para atuar no Projeto Casa Brasil  

 

Perfil de atuação e finalidade do projeto:  

Aspectos de comunicação e interação com a comunidade 

 

Percepções sobre a relação da comunicação com o projeto: 

Formas de apropriação da comunidade (tarefas e atividades) 

 

Descrição do modelo de gestão do Projeto Casa Brasil/ Casa Brasil Imbariê:  
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Papel da comunidade na gestão do projeto 

 

Percepção de resultados efetivos para a comunidade/localidade a partir das ações do 

Projeto Casa Brasil/ Casa Brasil Imbariê  

 

Aspectos mais destacados da atuação do Projeto Casa Brasil// Casa Brasil Imbariê em 

termos de: 

Comunicação 

Cultura 

Cidadania 

Participação 

Economia local 

 

Avaliação final na participação no projeto, principais lacunas, perspectivas de 

mudanças, entre outros. 

 

c) Entrevistas aos USUÁRIOS/COMUNIDADE - CASA BRASIL IMBARIÊ 

Roteiro com foco nas percepções dos usuários /comunidade, aprofundaremos nas 

informações relacionadas especificamente a sua atuação na unidade Casa Brasil 

Imbariê no sentido de perceber os níveis de participação popular da comunidade no 

projeto. 

 

Perfil dos participantes do projeto: 

Optamos por não identificar esses entrevistados. Para preservar suas identidades 

criamos uma classificação numérica de acordo com a quantidade de entrevistas. Por 

exemplo, Aluno 1, Aluno 2 etc. 

 

Perfil de atuação e finalidade do projeto : 

Tipos de cursos e oficinas  

Aspectos de comunicação e interação com a comunidade 

 

Percepções sobre a relação da comunicação com a Casa Brasil Imbariê: 
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Papel da comunidade na gestão do projeto 

Formas de apropriação da comunidade (tarefas e atividades) 

Níveis de participação na Casa Brasil Imbariê 

Produções de comunicação desenvolvidas 

 

Percepção de resultados efetivos para a comunidade/localidade a partir das ações da 

Casa Brasil Imbariê: 

Participação 

Cultura 

Economia local 

 

Avaliação final na participação na Casa Brasil Imbariê, principais lacunas, 

perspectivas de mudanças, entre outros. 
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DIÁRIO DE CAMPO 
 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PósCom) 
Pesquisa: Comunicação Comunitária e Participação Popular na Casa Brasil 
Pesquisadora: Suelen de Aguiar Silva – Tempo de permanência na unidade: _______ 
 

Unidade: Casa Brasil Imbariê 

Curso / Módulo: ______________________________ Horário: _______________ 

Frequência: _____________________________________ 

 
Apropriação da unidade. Verificar se é casual ou não etc.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Níveis de participação. Participa como? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Rotinas de produção coletivas e/ou individualizadas 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Preferências temáticas 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Tipo de atuação em grupo – construtiva ou depreciativa 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Tipo de informação que os jovens levam para a C.B 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Empoderamento da Casa Brasil Imbariê pela comunidade 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_ / _ / __  

 

Nº 01 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
Análise do cenário (objetos, ambiente, tipo de apropriação do espaço para além do previsto, 
tipo de relações que se estabelecem etc.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 
Observações: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



1

PROJETO



2

1. INTRODUÇÃO

O combate à exclusão social e a promoção da cidadania ativa deve ser uma política pública 
transversal, que perpassa diversas áreas do saber e de atuação do Governo Federal. O estímulo à 
ampliação da interface entre órgãos governamentais e empresas estatais é uma boa prática de 
gestão pública, e contribui para a eficácia do papel do Estado enquanto agente de promoção de 
igualdade social. 

O PROJETO CASA BRASIL apresenta uma complexidade de implantação ímpar, e seu sucesso 
depende de soluções para infra-estrutura, conectividade em áreas remotas, capacitação para todo 
território nacional, suporte técnico eficaz, entre outras. Somente através da união de esforços e da 
cooperação é possível atingir os objetivos propostos.

O PROJETO CASA BRASIL tem o propósito de implantar, junto às comunidades carentes, um 
espaço destinado à convergência das ações do governo federal nas áreas de inclusão digital, social e 
cultural, geração de trabalho e renda, ampliação da cidadania, popularização da ciência e da arte. O 
projeto propõe o uso intensivo das tecnologias da informação e da comunicação visando capacitar os 
segmentos excluídos da população para a inserção crítica na Sociedade do Conhecimento, buscando 
superar e romper a cadeia de reprodução da pobreza.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O projeto de pesquisa de Inclusão Digital e Social visa analisar a perspectiva de melhoria de 
qualidade de vida da população ativa local, a partir da inserção da unidade da Casa Brasil, tendo 
como objetivo principal, uma avaliação inicial e avaliações temporais, visando analisar o impacto do 
Projeto Casa Brasil na inserção da comunidade local na universalização do acesso e do uso intensivo 
da tecnologia da informação contra a miséria, visando também, a autonomia coletiva dos segmentos 
socialmente excluídos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a emancipação dos cidadãos proporcionando a universalização do acesso aos meios, 
ferramentas, conteúdo e saberes da Sociedade do Conhecimento através das tecnologias da 
informação e comunicação, bem como:

Trabalhar para a redução da desigualdade social;
Viabilizar a apropriação autônoma e livre das novas tecnologias;
Estimular o desenvolvimento da cidadania ativa;
Fortalecer as ações das organizações da sociedade civil e a participação popular;
Contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes e justas;
Promover a integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
Democratizar as comunicações;
Proporcionar um espaço para a manifestação cultural local e regional;
Estimular e difundir o hábito de leitura;
Divulgar a ciência;
Promover inclusão digital e preparação para o mundo do trabalho através dos Laboratórios de 
Montagem e Manutenção de Equipamentos de Informática;
Proporcionar à comunidade a oportunidade de criar e editar conteúdo multimídia;
Promover o acesso da população às Unidades Bancárias;
Promover a divulgação e o acesso aos Programas do Governo Federal através das unidades 
locais do PROJETO CASA BRASIL e do Portal Casa Brasil.

.
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3. JUSTIFICATIVA

A capacitação de recursos humanos por meio de atividades de extensão inovadora, disseminação e 
transferência de tecnologia, é a chave para o sucesso do PROJETO CASA BRASIL, pois coloca no 
centro do processo as pessoas. Pode ser dividida entre técnica, cidadã e de gestão do conhecimento.

A capacitação técnica deve ser realizada de maneira conceitual preparando os cidadãos para utilizar 
as tecnologias da informação e comunicação, e não somente determinados aplicativos. O ensino 
técnico será direcionado para o entendimento da lógica de utilização e funcionamento do sistema 
operacional, das interfaces gráficas, dos aplicativos de maneira geral e demais tecnologias digitais. 
Dessa forma o usuário aprenderá a utilizar as tecnologias de forma autônoma e genérica.

A capacitação cidadã deve promover a formação necessária para que os profissionais fiquem aptos a 
serem agentes catalisadores do processo de ampliação da cidadania ativa e para a promoção da 
inclusão social. A discriminação de cor, credo, gênero, classe social, ou de qualquer outra natureza, 
não está de acordo com a prática de atendimento inclusivo, e só a conscientização e a capacitação 
adequada pode garantir que o atendimento ao cidadão seja realizado da maneira desejada.

A gestão do conhecimento deve realizar um atendimento inclusivo à população, respeitando o direito 
à diversidade, com suas culturas e costumes locais, situações sociais, etc.

Os Conselhos Gestores são fundamentais para a construção e continuidade do PROJETO CASA 
BRASIL, não esgotam suas funções na administração comunitária do espaço. São antes de tudo, 
oportunidades para a prática da participação como pedagogia, estimulando as pessoas a exercer a 
cidadania ativa. A participação popular na gestão pública não faz parte da cultura nacional, e sua 
inclusão deve se dar através de um processo de aprendizado coletivo e cotidiano, e os profissionais 
do PROJETO CASA BRASIL devem integrar este processo como facilitadores, e devem se capacitar 
para cumprirem a tarefa.

Observamos que capacitação para a gestão do espaço público é fundamental para que este conserve 
sempre o seu caráter público, considerando que:

A coordenação da equipe de trabalho é importante para o atendimento inclusivo do cidadão, e deve 
ser considerada como um dos requisitos para bom funcionamento da unidade. 
A coleta e gestão das informações precisas sobre o projeto colaboram para a avaliação do impacto 
do PROJETO CASA BRASIL como uma política pública, além de ser uma boa prática de gestão. 
A gerência do uso do espaço como um todo influencia sobre a maneira que a unidade do PROJETO 
CASA BRASIL atenderá à população, e sobre a construção da cidadania.

Podemos observar que além da capacitação técnica e conceitual para a utilização das tecnologias da 
informação e da comunicação, se faz necessária uma capacitação ampla sobre gestão cidadã do 
espaço público. Este processo não se esgota nos seminários de formação, pois é um processo 
contínuo, que deve ser incorporado no cotidiano das atividades de coordenação da implantação e do 
trabalho. Logo os Técnicos de Instrução Continuada e os Técnicos de Informática devem estar 
devidamente preparados e constantemente atualizados para a coordenação, disseminação do 
conhecimento.

Para a consecução dos seus objetivos é fundamental investir esforços na capacitação da equipe de 
profissionais que trabalharão no projeto. No primeiro ano de funcionamento do PROJETO CASA 
BRASIL, o CNPq irá contribuir para a realização das avaliações, que visam analisar o impacto do 
projeto na comunidade local e para a capacitação continuada da equipe, ofertando bolsas específicas 
para cada função, para que ao final deste prazo o projeto possa contar com pessoal habilitado 
tecnicamente e capaz de praticar o atendimento inclusivo à população.
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Através dos recursos alocados pelo CNPq para a seleção pública de Parceiros Estratégicos, serão 
destinadas bolsas para os profissionais que atuarão nas unidades locais do PROJETO CASA 
BRASIL. O projeto conta com uma estrutura centralizada de coordenação, capacitação, implantação e 
suporte, que conta com no mínimo 27 Técnicos de Instrução Continuada e 27 Técnicos de 
Informática, sendo no mínimo um por estado. Por não estarem vinculados diretamente a uma unidade 
local, suas bolsas não se incluem no âmbito da seleção pública.

4. DESCRIÇÃO

A Casa Brasil é um espaço comunitário de acesso universal, livre e gratuito, constituído por uma 
“estrutura modular”, isto é, um local para uso comunitário planejado para reunir diversos módulos 
implantados simultaneamente ou em etapas. A participação popular, através do conselho gestor local, 
auxiliará na utilização do espaço pela comunidade.

As unidades poderão conter os seguintes módulos:

Telecentro;
Auditório;
Sala de Leitura;
Espaço Multimídia;
Oficina de Rádio;
Laboratório de Divulgação da Ciência;
Unidade Bancária;
Módulos de Representação do Governo Federal;

4.1.TELECENTROS

Os Telecentros são espaços de inclusão digital e social que visam universalizar o acesso público, 
livre e gratuito aos meios, ferramentas, conteúdos e saberes através das tecnologias da 
informação e da comunicação. A combinação de computadores e acesso à Internet faz com que o 
Telecentro seja um espaço de uso intensivo de tecnologias para ampliar o acesso da população à 
Sociedade do Conhecimento. O Telecentro contribui também para promover a inclusão social e o 
desenvolvimento sócio-econômico local. 

São espaços públicos equipados com computadores conectados à Internet em banda larga. Cada 
unidade alocada no PROJETO CASA BRASIL deverá possuir no mínimo 10 e no máximo 20 
micro-computadores, com software livre. As principais atividades oferecidas à população são:

Uso livre;
Cursos de introdução à informática;
Oficinas especializadas.

O Telecentro deve ser um espaço que proporcione ao cidadão a interação com o poder público, e 
a interação social com o mundo exterior à sua realidade. Portanto, é imprescindível que o 
Telecentro da Casa Brasil esteja conectado à Internet em banda larga para possibilitar aos 
usuários acesso às ferramentas, conteúdos e saberes. O acesso à internet para um Telecentro é 
tão importante quanto os livros para uma biblioteca. 

4.2. AUDITÓRIO

Compreende-se como Auditório, uma sala com espaço para, no mínimo, 50 assentos, 
equipamentos para áudio e vídeo como caixas acústicas, tela de apresentação e canhão de 
projeção de imagens.

Este espaço servirá para reuniões da comunidade, apresentação de palestras, filmes e demais 
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usos adequados a um auditório de pequeno / médio porte.
Sua estrutura poderá estar, ou não, alocada no mesmo espaço dos outros módulos, tendo em 
vista a dificuldade de um arranjo de espaço para esta determinada função.

4.3. SALA DE LEITURA

A Sala de Leitura é um espaço que concentrará as doações de livros, revistas, periódicos para a 
Casa Brasil. Serão organizadas rodas de leitura visando incentivar este hábito. Também haverá a 
organização de encontros de poesias, leituras dramáticas de peças teatrais e textos escolhidos 
pelos educadores locais. A estrutura da sala de leitura será simples e contará com estantes, 
mesas e cadeiras.

4.4. ESPAÇO MULTIMÍDIA

O Espaço Multimídia é um espaço de criação que visa, não apenas a eficácia social e cultural, 
mas também a sustentabilidade e o estímulo à construção de visões críticas sobre cultura, 
trabalho, produção de conteúdo e gestão da própria vida. No Espaço Multimídia, a população 
aprende a se expressar através da criação em multimídia e a compreender as dimensões técnicas 
de hardware e software envolvidos na cultura digital, preparando-se para a inserção crítica na 
Sociedade do Conhecimento.

O Espaço Multimídia é uma combinação de oficinas para criação de conteúdo multimídia 
(gravação e tratamento de áudio e vídeo, oficinas de produção de conteúdo para a rede e 
programação em linguagens de software livre) e de difusão interna/externa (sala com recursos de 
áudio/vídeo/web ou oficina orientada à difusão dos conteúdos produzidos nas oficinas do centro). 
Desta maneira, o Espaço Multimídia se configura como um nó dentro de uma rede, que absorve e 
difunde conteúdo, interagindo com outros nós da rede.

Uma oficina é composta por membros que promovem a identificação do grupo com uma tarefa 
criativa dentro de uma dinâmica emergente de aglutinação por interesse. Assim, uma mesma 
pessoa pode integrar mais de uma oficina, embora seja estimulada a dedicação e identificação a 
uma única oficina. Cada uma das oficinas deve ser alocada em um espaço/laboratório. O projeto 
concebe a existência de 8 (oito) oficinas. São elas:

Auditório (Oficina Social);
Oficina de Texto;
Laboratório Gráfico;
Laboratório de Vídeo;
Laboratório de Áudio;
Laboratório de Rádio;
Laboratório de Reciclagem;
Laboratório Hacker.

No entanto, há espaço para o surgimento de novas oficinas a partir de iniciativas internas de cada 
centro. Não se trata de um projeto fechado, mas de um conceito de organização de um espaço 
multimídia em um equipamento de uso comunitário.

4.5. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E LABORATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA

O PROJETO CASA BRASIL propõe dois tipos de laboratórios:
- Laboratório de Informática (montagem e manutenção de equipamentos de informática);
- Laboratório de Divulgação da Ciência.

O Laboratório de Informática ensina a montagem e manutenção de equipamentos de informática 
com a função de oferecer à população a possibilidade de conhecer o funcionamento eletro-
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eletrônico dos equipamentos de informática (hardware), aprofundando o processo de inclusão 
digital e preparando os jovens para o mercado de trabalho. 

O Laboratório de Divulgação da Ciência são espaços destinados à popularização e disseminação 
da ciência em todo o território nacional, e possuem a missão de divulgar a ciência através da 
técnica, da cultura e da arte. As Oficinas de Ciências comportarão atividades direcionadas a 
popularização da ciência, exposições, experimentos científicos e manifestações artísticas, 
dependendo da vocação local e do plano para a utilização do laboratório apresentado pelo 
Parceiro Estratégico.

4.6. MÓDULO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

Um dos objetivos do PROJETO CASA BRASIL é levar os programas e serviços do Governo 
Federal para junto das comunidades. Para que isso se concretize, é necessário disponibilizar 
espaços para que os diversos órgãos do governo possam desenvolver atividades que venham a 
atender às necessidades específicas de uma comunidade, ou fazerem-se presentes para 
implementação de projetos e programas. O objetivo é facilitar a vida da população mais pobre, 
aproximando os serviços públicos do cidadão.

4.7. OFICINA DE RÁDIO

Oficina de Rádio é um tipo especial de emissora de rádio FM, operada em baixa potência e de 
cobertura restrita, criada para propiciar informação, cultura, entretenimento e lazer às 
comunidades.

Algumas unidades do PROJETO CASA BRASIL poderão contar com uma emissora comunitária 
dependendo da não duplicação de iniciativas, bem como o estabelecimento de parcerias com 
setores populares já envolvidos com a comunicação comunitária.

4.8. UNIDADE BANCÁRIA

A Unidade Bancária é um modelo de correspondente bancário popular criada para atuar no 
segmento de microcréditos. Promoverá a inclusão bancária de pessoas de menor renda que hoje 
não são atendidas pelo Sistema Financeiro tradicional, localizadas próximas à residência dos 
clientes e em local de grande fluxo desse público, assim como a CASA BRASIL.

5. BENEFÍCIOS

Os benefícios decorrentes da concretização deste programa podem ser sistematizados em torno de 
seus beneficiários principais, da seguinte maneira:

Cidadãos e Comunidade Administração Pública
Formação
Participação
Simplificação
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento econômico
Iniciação dos membros das comunidades em 
atividades de cidadania
Melhoria da qualidade de vida
Acesso facilitado aos programas governamentais
Disseminação do Conhecimento

Melhoria da imagem
Reconhecimento
Apoio
Canal de comunicação dos programas 
governamentais
Atendimento ao direito à informação dos cidadãos
Disponibilização de acesso aos programas 
governamentais
Racionalização de custos de divulgação dos 
programas governamentais
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6. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO

6.1. DEFINIÇÃO DO PARCEIRO ESTRATÉGICO

O Parceiro Estratégico é a instituição que abrigará a unidade do PROJETO CASA BRASIL, e será 
selecionado através Edital de Seleção Pública de projetos de pesquisa e desenvolvimento em 
tecnologias da informação, a ser publicado pela CC/ITI/MCT/SECIS/CNPq, devendo atender as 
precondições descritas à seguir:

6.1.1. PRÉ-CONDIÇÕES

Cada unidade do PROJETO CASA BRASIL deverá apresentar as seguintes pré-condições para a 
sua implantação:

Espaço físico de, no mínimo, 300 (trezentos) metros quadrados de área útil para 
abrigar unidade do PROJETO CASA BRASIL.
Para a instalação das unidades do PROJETO CASA BRASIL, serão observadas as 
condições mínimas de habitabilidade e qualidade ambiental;
O local a ser implantada a unidade do PROJETO CASA BRASIL deverá apresentar 
documentação garantindo que a unidade permanecerá instalada no mesmo local por 
no mínimo três anos;
O local deve oferecer instalações elétricas, conforme especificações mínimas 
previstas no site: www.iti.br/casabrasil, adequadas para o recebimento dos 
equipamentos, segundo especificações técnicas do CGPCB.
O Parceiro Estratégico que receberá a unidade deve ter existência comprovada de 
atendimento à população há pelo menos 1 (um) ano;
O Parceiro Estratégico deverá aceitar e manter a identidade visual padrão do 
PROJETO CASA BRASIL. Haverá adequações no espaço cedido interna e 
externamente. Os detalhes técnicos podem ser consultados no Manual de Identidade 
Visual do PROJETO CASA BRASIL, publicado em formato eletrônico no site 
http://www.iti.br/casabrasil;
A unidade do PROJETO CASA BRASIL deverá funcionar em áreas de exclusão 
social, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, em área de grande 
densidade populacional e com fácil acesso à população do entorno;
A unidade do PROJETO CASA BRASIL será sempre instalada e mantida em 
espaços laicos.

6.1.2. OBRIGAÇÕES

Oferecer condições de acessibilidade e utilização de todas as dependências das unidades 
do PROJETO CASA BRASIL a portadores de necessidades especiais;
Oferecer condições adequadas de habitabilidade, segurança e limpeza da unidade;
Indicar um Coordenador responsável pela parceria;
Garantir que todas as atividades realizadas no PROJETO CASA BRASIL serão de uso 
público e gratuito;
Garantir o uso adequado dos manuais de funcionamento do PROJETO CASA BRASIL, a 
serem distribuídos e atualizados constantemente;
Estar em dia com os pagamentos das taxas e tarifas públicas, com os recursos públicos 
federais destinados para este fim, dentro dos limites previstos no Edital devendo prestar 
contas destas despesas;
Assumir despesas com as taxas e tarifas públicas que excedam os limites previstos no 
projeto;
Garantir a participação do Conselho Gestor na gestão da unidade local do PROJETO 
CASA BRASIL;
Elaborar e efetivar o Plano de Sustentabilidade;
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Elaborar a proposta e zelar pelo bom funcionamento dos laboratórios;
Garantir a abertura da unidade ao público, no mínimo durante 8 (oito) horas por dia, 5 dias 
por semana;
Garantir que todo o ensino e uso da Casa Brasil seja laico.

6.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

CRITÉRIO PESO

Localização do espaço físico (áreas com baixo IDH, adensamento urbano e condições 
mínimas de habitabilidade e qualidade ambiental). 10

Plano de sustentabilidade 7

Capacidade técnica gerencial 3

Acessibilidade a portadores de necessidades especiais 3

Tamanho e qualidade do espaço físico a ser cedido 3

Proposta para um laboratório de divulgação da ciência 2
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6.3. LOCAIS DE EXECUÇÃO

Foram selecionados 90 locais para implantação inicial do PROJETO CASA BRASIL, sendo um 
considerado Unidade Piloto do PROJETO CASA BRASIL, localizado na cidade de Valente, no Estado 
da Bahia, e outros 89 em cidades, abaixo descritas, tendo como referência populacional a estimativa 
oficial do IBGE de julho de 2004, segundo os seguintes critérios:

As capitais que possuem população acima de hum milhão e duzentos mil habitantes poderão 
ser contempladas com até 3 (três) unidades do PROJETO CASA BRASIL;
As capitais que possuem população entre setecentos e hum mil até hum milhão e duzentos 
mil habitantes poderão ser contempladas com até 2 (duas) unidades do PROJETO CASA 
BRASIL;
As capitais que possuem população de até setecentos mil habitantes poderão ser 
contempladas com 1 (uma) unidade do PROJETO CASA BRASIL.
Excluídas as capitais, em cada região do país foram selecionadas as 7 (sete) cidades de 
maior densidade populacional, ressalvadas as cidades de população inferior a 50.000 mil 
habitantes.

Na hipótese de não haver candidato para as cidades relacionadas, será selecionada a cidade de 
maior densidade populacional no respectivo estado. 

Capitais Quantidade
Aracaju 1
Belém 3
Belo Horizonte 3
Boa Vista 1
Brasília 3
Campo Grande 2
Cuiabá 1
Curitiba 3
Florianópolis 1
Fortaleza 3
Goiânia 2
João Pessoa 1
Macapá 1
Maceió 2
Manaus 3
Natal 2
Palmas 1
Porto Alegre 3
Porto Velho 1
Recife 3
Rio Branco 1
Rio de Janeiro 3
Salvador 3
São Luis 2
São Paulo 3
Teresina 2
Vitória 1
TOTAL 55
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REGIÃO NORTE Quantidade
PA Ananindeua 1
TO Araguaína 1
RO Ji-Paraná 1
AM Parintins 1
AP Santana 1
AC Cruzeiro do Sul 1
PA Santarém 1

REGIÃO NORDESTE Quantidade
PE Jaboatão dos Guararapes 1
BA Valente (projeto piloto) 1
PB Campina Grande 1
CE Caucaia 1
MA Imperatriz 1
RN Mossoró 1
AL Arapiraca 1
PI Parnaíba 1

REGIÃO CENTRO-OESTE Quantidade
GO Aparecida de Goiânia 1
MT Várzea Grande 1
MS Dourados 1
GO Anápolis 1
MT Rondonópolis 1
MS Corumbá 1

REGIÃO SUL Quantidade
PR Londrina 1
SC Joinville 1
RS Caxias do Sul 1
RS Pelotas 1
PR Maringá 1
SC Blumenau 1
RS Canoas 1

REGIÃO SUDESTE Quantidade
SP Guarulhos 1
RJ São Gonçalo 1
MG Contagem 1
ES Vila Velha 1
SP Campinas 1
RJ Duque de Caxias 1
MG Uberlândia 1

A Cidade de Valente, no Estado da Bahia, embora não participe da seleção, será contemplada com 
as verbas do presente Edital por se tratar da unidade piloto do PROJETO CASA BRASIL.  
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6.4. RECURSOS HUMANOS

6.4.1 FUNCÕES E CUSTOS

Tipo Quantidade Valor em R$ Meses Total

Coordenador Geral do Projeto 1 R$ 6.000,00 12 R$ 72.000,00

Coordenador de Capacitação 2 R$ 5.000,00 12 R$ 120.000,00

Técnico de Capacitação 3 R$ 4.100,00 12 R$ 147.600,00

Técnico Especialista em 
Software

2 R$ 2.500,00 12 R$ 60.000,00

Técnico de Instrução 
Continuada

27 R$ 3.000,00 12 R$ 972.000,00

Técnico de Informática 27 R$ 2.500,00 12 R$ 810.000,00

Coordenador da Casa Brasil 90 R$ 1.100,00 12 R$ 1.188.000,00

Técnico de Estúdio Multimídia 90 R$ 630,00 12 R$ 680.400,00

Técnico de Laboratório 90 R$ 630,00 12 R$ 680.400,00

Coordenador de Telecentro 90 R$ 630,00 12 R$ 680.400,00

Monitor de Telecentro 90 R$ 300,00 12 R$ 324.000,00

Técnico da Unidade 90 R$ 300,00 12 R$ 324.000,00

R$ 6.058.800,00

6.4.2. Descrição das Bolsas:

Coordenador de Geral do Projeto

1 - responsável pela coordenação geral do projeto,
2 - planejar, implementar e acompanhar as ações,
3 - organização geral do projeto,
4 - acompanhar e avaliar os bolsistas,
5 - acompanhamento orçamentário do projeto,
6 - encaminhar os relatórios de avaliação junto ao CNPq

Perfil: profissional de nível superior, com experiência mínima de 3 anos em coordenação e/ou participação 
em equipes e implantação de projetos de extensão, disseminação ou transferência de tecnologia, com título 
de Doutor há no mínimo 2 (dois) anos. 

Coordenador de Capacitação

1 - propor ações de capacitação para todos os envolvidos no projeto,
2 - planejar e organizar os programas de capacitação,
3 - acompanhar e avaliar os processos de capacitação
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4 - avaliar os bolsistas
5 - desenvolver o Material Didático
6 - Difundir o conhecimento
7 - Capacitação didática dos replicadores de conhecimento

Perfil: profissional de nível superior, com experiência mínima de 2 anos na execução ou participação em 
projetos de extensão, disseminação ou transferência de tecnologia, boa redação e conhecimento de 
ferramentas em software livre.

Técnico de Capacitação

1 - prestar assessoria técnica aos Coordenadores do Projeto, em capacitação, implementação, 
acompanhamento e avaliação do projeto,
2 - prestar informações aos bolsistas,
3 - auxiliar na preparação de material didático e atividades afins
4 - assessorar na capacitação

Perfil: profissional de nível superior com experiência em atividades de extensão, disseminação ou 
transferência de tecnologia, boa redação e conhecimento de ferramentas em software livre.

Técnico Especialista em Software

1 – responsável pelo desenvolvimento e adequação dos softwares livres ao padrão do Casa Brasil;
2 – prestar suporte técnico remoto nos softwares livres instalados nas unidades; 
3 – capacitar os técnicos de informática na utilização e atualização dos softwares livres.

Perfil: profissional com experiência em atividades de extensão, disseminação ou transferência de 
tecnologia e conhecimento avançado em softwares livres.

Técnico de Instrução Continuada

1 - coordenador local do Projeto
2 - apresentação do projeto as lideranças e organizações locais,
3 - acompanhamento da implantação das várias unidades da Casa Brasil sob sua jurisdição, zelando pelo 
cumprimento das diretrizes do projeto,
4 - elaboração de relatórios.
5 - Implementar os Conselhos Gestores.

Perfil: Profissional com experiência em atividades de extensão, disseminação ou transferência de 
tecnologia, com conhecimento regional, capacidade de comunicação e organização.

Técnico de Informática

1 - apoiar tecnicamente a implantação da Casa Brasil
2 – dar suporte técnico em software e hardware, especialmente em ferramentas de softwares livres.
3 - orientar a instalação de redes físicas e lógicas
4 - supervisionar o funcionamento dos equipamentos existentes na Casa Brasil,
5 - orientar os bolsistas quanto à utilização dos equipamentos

Perfil: Profissional com experiência em atividades de extensão, disseminação ou transferência de 
tecnologia, com bom conhecimento regional, facilidade em se comunicar e capacidade organizacional.
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Coordenador da Casa Brasil

1 - organizar as atividades da Casa Brasil
2 - coordenar as atividades dos bolsistas locais
3 - elaborar os relatórios de acompanhamento e avaliação
4 - coordenar reuniões locais
5 - acompanhar o cumprimento das diretrizes do projeto

Perfil: profissional com experiência na coordenação de equipes de extensão, disseminação ou 
transferência de tecnologia.

Coordenador de Telecentro

1 - coordenar as atividades do Telecentro,
2 - supervisionar e orientar os bolsistas atuantes nos telecentro
3 - orientar o uso dos equipamentos
4 - orientar o uso das ferramentas em software livre
5 - orientar a comunidade no uso adequado dos equipamentos bem como das instalações

Perfil: profissional com experiência em atividades de extensão, disseminação ou transferência de 
tecnologia.

Técnico de Estúdio Multimídia e Técnico de Laboratório

1 - responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade,
2 - prestar suporte técnico
3- capacitação dos usuários

Perfil: profissional com experiência em atividades de extensão, disseminação ou transferência de 
tecnologia.

Monitor de Telecentro

1 - Instruir e dar suporte aos usuários do Telecentro
2 - atendimento ao público

Perfil: aluno de nível médio ou profissional com facilidade de comunicação.

Técnico de Unidade

1 - apoiar as atividades desenvolvidas na unidade da Casa Brasil
2 - operar equipamentos
3 - apresentação de programas radiofônicos na oficina de rádio, quando houver.

Perfil: aluno de nível médio ou profissional com facilidade de comunicação.

7. COORDENAÇÃO DO PROJETO CASA BRASIL

7.1. COMITÊ GESTOR DO PROJETO CASA BRASIL - CGPCB

Objetivos do CGPCB:

1 - Estabelecer diretrizes gerais de gestão e aplicação dos recursos destinados ao PROJETO CASA 
BRASIL.
2 - Estabelecer critérios para a escolha das entidades e localidades que abrigarão e administrarão as 
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unidades locais do PROJETO CASA BRASIL;
3 - Aprovar o plano anual de trabalho do PROJETO CASA BRASIL e, avaliar periodicamente seus 
resultados;
4 - Acompanhar e monitorar a implementação e o desempenho das unidades do PROJETO CASA 
BRASIL.

O CGPCB é composto por representantes dos seguintes órgãos do Governo Federal.
Casa Civil da Presidência da República, que o coordena;
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;
Ministério da Educação;
Ministério da Ciência e Tecnologia;
Ministério das Comunicações;
Ministério da Cultura;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O CGPCB conta com um Comitê Executivo, e ambos contam com uma Secretaria-Executiva, sob a 
responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI.

7.2. COMITÊ EXECUTIVO DO PROJETO CASA BRASIL

Ao Comitê Executivo caberá a coordenação das ações de ministérios, secretarias, autarquias, 
empresas estatais, e demais órgãos do Governo Federal para a consecução dos objetivos do 
PROJETO CASA BRASIL, propiciando maior eficácia e visibilidade aos programas de inclusão social 
do Governo Federal.

São funções do Comitê Executivo, através de sua Secretaria-Executiva:
coordenar a implantação das unidades do PROJETO CASA BRASIL;
acompanhar e monitorar o desempenho das unidades locais;
gerir e operacionalizar o Portal Casa Brasil;
gerir os convênios com entidades que abrigarão e administrarão as unidades locais do 
PROJETO CASA BRASIL;
disciplinar os convênios/parcerias realizados entre as entidades locais, administradoras das 
unidades do PROJETO CASA BRASIL, e terceiros;
gerir os convênios com ministérios e estatais nos casos em que esteja configurada a 
necessidade de interveniência de diversos órgãos;
interagir com o Programa Brasileiro de Inclusão Digital; 
coordenar as ações entre ministérios e estatais nos projetos de abrangência nacional e que 
estejam vinculados ao PROJETO CASA BRASIL;
coordenar as atividades de formação e capacitação dos agentes envolvidos no processo de 
implantação das unidades;
receber e processar informações enviadas pelas equipes de capacitação continuada;
manter um banco de dados do processo de implantação do PROJETO CASA BRASIL e suas 
unidades locais que pode ser geo-referenciado e contribuir para o Observatório de Inclusão 
Digital;
manter ferramentas de gerenciamento e suporte remoto das atividades das equipes de 
capacitação continuada;
desenvolver e manter o sistema operacional dos telecentros e espaços multimídia.

O Comitê Executivo é composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades do Governo 
Federal:

Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordena e responsável pelo repasse dos recursos.
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, responsável pela Secretaria-Executiva;
Casa Civil da Presidência da República;
Ministério da Educação;
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;
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Ministério das Comunicações;
Ministério da Cultura;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Serviço Federal de Processamento de Dados;
Caixa Econômica Federal;
Banco do Brasil S.A.;
Centrais Elétricas S.A.;
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
Petróleo Brasileiro S.A..
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8. CRONOGRAMA

EVENTOS DATAS
Lançamento do Edital no Diário Oficial da União 21 de junho de 2005
Data limite para submissão das propostas (formulário eletrônico) Até 05 de agosto de 2005
Divulgação dos resultados Até 05 de setembro de 2005
Início da contratação dos projetos A partir de 06 de setembro de 2005

2004 2005 2006
1. Aprovação do orçamento 

da União
1. Constituir a Coordenação 

Nacional do PROJETO 
CASA BRASIL.

2. Iniciar implantação das 
Unidades Locais do 
PROJETO CASA BRASIL.

3. Implantar 90 Casas Brasil até 
dezembro/2005.

1. Expandir a implantação do 
PROJETO CASA BRASIL 
pelo País.
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CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROJETO CASA BRASIL – 90 UNIDADES

TABELA GERAL DE CUSTOS DO PROJETO CASA BRASIL

Descrição Valor (R$)

TELECENTRO R$ 4.024.900,00

ESPAÇO MULTIMÍDIA R$ 2.340.000,00

AUDITÓRIO R$ 1.341.000,00

SALA DE LEITURA R$    288.000,00

OFICINA DE RÁDIO R$    450.000,00

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E / OU INFORMÁTICA R$ 1.260.000,00

BOLSAS CNPq R$ 6.058.800,00

DIÁRIAS E PASSAGENS (TRABALHO DE CAMPO) R$ 1.244.700,00

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS LOCAIS R$ 1.819.880,00

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS LOCAIS – DIÁRIAS E PASSAGENS R$ 1.147.500,00

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS ESTADUAIS R$      18.400,00

CAPACITAÇÃO DOS BOLSISTAS ESTADUAIS – DIÁRIAS E 
PASSAGENS

R$      82.350,00

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL R$ 3.960.000,00

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO R$    300.000,00

Total (R$) GERAL R$ 24.331.930,00
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TELECENTRO

Capital

Item Unidades Valor Unitário Total (R$)

Servidor 95 R$ 3.600,00 R$    342.000,00

Thin-Client 1850 R$ 1.100,00 R$ 2.035.000,00

Estabilizador 1890 R$ 50,00 R$      94.500,00

Impressora 90 R$ 1.100,00 R$      99.000,00

Mesa 2160 R$ 200,00 R$    432.000,00

Cadeira 2250 R$ 150,00 R$    337.500,00

Armário 180 R$ 300,00 R$     54.000,00

Ventilador 180 R$ 100,00 R$     18.000,00

Total (R$) R$ 3.412.000,00

TELECENTRO

Custeio

Ítem Unidades Valor Unitário Total (R$)

Quadro Branco 90 R$ 150,00 R$   13.500,00

Quadro de Recados 90 R$ 150,00 R$   13.500,00

Instalação de Ponto 
de Rede

2700 R$ 200,00 R$ 540.000,00

Grampeador 90 R$ 150,00 R$   13.500,00

Pastas de Arquivo 1800 R$ 2,00 R$     3.600,00

Apagador de Quadro 90 R$ 5,00 R$       450,00

Perfurador 90 R$ 15,00 R$    1.350,00

Toner de Impressora 90 R$ 300,00 R$   27.000,00

Total (R$) R$ 612.900,00
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ESPAÇO MULTIMÍDIA

Capital

Item Unidades
Valor

Unitário Total (R$)

Placa de Captura de Áudio 180 R$ 641,00 R$  115.380,00

Mesa de Som 90 R$ 891,00 R$    80.190,00

Monitores de Som passivo (par) 90 R$ 1.552,00 R$  139.680,00

Amplificadores 90 R$ 1.138,00 R$  102.420,00

Microfone supercardióide 180 R$ 120,00 R$    21.600,00

Pedestal para Microfone 180 R$ 51,00 R$     9.180,00

Microfone Lapela 180 R$ 89,00 R$    16.020,00

Fone de Ouvido 180 R$ 160,00 R$    28.800,00

Cabo XRL (macho) / XRL (fêmea) 360 R$ 88,00 R$    31.680,00

Cabo RCA (macho) / P10 (macho) 360 R$ 50,00 R$    18.000,00

Cabo P10 (macho) / P2 (macho) 90 R$ 30,00 R$      2.700,00

Cabo P10 (fêmea) / P2 (macho) 90 R$ 30,00 R$      2.700,00

Cabo P2 (macho) / P2 (fêmea) 90 R$ 30,00 R$      2.700,00

Tripé para Câmera de Vídeo e Foto 90 R$ 400,00 R$    36.000,00

Câmera Fotográfica Digital – 8.0 mega pixels, 512 MB de 
Memória Flash Removível, Baterias Recarregáveis, 7x zoom 
ótico, 3.2x zoom digital

90 R$ 1.800,00 R$  162.000,00

Filmadora Mini-DV, 2 mega pixels 1ccd, 10x zoom ótico, 
300x zoom digital 90 R$ 1.995,00 R$  179.550,00

Mixer Simples VJ 4 canais 90 R$ 1.500,00 R$  135.000,00

Placa de Captura de Vídeo, entradas s-vídeo, composite e 
saída de vídeo 180 R$ 300,00 R$    54.000,00

Micro-Computador 2.8Ghz, 2 GB. de Memória RAM, 2 
unidades de HD SATA 120 GB, placa de vídeo 3D com saída 
para 2 monitores, 4 portas USB 2.0, porta firewire, DVD-RW,
CD-RW, placa de ethernet 10/100 Mbps, telclado, mouse, 
placa de som e caixas acústicas

180 R$ 5.000,00 R$   900.000,00

Switch 90 R$ 350,00 R$    31.500,00

Extensão 180 R$ 50,00 R$     9.000,00

Estabilizador 360 R$ 50,00 R$    18.000,00

Régua de Energia 270 R$ 70,00 R$    18.900,00

Mesas 540 R$ 200,00 R$   108.000,00

Cadeiras 540 R$ 150,00 R$    81.000,00

Ventilador 360 R$ 100,00 R$    36.000,00

Total (R$) R$ 2.340.000,00
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AUDITÓRIO
Capital

Ítem Unidades Valor Unitário Total (R$)

Micro-Computador 90 R$ 2.000,00 R$    180.000,00

Projetor Multimídia 90 R$ 6.000,00 R$    540.000,00

Telão 90 R$ 500,00 R$      45.000,00

Estabilizador 90 R$ 50,00 R$       4.500,00

Vídeo K7 90 R$ 400,00 R$      36.000,00

Mesa 90 R$ 250,00 R$      22.500,00

Cadeira 4680 R$ 100,00 R$    468.000,00

Ventilador 270 R$ 100,00 R$      27.000,00

Quadro Branco 90 R$ 200,00 R$      18.000,00

Total (R$) R$ 1.341.000,00

SALA DE LEITURA
Capital

Ítem Unidades Valor Unitário Total (R$)

Estante de Livros 180 R$ 400,00 R$  72.000,00

Mesa Redonda 180 R$ 400,00 R$  72.000,00

Cadeira 720 R$ 200,00 R$ 144.000,00

Total (R$) R$ 288.000,00

OFICINA DE RÁDIO
Capital

Ítem Unidades Valor Unitário Total (R$)

Transmissor de FM 25 Watts 90 R$ 2.800,00 R$  252.000,00

CD Duplo 90 R$ 1.240,00 R$  111.600,00

Gravador Digital – Mini Disk 90 R$ 960,00 R$   86.400,00

Total (R$) R$ 450.000,00
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E / OU INFORMÁTICA
Capital

Ítem Unidades Valor Unitário Total (R$)

Recursos de Capital 90 R$ 14.000,00 R$ 1.260.000,00

Total (R$) R$ 1.260.000,00

BOLSAS DO CNPq
Custeio

Bolsistas Quantidade Valor Unitário (R$) Total Anual (R$)

Coordenador Geral do Projeto 1 R$ 6.000,00 R$    72.000,00
Coordenador de Capacitação 2 R$ 5.000,00 R$    120.000,00
Técnico de Capacitação 3 R$ 4.100,00 R$    147.600,00
Técnico Especializado em Software 2 R$ 2.500,00 R$      60.000,00
Técnico de Instrução Continuada 27 R$ 3.000,00 R$    972.000,00
Técnico de Informática 27 R$ 2.500,00 R$    810.000,00
Coordenador da Casa Brasil 90 R$ 1.100,00 R$ 1.188.000,00
Técnico de Estúdio Multimídia 90 R$ 630,00 R$    680.400,00
Técnico de Laboratório 90 R$ 630,00 R$    680.400,00
Coordenador de Telecentro 90 R$ 630,00 R$    680.400,00
Monitor de Telecentro 90 R$ 300,00 R$    324.000,00
Técnico da Unidade 90 R$ 300,00 R$    324.000,00
Total (R$) R$ 6.058.800,00

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Custeio

Item Unidades Valor Unitário Total (R$)

Acompanhamento e avaliação do Projeto 90 R$ 3.333,34 R$ 300.000,00

Total (R$) R$ 300.000,00
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DIÁRIAS E PASSAGENS – TRABALHO DE CAMPO
Custeio

Bolsistas Quantidade Valor Unitário Total (R$)

Técnico de Instrução Continuada – Diárias 3510 R$ 85,00 R$    298.350,00
Técnico de Instrução Continuada – Passagens 324 R$ 1.000,00 R$    324.000,00
Técnico de Informática – Diárias 3510 R$ 85,00 R$    298.350,00
Técnico de Informática – Passagens 324 R$ 1.000,00 R$    324.000,00
Total (R$) R$ 1.244.700,00

CAPACITAÇÃO (BOLSISTAS LOCAIS)
Custeio

Ítem Quantidade Valor Unitário Total (R$)

Aluguel do Espaço para Treinamento 5 R$ 40.000,00 R$    200.000,00
Material Didático 1080 R$ 111,00 R$    119.880,00
Serviços de Terceiros e Encargos 1 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Total (R$) R$ 1.819.880,00

CAPACITAÇÃO – DIÁRIAS E PASSAGENS (BOLSISTAS LOCAIS)
Custeio

Bolsistas Quantidade Passagem Diária
Total (R$)

Coordenador da Casa Brasil 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Coordenador de Telecentro 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Monitor de Telecentro 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Técnico de Unidade 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Técnico do Estúdio Multimídia 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Técnico de Laboratório 90 R$ 1.000,00 R$ 1.125,00 R$    191.250,00
Total (R$)

R$ 1.147.500,00
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CAPACITAÇÃO (BOLSISTAS ESTADUAIS)
Custeio

Item Quantidade Valor Unitário Total (R$)

Aluguel do Espaço para Treinamento 1 R$ 8.000,00 R$   8.000,00
Material Didático 54 R$ 100,00 R$   5.400,00
Serviços de Terceiros e Encargos 1 R$ 5.000,00 R$   5.000,00
Total (R$) R$ 18.400,00

CAPACITAÇÃO – DIÁRIAS E PASSAGENS (BOLSISTAS ESTADUAIS)
Custeio

Bolsistas Quantidade Passagem Diária
Total (R$)

Técnico de Instrução Continuada 27 R$ 1.000,00 R$ 525,00 R$ 41.175,00
Técnico de Informática 27 R$ 1.000,00 R$ 525,00 R$ 41.175,00
Total (R$)

R$ 82.350,00

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA BRASIL
Custeio

Item Quantidade Valor Unitário Meses
Total (R$)

Adequação do Espaço Físico 90 R$ 20.000,00 1 R$ 1.800.000,00
Manutenção da Casa Brasil 90 R$ 2.000,00 12 R$ 2.160.000,00
Total (R$)

R$ 3.960.000,00


