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Direito à comunicação
Nesta segunda edição do Anuário ARede 

de Inclusão Digital, o foco são os projetos 
desenvolvidos pela sociedade  — entidades 
de Terceiro Setor e empresas privadas. São 
57 projetos que utilizam das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) para 
promover a inclusão digital de brasileiros de 
todas as idades, especialmente os jovens, 
onde está o futuro do país.

Não se trata de uma pesquisa com meto-
dologia de amostra estatística. É um levan-
tamento jornalístico que nos mostra que os 
agentes da sociedade civil estão colocando 
a mão na massa para ajudar os jovens a se 
preparar para ser atores da Sociedade do 
Conhecimento. Hoje, o domínio do compu-
tador e da internet é fundamental para todos 
que querem se inserir socialmente, se co-
municar, fazer pesquisas, ampliar horizon-
tes, postar o seu comentário ou o seu vídeo.

“O computador é uma máquina de comu-
nicar”. Foi com essa frase que Marcelo dos 
Santos, 27 anos, gestor de um telecentro em 
Lauro de Freitas, na Bahia, resumiu o que 
o acesso às TICs representa para as popu-
lações de baixa renda. Ou seja, a inclusão 
digital nada mais é do que a garantia do dire-
to básico à comunicação na sociedade atual, 
uma sociedade em rede.

O que todos os projetos aqui apresenta-
dos fazem é contribuir para ampliar o direito 
à comunicação, um direito fundamental da 
cidadania. Alguns de forma mais estrutu-
rada, outros com alcance ainda limitado, 
mostram o compromisso das instituições 
envolvidas com a construção de um país de 
melhores oportunidades para todos.

Para nós, da revista ARede, é uma 
alegria dividir com nossos leitores  
as experiências aqui relatadas.

Lia Ribeiro Dias
Diretora Editorial



do aos estudos. Hoje, revelou-se 
um grande articulador. “O Projeto 
OCA mostrou o lado bom da comu-
nidade e ressaltou a importância de 
valorizar a cultura nordestina, que é 
predominante”, explica. Foi sua mãe 
quem o conduziu ao programa, ao 
ver um cartaz de rua anunciando 
cursos de técnicas de rádio, vídeo, 
informática e teatro para adolescen-
tes. Tudo grátis. Na hora, ela enxer-
gou novas oportunidades para o de-
senvolvimento pessoal e profissional 

do filho. A princípio, o jovem resistiu. 
Mas acabou iniciando o primeiro 
módulo, chamado ‘experimentador’, 
em julho de 2008. Marcelo garante 
que a experiência foi determinante 
para sua decisão de estudar e tra-
balhar futuramente nas áreas de co-
municação e educação. Agora, ele 
não perde um Café na OCA, even-
to mensal onde os participantes do 

Em busca de uma identidade
Projeto OCA desperta nos jovens o desejo de maior aproximação  

com os moradores de suas comunidades

O Projeto OCA vai além da educação formal promovida pela escola pública. Suas oficinas capacitam os alunos para a vida digital.
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Angélica Nascimento, 17 anos, 
achava sua comunidade “esqui-
sita”. Esse adjetivo expressava o 
seu menosprezo por um povo “mal 
educado e pouco criativo”, também 
nas palavras da jovem. Ela mora no 
Jardim Pantanal, na Zona Leste da 
Cidade de São Paulo, região habita-
da por 125 mil pessoas, e que ficou 
conhecida pelos frequentes alaga-
mentos provocados pelas enchen-
tes do rio Tietê. Nos últimos dois 
anos, no entanto, Angélica começou 
a ver esse povo com outros olhos e 
as críticas deram lugar a contribui-
ções voltadas para a valorização 
da localidade em que vive desde 
pequena. Ela atribui essa mudança 
ao Projeto Organismo Comunicação 
e Arte (OCA), mantido pelo Instituto 
Crescer para a Cidadania. “Quem 
frequenta as oficinas passa por um 
processo de transformação pesso-
al”, explica a estudante do 3o ano  
do ensino médio da escola estadual 
D. Pedro I. 

Transformação é a palavra que 
também define a experiência de 
Marcelo da Silva Fernandes Soares, 
de 17 anos. Dois anos atrás, ele era 
um menino tímido e pouco aplica-

projeto apresentam seus trabalhos à 
comunidade. O último encontro reu-
niu mais de 500 pessoas. 

Essas duas histórias ilustram al-
gumas das ações do Projeto OCA, 
criado em 2007 com o objetivo 
de capacitar jovens em atividades 
complementares às oferecidas pela 
educação formal. O programa já 
beneficiou 360 filhos de famílias de 
baixa renda, entre 15 e 19 anos. To-
dos moradores do Jardim Pantanal. 
Apresentada às novas tecnologias, a 
moçada se sente incentivada a de-
senvolver seus talentos e a valorizar 
a comunidade. “Falta cuidado com 
a periferia”, lamenta Luciana Vaz 
Allan, diretora técnica do Instituto 
Crescer e responsável pelo progra-
ma. “Os participantes, que não se 
reconheciam como pessoas daque-
la comunidade, agora conseguem 
identificar o que a cultura local tem 
de interessante”, relata ela. 

Cadastrado no Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente 
em São Paulo e também no Fundo 
Criança Adolescente (Funcad), o 
OCA é muito procurado. Cerca de 
80% dos jovens são certificados ao 
final de cada etapa, que dura seis 

Antes, indiferentes. Hoje, 
solidários. A informática
mudou o olhar da moçada
sobre a própria vizinhança.
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rá ser lançado o Guia da Tecnologia 
Social, que permitirá a implemen-
tação do programa OCA em outras 
comunidades. 

Fruto da parceria entre a Votoran-
tim Metais, o Instituto Votorantim e 
o Instituto Crescer para a Cidada-
nia, apoiado pelo Instituto Alana, o 
projeto trabalha com investimentos 
privados. O custo de realização é de 
R$ 300 mil por ano – R$ 100 mil 
bancados pela Votorantim Metais, 
que participa da gestão, monito-
ramento, estratégias de sustenta-
bilidade e, mais recentemente, da 
organização do voluntariado empre-
sarial; e R$ 200 mil investidos pelo 
Instituto Alana, que também cede o 
espaço para a realização de oficinas 
e encontros comunitários. Desde a 
criação, em 2007, o projeto já rece-
beu investimento de R$ 1 milhão e 
formou quatro jovens para trabalhar 
como educadores sociais de outras 
comunidades, pagando ajuda de 
custo de R$ 300 por mês.

Os participantes das oficinas dirigem à comunidade carente um olhar mais compreensivo

meses. “A evasão é decorrência do 
trabalho ou da mudança de endere-
ço”, explica Luciana. 

Mais cumplicidade

O curso é composto de dois mó-
dulos. Participam, de cada um, sete 
facilitadores e um coordenador. Na 
primeira fase, Ciclo Experimentador, 
os jovens exploram diferentes recur-
sos tecnológicos (peças radiofônicas 
– podcasts, blog, jornal, imagem e 
vídeo). Também fazem leituras críti-
cas sobre a região e atividades de 
expressão corporal. “Nosso próxi-
mo desafio será a orientação ade-
quada para a produção de texto, 
pois há um déficit de leitura e de 
escrita entre os alunos do ensino 
médio”, constata Luciana. Na se-
gunda fase, Ciclo Semeador, com 
duração de um ano, aprofundam-
-se as discussões. Os participantes 
aproximam-se mais da comunidade 
e aproveitam as visitas para levantar 
informações e colocá-las em blogs. 

Toda a produção é apresentada em 
um grande encontro mensal, que já 
faz parte da agenda de eventos do 
Jardim Pantanal. Nesse dia, além 
de ficar por dentro das ações dese-
nhadas coletivamente, os morado-
res recebem um jornal feito pelos 
alunos do projeto. Vídeos exibem 
depoimentos sobre as vivências do 
grupo e, para a descontração geral, 
um show de talentos encerra as ati-
vidades. Além das oficinas, o projeto 
promove debates de assuntos de in-
teresse da comunidade.

O projeto é avaliado em todas as 
suas fases – desde a identificação 
do perfil do grupo para introduzir as 
melhores estratégias de ação até a 
mensuração dos resultados, ao final 
de cada semestre. Além do monito-
ramento dos financiadores, por meio 
de relatórios trimestrais onde são 
reportadas as conquistas e os desa-
fios, uma consultoria externa analisa 
anualmente os efeitos do projeto na 
comunidade. Ainda este ano, deve-

Projeto
Organismo Comunicação e Arte (OCA)

Instituição responsável
Instituto Crescer para a Cidadania

Gestora
Luciana Allan, diretora técnica  
do Instituto.

Parceiros
Instituto Alana, Instituto Votorantim  
e Votorantim Metais.

Abrangência geográfica
São Paulo (distrito de São Miguel Paulista; 
região leste de São Paulo; bairro Jardim 
Helena, no Jardim Pantanal).

Público atendido
200 jovens de 15 a 19 anos, formados em 
dois anos de projeto, e outros 100 no 
primeiro semestre de 2010.

Investimento
Desde a criação, em 2007, o projeto 
recebeu investimentos de R$ 1 milhão.

Mais informações 
www.institutocrescer.org.br
www.ocapantanal.blogspot.com
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