
Quem 

somos? 



Integração e 

Resistência 

Uso das redes sociais e mídias digitais 



Quais redes sociais você 

usa? 



 

Principais 

redes sociais 

e seus usos 

- Facebook (páginas, 

grupos, etc) 

- Whatsapp  

- Instagram 

- YouTube 

- Twitter 

- Blogspot/Wordpress 

 



 

 

Importância do uso das redes sociais na 

mobilização e resistência 

- Pensar em comunicação comunitária é valorizar as culturas 

e tradições locais e o contexto em que as comunidades 

estão inseridas. 

- Apresentação da localidade para o público 

- Preservação da memória 

- Denúncias 

- Contraponto à mídia dominante 

- Divulgação dos lados positivos das comunidades, que não 

costumam ter espaço na grande mídia 

- Coordenação de ações 









Elementos importantes da Comunicação 

Comunitária 

- Relevância de conteúdo 

- Elas devem evidenciar a cultura local por meio de um 

trabalho criativo e, sobretudo, de muita vontade – dos 

comunicadores – em contar histórias com o intuito de 

incentivar a participação dos moradores na solução dos 

problemas específicos. 

- Conscientização, educação, cultura, comportamento, 

sustentabilidade, relacionamentos 

- Tocar a emoção das pessoas sem manipulá-las, para que ela 

não seja autoritária e nem imposta.  





Voz das 

Comunidades 

 

 

● O projeto começou em 2005, a partir de 

um jornal de escola no Morro do Adeus, 

no Complexo do Alemão, Zona Norte do 

Rio. 

● Hoje a versão impressa é distribuída 

gratuitamente nas favelas da Kelson, do 

Boréu, Formiga, Cantagalo, 

Pavão/Pavãozinho, Cidade de Deus, 

Fumacê, Vila Kennedy, da Penha, e no 

Complexo do Alemão. 

● Redes sociais potencializam o alcance + 

Jornalismo colaborativo 

 





Papo 

Reto 

● O PAPO RETO é um coletivo de 

comunicação independente composto por 

jovens moradores dos Complexos do 

Alemão e Penha. Tem como foco propagar 

notícias dentro do morro: eventos, 

protestos, reivindicações… E também atua 

como um canal que mostra a realidade 

Favela, tendo forte importância na “mídia 

de guerrilha” em tempos de guerra e na 

provocação reflexiva do “até onde é 

verdade o que diz a grande mídia?”. 





Agência de 

Noticia da 

Favela 

● O objetivo da organização é estimular a integração e a troca de 

informações entre as favelas, com a finalidade de melhorar, por 

meio da formação de uma ampla frente popular, a qualidade de 

vida do povo. 

● Entre os projetos em andamento, atualmente, estão o jornal A 

Voz da Favela e o site da ANF. O jornal, com tiragem de 50 mil 

exemplares está voltando a circular na edição de setembro/2012 

após um período suspenso. Lançado em 2009, o jornal é mais 

uma forma de democratização da informação das favelas do Rio 

de Janeiro. 

● O site, um dos primeiros passos para a consolidação da ANF, 

conta com a colaboração de 140 pessoas que enviam seus 

artigos e tem cerca de 12 mil acessos mensais. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Voz_da_Favela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Voz_da_Favela&action=edit&redlink=1








 

 

 

 

- Site: http://nucleopiratininga.org.br/ 

 

- Curso “Mídias Digitais, Internet e seu uso para a disputa 

de hegemonia” 

http://nucleopiratininga.org.br/


Como gravar vídeos de 

qualidade usando o celular  

- Posição da câmera 
 
- A iluminação 
 
- O som 



KINEMASTER   DU RECORDER AUDIO RECORDER   

Os aplicativos 










