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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais é inegável o acesso dos brasileiros à Rede Mundial de Computadores. 

Esse acesso à internet tem trazido mais espaços para expressão de ideias, principalmente nas redes 

sociais, como Facebook e Twitter. Assim também acontece com as rádios comunitárias e as rádios 

web. Segundo o último Censo do IBGE, o número de brasileiros que acessam a internet chegou a 

83 milhões, são pessoas com dez anos ou mais, que declararam ter acessado a rede mundial de 

computadores nos três meses anteriores à pesquisa, o que corresponde a 49,2 % da população na 

faixa etária. (IBGE, 2013).  

Outra pesquisa, da Fecomércio-RJ/Ipsos (Pesquisa de abril de 2014), aponta aumento 

no percentual de brasileiros conectados à internet, de 27 % para 48 %, entre 2007 e 2011. O 

principal local de acesso é a lan house (31 %), seguido de a própria casa (27 %), e da casa de 

parentes e amigos, com 25 %. O Brasil é o 5º país com o maior número de conexões à internet. 

Ainda em 2013, uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), confirma que o 

acesso à rede aumentou mais de 140 %. Porém, mesmo com este aumento, pessoas que não têm 

computador em casa, ou outra plataforma para se conectarem à internet, somam 55 %, as que não 

têm internet somam e 6 2%.  

A conexão de alta velocidade ainda é uma realidade restrita às regiões centrais das 

cidades; nas áreas rurais e periferias dos centros urbanos, mais de 90 % não têm acesso. A realidade 

da população pobre e periférica brasileira mudou bastante nos últimos anos, contudo ainda está 

distante do índice ideal quanto a acesso à internet. Em 2011, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) declarou que a internet é um direito humano, assim como o direito à educação, à saúde ou 

à moradia, e que desconectar a população da rede viola este direito. Mesmo assim, a busca para um 
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espaço para a expressão das ideias nas comunidades, e principalmente a busca por uma melhor 

situação daquelas, vem sendo facilitada por espaços utilizados nas redes.  

No último ano, o caso Amarildo2, e, neste ano, o caso Claudia3,  foram conhecidos por 

internautas e compartilhados por pessoas comuns e por pessoas formadoras de opinião, justamente 

pela força que as redes sociais vêm tomando nos últimos anos. Amarildo e Claudia eram moradores 

de periferias cariocas e acabaram mortos, supostamente pelo próprio Estado, o que causou grande 

comoção nacional.  

Desde o filme nacional “Cidade de Deus”4,  de 2002, onde a periferia é o tema central, 

o Brasil tem olhado mais para essa população. O sucesso do filme fez nascer alguns projetos 

audiovisuais justamente com essa temática, como o “Cidade dos Homens”5, da TV Globo de 

Televisão. Mas será que se ouve a periferia como ela quer ser ouvida?  

 

1. USO RACIONAL DAS REDES SOCIAIS 

 

Um jovem protagonista teve sua realidade transformada em razão da comunicação pela 

rede. O jovem em questão é Rene Silva. Ele tem mostrado o tipo de comunicação que a periferia 

desejar apresentar e não a que a mídia expõe por eles. Rene, um educomunicador, vem chamando 

 
2 Amarildo Dias de Souza (Rio de Janeiro, 1965/1966) era um ajudante de pedreiro brasileiro que ficou conhecido 

nacionalmente por conta de seu desaparecimento, desde 14 de julho de 2013, após ser detido por policiais militares e 

conduzido da porta de sua casa, na Favela da Rocinha, em direção a sede da Unidade de Polícia Pacificadora do bairro. 

O desaparecimento dele tornou-se símbolo de casos de abuso de autoridade e violência policial. Os principais suspeitos 

do desaparecimento de Amarildo são a própria polícia. 
3 Claudia Silva Ferreira foi baleada no pescoço e nas costas em meio a uma operação da Polícia Militar (PM), na manhã 

do dia 16 de março de 2014, no Morro da Congonha, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.  A mulher e mãe, de 38 

anos, foi colocada no porta-malas da viatura policial, supostamente para ser levada ao hospital. Na Estrada Intendente 

Magalhães, o corpo dela, aparentemente sem vida, rolou do porta-malas e, preso por um pedaço de roupa, foi arrastado 

pelo asfalto por pelo menos 250 metros, sem que os policiais, na viatura, dessem atenção aos apelos de outros 

motoristas e pedestres, segundo o midiativista Bruno Cava, que conseguiu filmar o ocorrido. Logo após, este colocou 

o vídeo no Facebook. 
4 Filme brasileiro de drama, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e codirigido por Kátia Lund. Foi adaptado 

por Bráulio Mantovani a partir do livro de mesmo nome escrito por Paulo Lins. O filme retrata o crescimento do crime 

organizado na Cidade de Deus, entre o final da década de 1960 e o início da década de 1980. 
5 Cidade dos Homens é o título de uma série de teledramaturgia exibida pela Rede Globo, de 15 de outubro de 

2002 a 16 de dezembro de 2005. A série ambientava-se nas favelas do Rio de Janeiro. Na trama, os dois 

protagonistas, Acerola (Douglas Silva) e Laranjinha (Darlan Cunha), vivenciam dilemas próprios da adolescência, 

tanto os universais quanto aqueles relativos aos problemas específicos das comunidades carentes do Rio de Janeiro. 

São temas recorrentes o contraste entre ricos e pobres, a problemática do poder paralelo estabelecido pelo tráfico de 

drogas, a violência urbana, dificuldades financeiras e a cultura das favelas. 
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atenção da grande mídia nos últimos quatro anos por utilizar a rede social Twitter para dizer o que 

está acontecendo no Complexo do Alemão, e em tempo real.  

Durante a ocupação do Morro pela chamadas UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), 

Rene relatou tudo aquilo que via a parir de sua própria janela. Ainda como figurante na história do 

Morro do Adeus, uma das 14 comunidades que compõem o Complexo do Alemão, no Rio de 

Janeiro, Rene Silva, agora com 20 anos, tornou-se rapidamente um dos protagonistas da região.  

Com apenas 11 anos, o jovem criou o jornal “A Voz da Comunidade”, um informativo 

com objetivo de resolver os problemas estruturais do bairro, como a falta de lixeiras e de 

saneamento básico. No entanto foi em 2010 que o enredo da sua vida passou por uma virada digna 

de novela. Na época, a Polícia Militar realizou uma operação para ocupar o conjunto de favelas e 

expulsar os traficantes de lá.  

Entretanto, como a imprensa não tinha acesso ao local, Rene, que tuitava tudo o que 

ocorria na comunidade, tornou-se uma das principais fontes de informação do país.   

Além de manter o jornal, que tem tiragem de 3.000 exemplares por mês, com 

distribuição gratuita, o jovem administra um portal com notícias de todos os morros que compõem 

o Complexo do Alemão chamado “Voz das Comunidades” cujo endereço eletrônico é 

vozdascomunidades.com.br. Também ministra palestras pelo país e presta consultoria para 

programas da Rede Globo. O jornal e o site passaram a ter 10 voluntários, que têm à disposição 

duas salas inteiras de um prédio emprestadas pela ONG Afroreggae, com seis computadores, duas 

câmeras fotográficas e duas de vídeo.  

O negócio se sustenta apenas com o dinheiro dos anúncios do bairro. O jovem afirma 

que desse total, às vezes sobra um pouco para dividir entre a equipe, mas os integrantes preferem 

usar o valor para reinvestir no negócio. 

Criador do Jornal Voz da Comunidade e de um perfil no Twitter, @vozdacomunidade, 

Rene possui hoje mais de 132 mil seguidores, que o fizeram eleito em 2011 o melhor produtor de 

conteúdo no quesito Inovação, pela Shorty Awards, considerado o "Oscar" do Twitter, do jornal 

New York Times. Aos 20 anos, foi convidado para participar como palestrante no Simpósio 

Internacional sobre Conexão Digital, da Universidade Harvard, em Cambridge, nos Estados 

Unidos. A comunidade do Alemão afirma ter muito orgulho e confiança no trabalho de Rene. O 

problema, para ele, não é ser jovem para escrever em um jornal comunitário, e sim o que ele irá 

escrever no jornal.  

http://vozdascomunidades.com.br/


 
 

 

1.2. Protagonismo Juvenil 

 

“Salve Jorge” foi uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida no 

horário das 21 horas, entre 22 de outubro de 2012 e 17 de maio de 2013, em 179 capítulos, teve 

como um dos cenários principais o Complexo do Alemão, pacificado há dois anos. Rene Silva, 

criador do jornal comunitário “Voz da Comunidade”, colaborou com a autora Glória Perez nas 

pesquisas sobre a vida dos moradores do Complexo. Rene participou de cenas do folhetim das nove 

e conta que muitos moradores do Complexo acompanham diariamente as gravações da trama.  

Além de “Salve Jorge”, Rene realizou trabalhos para o “Esquenta”, que sempre recebe 

personalidades dos morros.  

Vale lembrar que A Rede Globo de Televisão vem abrindo cada vez mais espaço para 

a temática. Participações na grande mídia e as expressões da juventude nas redes sociais podem 

contribuir com algumas transformações destes, assim como afirma a pesquisadora e mestre em 

Educomunicação pela Universidade de São Paulo (USP), Daniele Próspero (2013, p. 103), 

“[...]atividades em Educomunicação possibilitam mais autonomia, mais responsabilidade, 

diminuição na timidez, mudança de comportamento, desenvolvimento da habilidade de escuta, 

vocabulário mais fluente”.   

Rene Silva, atualmente, é um jovem protagonista, e passa a ser visto como 

“representante” da voz de sua comunidade. A palavra protagonismo vem de “protos”, que em latim 

significa principal, o primeiro, e de “agonistes”, que quer dizer lutador, competidor. Este termo, 

muito utilizado pelo teatro para definir o personagem principal de uma encenação, foi incorporado 

à Educação por Antônio Carlos Gomes da Costa, educador mineiro que vem desenvolvendo uma 

nova prática educativa com jovens.  

Dentro da ideia de protagonismo juvenil proposta por Gomes da Costa, o jovem é 

tomado como elemento central da prática educativa, que participa de todas as fases desta prática, 

desde a elaboração e execução até a avaliação das ações propostas. A perspectiva é que o 

protagonismo juvenil possa estimular a participação social dos jovens, contribuindo não apenas 

com o desenvolvimento pessoal dos jovens abrangidos, mas com o desenvolvimento das 

comunidades em que eles estão inseridos. Dessa forma, segundo o educador, o protagonismo 

juvenil contribui para a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente, com 



 
 

valores de solidariedade e respeito mais incorporados, o que contribui para uma proposta de 

transformação social.  

 

Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os 

âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, 

os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a 

sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de 

mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário. (COSTA,  

1996:65, apud BRENER, 2016). 

 

Dentro desta perspectiva, o conceito do processo de comunicação como uma agulha 

hipodérmica supõe que toda mensagem chegará ao alvo, um ser amorfo, e terá a resposta esperada 

conforme o estímulo. 

 

2. A Dialógica 

Como as periferias não foram “ouvidas” historicamente e não se veem representadas 

na grande mídia, qual seria o melhor caminho, então, para terem voz? Freire (1987) enfatizou que 

se deve trabalhar a teoria dialógica, contrária à manipulação das classes menos favorecidas pela 

"cultura", dentro dos meios de comunicação. A população em si precisa ser conduzida ao diálogo, 

canal este de libertação da harmoniosa opressão imperante, haja vista que uma das principais 

características da ação antidialógica das lideranças é a divisão para manutenção da opressão.  

Em resumo, a arma que se tem para combater a manipulação é a teoria da ação dialógica 

pautada pela organização e síntese cultural. A ação cultural está a serviço da opressão, consciente 

ou inconscientemente por parte de seus agentes. É no serviço da libertação antidialógica que se 

encontra a possibilidade de superação do caráter de ação induzida, bem como no objetivo libertador 

da ação cultural dialógica acha-se a condição para superar a dominação. Portanto, descobrir-se por 

meio de uma modalidade de ação cultural, problematizadora de si mesma em seu confronto com o 

mundo, significa, primeiramente, que se descubra como tal, reconheça sua identidade com toda 

significação profunda que tem esta descoberta.  

Uma das falhas, dentre outras que a liderança comete, é de não levar em conta a visão 

do mundo que o povo tem. Já, para a liderança revolucionária, o conhecimento desta lhe é 

indispensável para sua ação como síntese cultural. O que pretende a ação cultural dialógica não 

pode ser o desaparecimento da dialeticidade, permanência, mudança, mas superar as contradições 

antagônicas de que resultem a libertação dos homens. Assim:  



 
 

 

“[...] a linguagem como atividade, como forma de ação, ação interindividual 

finalisticamente orientada; como lugar de interação que possibilita aos membros de uma 

sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes que 

reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de vínculos e compromissos 

anteriormente inexistentes.”   (KOCH 2003, p. 7-8) (grifos da autora)” 

 

2.2. Agência de Redes para Juventude 

 

Outro exemplo interessante vem também da cidade do Rio de Janeiro. Os jovens 

atendidos pela Organização Agência de Redes para a Juventude, um projeto implantado em 

comunidades cariocas pacificadas, que oferece aos jovens da periferia conexões e ferramentas para 

que eles possam atuar como agentes transformadores de seu território. A iniciativa, nascida em 

2011, realiza oficinas artísticas de formação e mobilização para 300 jovens de 15 anos a 29 anos.  

Além de estudarem, eles desenvolvem o projeto de uma atividade ou produto. Ao fim 

do curso, os melhores projetos de cada comunidade recebem uma verba de R$ 10 mil cada para 

desenvolvimento e implantação. Criada pelo escritor e cineasta Marcus Vinícius Faustini, a 

Agência conta com o patrocínio da Petrobras. Os jovens protagonistas, como o educomunicador 

Rene Silva, criaram o Projeto “Se Liga Batan” - uma rede de comunicação que envolve rádio, blog 

e televisão online.  

A Cultura Digital da Organização tem trabalhado muito o protagonismo juvenil e 

dando mais espaço para que a comunidade do Batan ouça e seja ouvida.  

Jardim Batan, ou apenas Batan, é um sub-bairro de Realengo, localizado no Rio de Janeiro. É 

considerado por muitos como uma favela. A comunidade está localizada na Zona Oeste, próximo 

à Avenida Brasil. Essa comunidade ficou conhecida no ano de 2008, após uma equipe de 

jornalistas do jornal O Dia, entre eles o fotógrafo Nilton Claudino, ter sido feita refém e torturada 

por milicianos.  

O Projeto dentro do “Se Liga Batan” que vem ganhando destaque na comunidade é a 

Rádio no Poste. Esse tipo de comunicação tem mobilizado a comunidade, aumentando a autoestima 

desses jovens protagonistas e trazendo desenvolvimento local mais bem organizado. Será que esses 

jovens querem mostram a realidade de suas comunidades? Fazer ver a verdade e não somente 

aquela apresentada como produto da grande mídia? Conforme o pensamento da Escola de 

Frankfurt, que entende que “descritos e aceitos pela análise funcional como mecanismos de ajuste, 
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os meios de comunicação tornam-se suspeitos de violência simbólica, e são encarados como meios 

de poder e de dominação” (MATTELART E MATTELART, 1998, p. 72). 

O autor e Professor Antônio Carlos Gomes da Costa afirmava:  

 

Reconhecer o adolescente e o jovem, não como problema, mas como parte da solução é 

meio caminho andado. Por isso é necessário urgente abrir espaços e facilitar processos que 

permitam a participação efetiva de crianças, adolescentes e jovens na construção do 

modelo e da dinâmica social da sua comunidade, do seu país, do planeta”. (COSTA, 2006). 

 

Fundamentalmente, a comunicação mais aberta dando voz à comunidade pode então 

trazer uma mobilização social, como afirmam também Toro e Werneck (1996, p. 5):  

 

[...] reconhecemos a mobilização social como um ato de comunicação. A mobilização não 

se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige ações de comunicação no seu 

sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento de discurso, visões e informações. 

O que dá estabilidade a um processo de mobilização social é saber que o que eu faço e 

decido, em meu campo de atuação cotidiana, está sendo feito e decidido por outros, em 

seus próprios campos de atuação, com os mesmos propósitos e sentidos. 

 

 

 

 

3. O ESTATUTO DA JUVENTUDE  

 

O Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, é a primeira lei 

brasileira a reconhecer, expressamente, o direito à comunicação. Apesar de haver diversas 

normativas nacionais, internacionais, e na própria Constituição Federal, elementos que integram 

tal direito — como a liberdade de expressão, o acesso à informação, a proibição da censura e dos 

monopólios e oligopólios de mídia —, essa é a primeira vez que a expressão “direito à 

comunicação” aparece em um dos marcos legais do Brasil. 

Fruto de um longo processo de mobilização e de uma tramitação de quase 10 anos no 

Congresso Nacional, o Estatuto assegura diversos direitos das e dos jovens de 15 a 29 anos, além 

de definir princípios e diretrizes para as políticas públicas de juventude. Uma das seções trata 

especificamente do direito à comunicação e à liberdade de expressão, definindo, no Artigo 26, que 

“o jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo, individual e 

colaborativo e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação”. (BRASIL 2013). 



 
 

Como esses direitos podem ser igualitários? Seria então, uma questão de classes? 

Baccega (1995, p. 49) assevera que: “Numa sociedade de classes, as práticas linguísticas estão 

plenas de relações de classe. [...] E esses processos discursivos estão instituídos nas formações 

discursivas, que são a manifestação das formações ideológicas”. 

O Artigo 27 do Estatuto estabelece um conjunto de medidas a serem adotadas pelo 

poder público para a efetivação desse direito, tais como:  

 

I - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras de 

rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa; 

II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação; 

III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a 

acessibilidade para os jovens com deficiência; 

IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a 

promoção do direito do jovem à comunicação; e 

V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e 

adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. (BRASIL, 2013). 

 

O texto, que agrega debates realizados na 2ª Conferência Nacional de Juventude, 

poderia avançar mais no detalhamento das políticas necessárias à concretização do direito à 

comunicação, mas da forma como está já é uma conquista histórica. O desafio agora é transformar 

as determinações da lei em realidade para os mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que 

fazem parte da faixa etária contemplada pelo Estatuto, o que exige ainda mais mobilização e 

pressão para que o Estado, nos diferentes níveis, crie e implemente políticas públicas de 

comunicação e juventude.  

Em 2012, Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) divulgou uma nota de apoio à 

Campanha Para Expressar a Liberdade, apontando que um dos reflexos do atual cenário midiático: 

  
[...] assim como outros segmentos da população, a juventude não raras vezes é silenciada 

ou retratada de maneira discriminatória e estigmatizante pelos meios de comunicação, 

especialmente no caso de jovens negros, pobres e moradores de periferias, que em geral 

só ganham visibilidade quando o assunto está relacionado à violência, construindo-se 

assim uma representação social enviesada e que nega direitos. (FONTE, ANO). 

 

3.1. Comunicação para a População Negra  

 

Inaugurado em julho de 2009, o blog Negro Belchior é mantido por Douglas Belchior, 

professor formado em História na PUC/SP, educador nos cursinhos comunitários da Uneafro-

Brasil e militante do movimento negro em SP. Esse espaço propõe-se a refletir e discutir temas do 



 
 

cotidiano, analisar coberturas da imprensa, divulgar eventos e ações do movimento negro e 

movimentos populares.  

Em agosto de 2013, o blog Negro Belchior migrou para o site da revista CartaCapital, 

tornando-se assim o primeiro espaço fixo na grande imprensa brasileira a tratar da temática racial. 

Com a parceria, o blog multiplicou seus acessos, e hoje é o mais lido de toda a revista eletrônica. 

Todos os seus artigos são compartilhados não apenas na home do site, mas também nas redes 

sociais daquela – 630 mil pessoas no Facebook e 430 mil no Twitter — além de circular nas redes 

de movimentos sociais.  

Desde sua estreia em CartaCapital, o blog Negro Belchior já tinha mais de 991 mil 

visitas (até 19 de fevereiro de 2021), sendo 978 mil visitantes únicos. Fechou 2013 como o 3º blog 

mais lido de CartaCapital e, de 2014 até o momento, é o blog mais lido dentre todos os mais de 20 

do portal, já tendo acumulado mais de 400 mil visualizações em 50 dias. Embora a internet não 

seja considerada MassaMedium, em razão da sua elevada interatividade, é sim um meio de 

comunicação em sociedade.  

 

 

 

3.2. Rede Mocambos 

  

É uma rede solidária de comunidades, o objetivo dela é compartilhar ideias e oferecer 

apoio recíproco. A Rede integra diferentes projetos, programas e ações voltadas ao 

desenvolvimento humano, social, econômico, cultural, ambiental e preservação do patrimônio 

material e imaterial. Investe por meio da promoção de competências pessoais, coletivas, sociais, 

formativas, produtivas, de indivíduos e comunidades, para a apropriação do conhecimento livre, 

do fortalecimento institucional das organizações, ampliação de acesso aos bens e serviços públicos 

e no acesso e apropriação das tecnologias de comunicação e informação.  

A Rede visa potencializar o desenvolvimento de forma sustentável no âmbito local e 

regional em diferentes territórios urbanos e rurais, constituindo numa territorialidade tecnológica 

onde os recursos são utilizados para a integração das pessoas e das comunidades e não para o 

afastamento das culturas. O mocambo, ou mucambo; a palhoça, ou, tejupar, são denominações 

dadas às moradias construídas artesanalmente usando materiais locais. Nos quilombos mais 



 
 

antigos, como o quilombo de Palmares, os mocambos eram construídos em círculos para facilitar 

a comunicação e como tática de defesa e resistência.  

A Rede Mocambos não é uma instituição representativa das comunidades quilombolas, 

mas uma rede formada por comunidades quilombolas, indígenas, povos de matriz africana, 

ribeirinhas e caiçaras que busca a utilização e apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação como estratégias fundamentais para desenvolvimento de ações conjuntas das 

comunidades envolvidas nela, além de exercer o direito humano à comunicação.  

E questão da identidade cultural periférica?  

 

Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura 

territorializada, um discurso territorializado, uma política territorializada. Essa cultura da 

vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, a experiência da escassez e a experiência da 

convivência, e da solidariedade. É desse modo que, gerada de dentro, essa cultura 

endógena impõe-se como um alimento da política dos pobres, que se dá 

independentemente e acima dos partidos e das organizações. [...] Daí a expressividade de 

seus símbolos, manifestados na fala, na música e na riqueza das formar de intercurso e 

solidariedade entre pessoas. (SANTOS, 2008, p.70 ).  

 

Nas grandes metrópoles, a hierarquização dos espaços somada com a aceleração do 

tempo redefine as práticas socioespaciais de tal forma que a contradição centro-periferia aumenta, 

ultrapassando o aspecto morfológico da cidade e redefinindo as relações. Na história da formação 

da cidade, este processo de acirramento da contradição periferia-centro acarretou a expulsão da 

população mais pobre e contribuiu para a hierarquização dos espaços, transformando grande parte 

da cidade em lugares de dominação, gerando uma especialização dos lugares e o redirecionando 

do fluxo. Esses novos usos, por sua vez, acabam excluindo e incluindo habitantes e criando 

diferentes discursos segregadores.  

A nova configuração do espaço urbano aparece como possibilidade de articulação entre 

espaço e tempo. Assim, a própria periferia, em diferentes dimensões, é fruto da história das 

transformações do espaço urbano e das produções próprias geradas a partir destas transformações. 

Assim, ela transcende a análise no campo dos estudos da morfologia das cidades, enquanto forma 

de apropriação para a produção da vida. É como afirma Carlos (2001, p. 41): o “lugar se reproduz 

como referência, e, nesse sentido, lugar de constituição de identidade e memória; nessa dimensão 

revelaria a condição do homem, como construção da obra”.  

A Rede Mocambos pode ser conceituada também no contexto da Teoria Funcionalista, 

principalmente pela função de informar, conscientizar e educar. 



 
 

 

4. MARCO REGULATÓRIO DA COMUNICAÇÃO 

 

Os movimentos sociais, sindicatos, ONGs e pontos de cultura têm-se mobilizado para 

a criação do Marco Regulatório da Comunicação. Segundo eles, há pelo menos quatro razões que 

justificam um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. Uma delas é a ausência de 

pluralidade e diversidade na mídia atual, a qual esvazia a dimensão pública dos meios de 

comunicação e exige medidas afirmativas para ser contraposta. Outra é a legislação brasileira 

arcaica e defasada no setor das comunicações, inadequada aos padrões internacionais de liberdade 

de expressão e não contempla questões atuais, como as inovações tecnológicas e a convergência 

de mídias.  

Além disso, a legislação é fragmentada, multifacetada, composta por várias leis que 

não dialogam umas com as outras e não guardam coerência entre elas. Por fim, a Constituição 

Federal de 1988 continua carecendo da regulamentação da maioria dos artigos dedicados à 

comunicação, deixando temas importantes como a restrição aos monopólios e oligopólios e a 

regionalização da produção sem nenhuma referência legal, mesmo após 23 anos da aprovação. 

Impera, portanto, um cenário de ausência de regulação, o que só dificulta o exercício 

de liberdade de expressão do conjunto da população. A ausência deste marco legal beneficia as 

poucas empresas que hoje se favorecem da grave concentração no setor. Estes grupos muitas vezes 

impedem a circulação das ideias e pontos de vista com os quais não concordam e impedem o pleno 

exercício do direito à comunicação e da liberdade de expressão pelos cidadãos, afetando a 

democracia brasileira. É preciso deixar claro que todos os principais países democráticos do mundo 

têm seus marcos regulatórios para a área das comunicações.  

Em países como Reino Unido, França, Estados Unidos, Portugal e Alemanha, a 

existência dessas referências não tem configurado censura. Ao contrário, tem significado a garantia 

de mais liberdade de expressão para amplos setores sociais. Em todos estes países existem não 

apenas leis que regulam o setor, como também órgãos voltados à tarefa de regulação. A própria 

Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos destaca, 

em sua agenda de trabalho, o papel do Estado para a promoção da diversidade e pluralidade na 

radiodifusão.  

 



 
 

4.1. Princípios e objetivos  

 

O marco regulatório deve garantir o direito à comunicação e à liberdade de expressão 

de todos os cidadãos e cidadãs, de forma que as diferentes ideias, opiniões e pontos de vista, e os 

diferentes grupos sociais, culturais, étnico-raciais e políticos possam-se manifestar em igualdade 

de condições no espaço público midiático. Nesse sentido, ele deve reconhecer e afirmar o caráter 

público de toda a comunicação social e basear todos os processos regulatórios de interesse público. 

Para tanto, o Estado brasileiro deve adotar medidas de regulação democráticas sobre a 

estrutura do sistema de comunicações, a propriedade dos meios e os conteúdos veiculados, de 

forma a assegurar a pluralidade de conceitos e opiniões nos meios de comunicação; promover e 

fomentar a cultura nacional em sua diversidade e pluralidade; garantir a estrita observação dos 

princípios constitucionais da igualdade; prevalência dos direitos humanos; livre manifestação do 

pensamento e expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação, sendo proibida a 

censura prévia, estatal (inclusive judicial) ou privada;  

Da mesma forma, garantir a inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e 

imagem das pessoas e laicidade do Estado; promover a diversidade regional, étnico-racial, de 

gênero, classe social, etária e de orientação sexual nos meios de comunicação; garantir a 

complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de comunicação; proteger as crianças e 

adolescentes de toda forma de exploração, discriminação, negligência e violência e da sexualização 

precoce; garantir a universalização dos serviços essenciais de comunicação; promover a 

transparência e o amplo acesso às informações públicas;  

E ainda, proteger a privacidade das comunicações nos serviços de telecomunicações e 

na internet; garantir a acessibilidade plena aos meios de comunicação, com especial atenção às 

pessoas com deficiência; promover a participação popular na tomada de decisões acerca do sistema 

de comunicações brasileiro, no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo; promover 

instrumentos eletrônicos de democracia participativa nas decisões do poder público.  

O marco regulatório deve abordar as questões centrais que estruturem o sistema de 

comunicações e promover sua adequação ao cenário de digitalização e convergência midiática, 

contemplando a reorganização dos serviços de comunicação a partir da definição de deveres e 

direitos de cada prestador de serviço. Sua estrutura deve responder a diretrizes que estejam 

fundadas nos princípios constitucionais relativos ao tema e garantam caráter democrático. 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto mais a periferia se organizar e souber o que ela quer expressar, e de que forma 

ela quer ser vista, a transformação fará mais sentido. Faz sentido também repensar a constatação 

de Wolton (2011, p. 18), “Revalorizar o estatuto do receptor passa também pela revalorização da 

própria problemática da comunicação, o que fizeram autores contemporâneos, infelizmente raros 

[...]. O conceito de negociação pertence, de resto, à cultura democrática”. Não simplesmente mudar 

para nada mudar. Muitas dessas ações, desempenhadas pela periferia, quando educomunicativas6 

facilitam o fluxo de informação para as camadas menos favorecidas no nosso país. O morador 

periférico, quando inserido em algum projeto social, tem à disposição uma comunicação mais 

democrática. 
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