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Bem-vindo.

Este é o almanaque da Cultura Digital. Nosso objetivo é apresentar aqui os conceitos que embasam a 
Cultura Digital, colaborativa e livre, principalmente para as pessoas ligadas aos Pontos de Cultura.

Este almanaque é dividido em três partes. A primeira é mais conceitual: apresenta cada uma das 
linguagens que trabalhamos na Cultura Digital, como a MetaReciclagem, a arte-tecnologia e o software 
livre, entre outras, sob um ponto de vista mais teórico, com o objetivo de deixar claras as possibilidades 
da Cultura Digital no contexto dos Pontos de Cultura. A segunda parte serve como uma coletânea de 
referências, um guia para que todos possam descobrir suas próprias soluções, sem depender do 
governo ou de outras pessoas. O objetivo desta parte é mostar onde você pode encontrar ajuda, tanto 
na rede articulada entre os Pontos de Cultura quanto na rede mundial de computadores, a Internet. A 
terceira parte apresenta textos que têm como objetivo mostrar os primeiros passos da produção das 
diversas linguagens ligadas à Cultura Digital. Não são tutoriais completos ou super-detalhados, mas 
são ferramentas que permitem que todos possam começar a entender os passos básicos de produção 
de cultura digital, colaborativa e livre. Os outros passos estão referenciados - a idéia é que todos 
consigam encontrar seus próprios caminhos a partir desta base comum.

Percebemos então que esta publicação não tem o objetivo, como pode parecer a princípio, de 
esclarecer. Ela possui, sim, uma trama de informações que se conectam, convergindo assuntos como 
produção cultural, desenvolvimento local, reaproveitamento tecnológico, software livre, ativismo e 
algumas outras possibilidades que surgem na sociedade da informação.

Esta nova trama de informação aqui contida pretende ser a porta de entrada para um universo 
filosófico e técnico que ignora as amarras do século XIX, subverte a tecno-burocracia irracional do 
século XX, imposta pela sociedade atual, e almeja uma forma de organização social e política mais 
sensata e humana para o século XXI. De fato, a Cultura Digital possibilita que nós, brasileiros, 
saltemos diretamente do século XIX ao século XXI, deixando de lado todas as tolices e injustiças que 
marcaram o século XX.

Durante a leitura deste almanaque sugerimos muitas horas a mais de navegação na Internet, além de 
uma profunda reflexão sobre outras fontes de informação e conhecimento. Através dos links aqui 
disponíveis todos poderão se aprofundar em cada um dos temas que mais fazem sentido no seu 
contexto específico.

Ao final da leitura, esperamos que todos se empenhem em refletir sobre os novos rumos sócio-tecno-
culturais, em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e o mercado, e também sobre o papel 
de cada um de nós neste cenário mundial.

Esperamos que todos encontrem aqui algum material que faça sentido em sua realidade local. Material 
que possa ser aplicado para, juntos, melhorarmos a nossa realidade usando a cultura local como 
ferramenta.



Começo do século XX: Albert Einstein e Niels Bohr descortinam as bases que 
permitem o nascimento da Era Digital. Einstein olha para o céu, para o 

espaço, e descobre a relatividade das coisas todas, explodindo as noções do 
tempo e da infinitude. Bohr olha para dentro do átomo e descobre que 

naquele espaço existe uma realidade completamente diferente de tudo que 
se acreditava até então. Bohr descobre que tudo que era verdade absoluta 
para a física do século XIX não passava de verdades relativas, e virava de 

pernas para o ar o mundo da ciência.
O século XX, no entanto, seguiu adiante como se estas duas descobertas 

fossem alegorias do consumo. Mas, longe desse simplismo mercantil, essas 
descobertas embasam a revolução das tecnologias digitais utilizadas na 
informação e comunicação. Uma revolução que provoca uma profunda 

mudança do paradigma Industrial para a Era Digital, pois altera a estrutura 
política, econômica e social e modifica o cotidiano das pessoas. Sentir, 

pensar e agir ganham novas dimensões, e a revolução passa a se 
caracterizar como uma revolução essencialmente cultural.

Cultura Digital é a denominação que atribuimos à formação da nova ordem 
mundial a partir desta revolução da Era Digital.

"(...) O digital responde a uma mudança de paradigmas maior, a uma mudança cultural muito 

ampla. Rede, conexão e compartilhamento são características desse novo momento em várias 

áreas, e não apenas na tecnologia de comunicação."

Ministro Gilberto Gil

A Cultura Digital no MinC (Ministério da Cultura), no entanto, possui 
funções e objetivos bem específicos. Ela pretende difundir as implicações 
culturais, sociais, políticas e econômicas da Era Digital. Busca aproveitar 

ao máximo as possibilidades geradas por meio de uma política 
que vise democratizar e fomentar a utilização das ferramentas 

tecnológicas digitais de uma maneira crítica e criativa, 
estimulando os valores da liberdade, autonomia, colaboração e 

compartilhamento em rede.

Ela visa popularizar as novas tecnologias digitais e suas 
implicações tanto dentro do governo quanto para a sociedade 

em geral, com especial ênfase para o público jovem, bem 
como facilitar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e estimular a utilização crítica e criativa das 

tecnologias digitais, propiciando a produção e preservação 
cultural e a difusão do conhecimento. Para completar, 

ela tem ainda como base a difusão da utilização do 
software livre.



A INTERNET
O exemplo mais concreto das mudanças revolucionárias da Era 

Digital é a Internet, devido a seu caráter aparentemente 

paradoxal de ser ao mesmo tempo real e virtual. É real na 

medida em que é cada vez mais indispensável na vida das 

pessoas, das empresas, dos governos e entidades. Ferramentas 

de pesquisa como Google, ou ainda o e-mail, permitem que 

com meia-dúzia de cliques possa-se chegar a informações 

detalhadas sobre praticamente tudo que existe no mundo. É o 

que faz da Internet algo, sem dúvida, real e indispensável.

Por outro lado, a Internet é virtual, já que não existe enquanto 

instituição: não tem dono, não tem empregados, não tem ações 

nas Bolsas de Valores, não tem sede, nem endereço, nem 

nacionalidade, não paga impostos e muito menos possui 

advogados. Não tem, enfim, nenhum dos atributos que definem a 

"existência" de qualquer instituição do século XX. Ao contrário 

destas, a Internet não tem poder central. O poder da Internet é o 

poder periférico e cresce devido às pessoas conectadas e à 

quantidade de informações disponíveis na rede.

Esse fenômeno paradoxal de Cultura Digital, real e virtual ao mesmo 

tempo, é algo inexplicável e incompreensível para quem olha para 

as coisas do ponto de vista da tecnologia linear e cartesiana do 

século XX. A Internet, que todos nós usamos cotidianamente, a 

www (world wide web), não foi inventada para produzir lucro. Foi 

desenvolvida por hackers que a pensaram como ferramenta da humanidade.

A Era Digital estabelece um novo paradigma para a humanidade. 

O mundo que se descortina a partir da existência da realidade 

e/ou virtualidade digital é um novo mundo. Este novo mundo só 

pode ser compreendido a partir de uma visão que, em muitos 

casos, inverte a lógica até então "normal". Um exemplo claro 

dessas mudanças se percebe, por exemplo, no 

compartilhamento de músicas, vídeos e textos pela Internet. Esta 

prática mundial irreversível nos obriga a repensar as questões de 

direitos autorais, de propriedade intelectual, do papel da música, 

do cinema e do processo de transmissão do conhecimento no 

mundo. Nenhuma destas questões fundamentais poderá ser 

tratada no século XXI como o foi no século XX.



Ponto de Cultura e Generosidade Intelectual

Caracterizamos o Ponto de Cultura como um centro de produção artística e 

criação intelectual dotado de equipamentos e tecnologia apropriada para a 

produção musical e audiovisual, além do desenvolvimento de softwares segundo 

modelos livres de produção intelectual.

Nele, as pessoas poderão utilizar-se dos equipamentos e métodos apropriados 

para criarem suas músicas, seus filmes, seus softwares, suas animações, peças, 

textos e imagens. É o local idealizado para que todos desenvolvam suas idéias 

como criadores, multiplicando as possibilidades de criação a partir de métodos 

colaborativos e experimentais então sugeridos nas oficinas ministradas.

Produção Colaborativa e Generosidade Intelectual

Mas, afinal, o que é Produção Colaborativa e o que vem a ser Generosidade 

Intelectual ?

Produção Colaborativa e Generosidade Intelectual caminham juntas: a 

Generosidade Intelectual é um dos pilares da criação colaborativa. Pode ser 

pensada como uma série de iniciativas, quanto à forma de criação e utilização 

artística, alternativas ao regime de utilização de obras intelectuais da 

Propriedade Intelectual em favor da criação livre e isenta de amarras jurídicas e 

burocráticas.

Um dos principais objetivos dos Pontos de Cultura é fomentar a criação 

colaborativa interna a ser distribuída entre os pontos espalhados por todo o 

Brasil e pelo mundo.

A tecnologia, através do computador, das redes e das ferramentas livres de 

criação, possibilita na prática este tipo de criação colaborativa e descentralizada 

entre pessoas e grupos de diversos lugares. Tudo sem a necessidade de as 

pessoas se conhecerem fisicamente ou terem mesmo algum tipo de contato 

presencial. O que, na verdade, amplia sensivelmente a interação entre as 

pessoas, não apenas no virtual.



Produção Colaborativa nos Pontos de Cultura

Por exemplo: imagine um usuário de um Ponto de Cultura de Teresina (PI) se 

comunicando virtualmente com outro usuário de outro Ponto de Cultura de 

Vitória (ES), trocando informações, dados, vivências, experiências de produção 

artística e cultural, e até mesmo criando conjuntamente uma música, um 

filme, uma animação, um texto ou uma imagem. Isso a milhares de 

quilômetros de distância, sem nenhum contato presencial.

Pois é: a tecnologia de hoje, presente nos Pontos de Cultura, proporciona isso!

As pessoas podem não apenas interagir no mundo virtual, trocando 

mensagens e e-mails, como também podem criar e produzir arte através do 

computador, de uma forma colaborativa e sem fronteiras.

Isso significa que os usuários dos Pontos de Cultura não terão apenas acesso a 

computadores e ferramentas de criação. Terão também a possibilidade de se 

comunicar entre si, criando no computador, trocando experiências, idéias, 

sugestões pela internet, dialogando pelo Conversê e viabilizando novas formas 

de criação no meio virtual. Sem a exigência de conhecerem ou terem se 

encontrado presencialmente, ampliam suas potencialidades. Tal forma de 

criação colaborativa não é algo inédito e já possui sólidos exemplos em todo o 

mundo, não limitada por fronteiras geográficas e territoriais.

As possibilidades de comunicação entre os pontos são diversas e um dos 

objetivos maiores dos Pontos de Cultura é viabilizar a intercomunicação 

artística e cultural dos seus usuários e criadores com os usuários dos outros 

pontos.

Uma vez que esta rede esteja bem estruturada e os usuários percebam os 

benefícios da criação colaborativa, produzindo em larga escala com 

colaborações diversas, será comum assistirmos filmes com imagens captadas 

pelas equipes de pontos da Região Norte do Brasil com trilhas sonoras 

desenvolvidas nos morros cariocas ou em arranha-céus do centro de São 

Paulo, por exemplo.



Para ilustrar o funcionamento de uma rede de produção cultural 
colaborativa, nada mais colaborativo que uma música desenvolvida por 
várias pessoas situadas em locais diferentes do Brasil. Cada pessoa, 
conectada à Internet, contribui com um trecho, uma parte, um ruído, uma 
nota musical, uma nota, um sample para o resultado final de uma música. 
Seja com bases de guitarras gravadas no Pará, com sopros gravados em 
Connecticut ou com tambores da Bahia. É assim que funciona! E é assim 
que os Pontos de Cultura se abastecerão de conteúdo livre para ser 
utilizado por seus usuários.

Mais anida: imagine tudo isso sendo remodelado e recriado por usuários 
de outros Pontos de Cultura de outras localidades. Criar colaborativamente 
é isso e muito mais.

Enfim, já podemos perceber que a cadeia de criação e produção artística 
colaborativa nos apresenta como infinita do ponto de vista artístico e 
técnico. As ferramentas de criação existentes nos kits multimídia e 
produção colaborativa também estão disponíveis para todos os Pontos de 
Cultura colocarem em prática este nova forma de criação. Idem para o 
substrato cultural da criação –afinal, o Brasil é notório pela diversidade 
cultural de seu povo.

A Generosidade Intelectual nasce daí. Trata-se de uma iniciativa do 
criador em pensar generosamente sua criação como algo que pode ser 
trabalhado em conjunto com outras pessoas ou grupos, 
colaborativamente, até o seu resultado final. A idéia da criação já nasce 
com a possibilidade de participação de outras pessoas no próprio processo 
criativo e no resultado final –ou não– da criação.

Ser generoso intelectual é ser generoso com suas criações e com a 
possibilidade de participação e intervenções de terceiros em favor da 
multiplicação de possibilidades artísticas a partir de uma idéia ou 
iniciativa. Trata-se de uma postura da criação em conjunto, sem a visão 
unilateral da sua criação e sem a idéia da criação segundo apenas o seu 
conceito do que aquela obra representa.

Um dos grandes problemas ou empecilhos para este tipo de criação 
colaborativa é o regime de Propriedade Intelectual vigente hoje no Brasil.

Como todos sabemos, as criações artísticas são criações do homem 
protegidas por legislação específica, com regime próprio de proteção e 
peculiar da Propriedade Intelectual.

E já imaginaram se isso tudo for remodelado e 

recriado por usuários de Pontos de outra localidade? 

Criar colaborativamente é isto e muito mais!



Como solucionar estes problemas.

O regime de proteção jurídica da 
Propriedade Intelectual passa por uma série 
de questionamentos nos dias atuais, tanto 
para a indústria quanto para aqueles que 
produzem arte, conhecimento e cultura. A 
tecnologia é um dos principais fatores desta 
revolução nos conceitos da Propriedade 
Intelectual.

A Legislação em vigor estabelece que toda 
criação artística só poderá ser utilizada e/ou 
modificada por terceiros mediante a prévia 
e expressa autorização dos titulares de 
direitos sobre ela.

Assim, para a forma de criação colaborativa 
e descentralizada isto representa um 
problema. Pela lei, a autorização prévia e 
expressa do titular de direitos autorais 
sobre determinada criação será sempre 
necessária sob o risco de violação de direito 
de autor com consequências severas para 
aquele que viola.

Isso significa que se as criações artísticas 
dos usuários dos Pontos de Cultura forem 
desenvolvidas com a intenção generosa de 
compartilhamento ou de recriação por 
terceiros, sem terem sido previamente 
autorizadas, estaremos diante do risco de 
impossibilitar a livre circulação das 
produções artísticas realizadas nos Pontos 
de Cultura.

É só considerar as dificuldades que 
surgiriam se para cada música, filme, texto, 
animação ou imagem criada e livremente 
compartilhada pelos usuários na rede dos 
Pontos de Cultura for exigida autorização 
por autorização para que alguém pudesse 
inserir uma música em um filme, recriar 
uma imagem, desenhar em cima de uma 
fotografia, para evitar os riscos de violação 
de direitos autorais.

Barreiras Legais para Produção Colaborativa 

e Distribuição de Conteúdo Produzido nos 

Pontos de Cultura: 



Licenças de uso livre de obras intelectuais

Estamos diante de um grande problema. Como poderemos solucioná-lo?

Em primeiro lugar, uma das alternativas é mostrar ao autor os benefícios da criação 
colaborativa e descentralizada. Convencido disso, cabe ao autor autorizar 
publicamente o uso de suas criações, definindo através de uma Licença de Uso quais 
as condições de uso: o que é e o que não é permitido em relação à sua obra.

A Licença de Uso é o instrumento jurídico pelo qual o autor define as condições e 
liberdades de uso de sua obra por terceiros.

Assim, resolve-se o problema a partir de uma iniciativa manifestada pelo próprio autor 
no sentido de autorizar o uso livre de sua criação por quaisquer outras pessoas.

Esta solução também é a mais viável para a livre circulação de conteúdo na rede dos 
Pontos de Cultura sem implicações jurídicas e legais.

O usuário do Ponto como Criador e Licenciante

Mas quem tem o poder de licenciar o conteúdo produzido nos Pontos de 

Cultura?

Os seus próprios usuários! Cabe a cada um entender a importância prática das 

formas de criação colaborativa e da difusão prática da generosidade 

intelectual no contexto de criação pretendido pelos Pontos de Cultura.

Cabe aos usuários também fornecer o conhecimento necessário aos usuários 

dos pontos sobre estas possibilidades de criação colaborativa. E cabe aos 

usuários, sobretudo, produzir conteúdo livre com a consciência de que a 

iniciativa do licenciemento voluntário é necessária para a viabilidade da 

produção cultural colaborativa e livre.



arte, mídia e tecnologia
arte, mídia e tecnologia

a r t e ,  m í d i a  e  t e c n o l o g i a

Arte, mídia e tecnologia nunca estiverm tão próximas 

umas das outras e das pessoas como nos dias de hoje. Em 

poucas palavras podemos definir cada um destes 

conceitos da seguinte forma:

possibilidades conceituais e objetuais de produção 

nos novos meios

- arte - intervenção humana sobre 
qualquer matéria-prima 

- mídia - meio de comunicação, forma 
de transmitir uma mensagem 

- tecnologia - desenvolvimento de 
ferramentas para a resolução de 

problemas da humanidade 



Nos Pontos de Cultura trabalha-se a arte e a cultura locais com todas as possibilidades e 

facilidades que as novas tecnologias proporcionam. A mídia envolvida é digital, e está 'turbinada' 

por todas as novidades tecnológicas que fazem com que o mundo inteiro esteja a um clik de 

distância. A consequência natural desse processo é que o uso das ferramentas digitais incorpora-

se à prática diária dos artistas, profissionais de mídia e tecnologia, que acabam por interagir uns 

com os outros, formando assim uma linguagem comum à criação, produção e divulgação de bens 

culturais.

Assim como a relatividade de Einstein acabou com a distinção tradicional entre tempo e espaço, 

fundindo ambos no conceito de espaço-tempo, a cultura digital vem tornar tênues os limites entre 

arte, mídia e tecnologia. Este intercâmbio multidisciplinar (interdisciplinaridade, ver definição 

abaixo), proporciona novos conceitos e formas de se trabalhar com a (in)formação cultural, 

incluindo tanto experimentações artísticas quanto mobilizações comunitárias de base, ativismo 

de mídia e produção independente.

- interdisciplinaridade - pessoas com formações 

diversas colaborando em torno de interesses em 

comum 

- domesticidade - a cultura do faça-você-mesmo (até 

na sua casa) 

- amadorismo - o trabalho pelo amor e não pela 

carreira, e a relatividade da especialização 

profissional, que acarretam na experimentação do 

software livre e na estética da imperfeição 

- dinamismo - a velocidade de troca aliada à 

capacidade de armazenamento e compartilhamento 

das ferramentas de comunicação 

A interdisciplinaridade, assim 
como a domesticidade, o 
amadorismo e o dinamismo, 
podem ser consideradas algumas 
das principais características 
dessa nova produção. Exemplos 

dela são intervenções urbanas, remixagem de 
música livre, produção de zines, formação de 
redes de informação, entre outros. Nesse 
contexto, a arte volta a frequentar a vida 
cotidiana, na forma de intervençõs midiáticas, à 
medida em que os espaços como ruas, espaços não-
institucionais, trabalho, ônibus também são 
devolvidos à prática artística.



Paralelamente às ferramentas inventadas para a distribuição 

da informação, assistim
os à evolução da disseminação do 

conhecimento através da história da humanidade. Num 

resumo rápido: primeiramente houve a prensa mecânica, que 

permitiu a impressão de livros e artigos; a seguir veio a 

fotocópia (xerox), um meio que possibilito
u o surgimento de 

zines e revistas feitas em casa, amadoristicamente; e fin
almente 

a Internet, que conectou o mundo global com mensagens 

instantâneas.

Mas independentemente destas ferramentas, o im
portante é que 

sempre existiram pessoas que produziram, incentivaram e 

impulsionaram a produção local e independente. Atualmente, com 

os equipamentos digitais cada vez mais acessíveis, qualquer 

grupo ou pessoa com um pouco de conhecimento e/ou 

curiosidade sobre o funcionamento destas ferramentas consegue 

produzir material multim
ídia de excelente qualidade e, utiliz

ando a 

Internet, e
ste mesmo grupo consegue distribuir sua produção.

De fato, a rede mundial e computadores interligados levou a 

comunicação autônoma e independente a novos rumos --um 

exemplo foi a facilidade com que o movimento indígena Zapatista 

divulgou seu levante, no sul do México, em 1994.

Os movimentos sociais também encontram novas formas de 

organização e mobilização através do meio digital. Dois exemplos 

importantes são o movimento pela democratização da comunicação, 

que ganha contornos globais --vide centro de mídia independente 

(http://www.midiaindependente.org 
e 

http://www.indymedia.org), 

rede de rádios livres brasileiras (http://www.radiolivre.org), festivais de 

mídia 
tática 

internacionais 
(http://www.midiatatica.org 

e 

http://www.n5m.org)-- assim como grupos e coletivos que utiliz
am a 

Internet como ferramenta de protesto online, ou ciberativismo 

(http://www.rhizome.org/rsg/).

Da mesma forma, o movimento de mulheres ensaia uma nova 

linguagem, cada vez mais usando os softw
ares livres para sua 

representação, comunicação e autonomia. Uma perspectiva de gênero 

surge com ainda mais pungência na produção cultural digital, p
ois o olhar 

feminino sempre foi historicamente eclipsado nas TIC Tecnologias da 

Informação e Comunicação), quiçá também na maior parte da produção 

tecnológica contemporânea. Mas para que os novos desenvolvimentos 

sejam mais eficientes e iqualitários, uma perspectiva feminina das novas 

tecnologias deve ser constantemente fomentada:



- buscando superar a limitação histórica imposta @s indivídu@s 

brasileir@s, em especial às mulheres e meninas, interessad@s em 

uma produção tecnológica (tanto cultural quanto técnica);

- produzir metodologias apropriadas às pessoas, principalmete 

meninas e mulheres, que queiram produzir mídia com software livre;

- produzir espaços hibrídos de fomento e produção de mídia digital 

exclusivamente femininos;

- tornar públicos os debates sobre biotecnologias e as consequências 

destas para a mulher e para toda a humanidade.

como?

e na prática...

2 - Internet
Sempre vale ressaltar a importância da Internet como um meio de circulação e transformação de idéias, 
através de listas de discussão, blogs, fóruns, sites colaborativos etc. Um exemplo são as plataformas de 
trabalho dos pontos: http://converse.utopia.com.br e http://estudiolivre.org. Além disso, algumas pessoas se 
utilizam da Internet como meio para se manifestarem contra governos, empresas ou instituições que possam 
estar reprimindo, de alguma forma, suas comunidades, o que é conhecido como ciberativismo. Vale a pena 
procurar no Google.

1 - Grafite

O grafite é largamente conhecido e utilizado por pessoas que buscam 

um espaço para se comunicar --em grandes centros urbanos ou mesmo 

em zonas rurais. Seja com fins artísticos (ocupar o espaço público com 

a obra de arte, re-significar a cidade) ou políticos (ou os dois), o grafite 

é uma forma barata, simples, prazeirosa e potente para se comunicar. 

Com a ajuda do computador, tornou-se ainda mais fácil produzir 

máscaras (stencil) com temas e frases inusitadas.



5 - Congestionamento cultural (ou culture jamming)
É uma prática que visa a apropriação dos meios de 

comunicação disponíveis para recriar uma cultura 

realmente popular, renegando interesses comerciais e 

corporativos. Essas intervenções se comunicam com as 

pessoas à medida em que são capazes de romper com a 

rotina. Infinitas são as possibilidades de ações, 

consideradas pérolas da guerrilha da informação.

6 - Camisetas

Não é a toa que camisetas, bottons e bonés são 

distribuídos promocionalmente. Nada melhor para 

uma empresa que ver sua marca estampada no peito 

de um consumidor. Hoje qualquer um pode estampar 

sua própria camiseta --vale lembrar que um carimbo 

e uma almofada de tinta permitem uma mensagem 

ser replicada infinitas vezes.

3 - Periódicos
Desde a invenção da prensa tipográfica por Gutenberg, no 

século XVI, a publicação de periódicos (jornais, revistas, 

impressos) se mostrou uma ferramenta fundamental para a 

troca de informações. Com o advento da computação 

gráfica, fazer um periódico com a aparência e as 

informações particulares a cada local ficou ainda mais 

simples.

4 - Ação direta e cartazes

Cartazes são outra forma eficiente para se comunicar. Colados em 

paredes, muros e postes, é alvo certo para olhares sedentos por 

informação. Quando misturados a formas de ação direta, como 

passeatas, carnavais, protestos e marchas, se tornam poderosos 

emissores de idéias. Assim, mesmo sem conhecer o autor no meio 

da multidão e da música, as pessoas sabem qual é seu ponto de 

vista. Quantas conversas não começaram assim?



7 - Rádios livresO movimento de rádio livre surgiu na Itália, durante a década de 70, e desde 

então espalhou-se pelo mundo como o mais forte recurso de ativistas que 

buscam a democratização dos meios de comunicação. As rádios livres 

funcionam em frequência modulada, e não acreditam que as pessoas 

necessitem de concessões do estado para transmitir suas mensagens. Rádios 

livres são terrenos férteis para a experimentação sonora, a distribuição de 

conteúdo local, informes regionais e, principalmente, organização política, 

uma vez que as rádios livres não são comandadas por ninguém em especial, 

mas sim pelo coletivo de programadores de determinado espaço de tempo. 

Informações importantes podem ser conseguidas em http://radiolivre.org

8 - TVs livresMovimentos de TVs livres seguem fundamentos 

parecidos aos das rádios livres, e buscam novas 

formas de se expressar televisivamente (tanto em 

forma quanto em conteúdo). Pode ser feita com 

transmissores de TV de baixa frequência, 

transmissores caseiros, sistemas a cabo em 

determinadas regiões e até com a troca de fitas 

VHS e CDs/DVDs com produções diversas.

9 - Teatro

Desde a Grécia antiga o teatro é um das principais 

meios de comunicação. Permite uma comunicação 

pessoal e direta, propícia para transmitir 
uma 

determinada idéia. Além disso, novas técnicas de teatro 

surgiram com o tempo. Vale a pena conhecer técnicas 

como as do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que 

levou a política às ruas com o teatro, em plena década 

de 70, ou o Exército de palhaços britânicos, que se 

reúnem em momentos especias, como fechar a Marinha 

em um protesto anti-guerra.



software livre

Alterar o mundo a seu redor sempre marcou a história do ser humano --daí a 

necessidade de criar ferramentas. Quando pensamos em ferramentas, pensamos 

logo em um martelo ou uma chave de fenda, objetos que nos ajudam a manipular o 

mundo fíisico. Porém, uma das ferramentas mais interessantes à nossa disposição 

hoje em dia é o computador.

O computador é uma ferramenta muito genérica. Ele não tem um único uso, uma 

única função para a qual foi construído. Na verdade, o computador não é nada mais 

do que uma calculadora complicada. A única coisa que o computador sabe fazer são 

contas matemáticas --é claro que faz essas contas numa velocidade muito rápida.

Colocado sobre este ponto de vista, começamos a nos questionar sobre o uso que 

podemos fazer dessa complicada calculadora. Afinal, como pode uma calculadora 

editar textos, exibir vídeos, navegar na Internet?

Exatamente por conseguir fazer tantas contas o computador consegue traduzir 

esses textos, vídeos e imagens em números, consegue manipulá-los e depois 

traduzi-los de volta para representações na tela ou, no caso de uma música, na 

caixa de som.

Podemos pensar no computador como sendo composto de duas partes bem distintas. 

A primeira parte é a parte física, o hardware, que é composto de partes como o 

processador, a memória, discos, monitores, teclados e caixas de som. Esta parte é a 

ferramenta em si. Ela é muito burra, e não serve para nada sem a segunda parte do 

computador, o software.

O software, ou programa, nada mais é do que uma 'receita de bolo' que o 

computador consegue ler, e que explica para ele quais contas ele deve fazer, em 

qual ordem.

Assim como uma batedeira e um fogão não são capazes de fazer um bolo sozinhos e 

sem uma receita, um computador com caixas de som é incapaz de tocar uma música 

sem o programa que explique para ele como ler a representação numérica desta 

música, e como transformá-la em sinais sonoros saindo da caixa de som.



Resumindo essas idéias, podemos dizer que o hardware é a parte do 

computador que você chuta, e o software é aquela que você xinga.

Muitas pessoas trabalham escrevendo software. São estas pessoas, os 

programadores, que criam novas receitas, para que o computador possa 

oferecer novas funcionalidades dando um uso mais específico ao 

computador, como permitir que você edite um texto ou que trabalhe na 

produção de um vídeo, por exemplo.

Existem muitos softwares diferentes. Não só programas com diferentes 

funcionalidades, como um que serve para pintar e outro para escrever, 

mas também programas com diferentes liberdades.

Quando você compra um computador ele já vem com uma série de 

programas instalados, e na grande maioria dos casos ele vem com 

programas que foram desenvolvidos por uma empresa --estes são 

softwares 'proprietários'.

São proprietários por que eles não pertencem a você (que comprou o 

computador). Na verdade eles pertencem a alguma empresa, que 

permite que você utilize os programas no seu computador, e 

normalmente cobram por isso.

No mundo do software proprietário você é o cliente de uma empresa: se 

quiser que o software faça algo diferente, ou se quiser reclamar de 

algum problema no software (os famosos bugs), você tem que entrar em 

contato com a empresa que fabricou o software, esperar que eles 

lancem uma nova versão, e gastar dinheiro para atualizar o seu 

computador.

Usando a analogia da receita de bolo, imagine que quando você comprou 

a sua batedeira ela só veio com uma receita, de bolo de laranja, que 

além de tudo era um pouco salgada. Você liga para o vendedor para 

reclamar que o bolo ficou salgado, e para pedir também uma receita de 

bolo de chocolate, mas terá que esperar até que a empresa ache 

interessante atualizar suas receitas para que você possa comer um bolo 

de chocolate. Isso somente depois, é claro, de pagar pela nova receita.

Felizmente, o software proprietário não é a única solução que existe. 

Diversas pessoas ao redor do mundo estão trabalhando juntas há anos, 

escrevendo receitas de bolo colaborativamente. São receitas que você 

pode alterar e que você pode obter sem ter que pagar nada.

Este é o mundo do software livre. Neste mundo não existe mais as 

figuras de uma empresa e de um consumidor, a única coisa que existe é 

uma comunidade. Na verdade, existem empresas que trabalham com o 

software livre e você pode se tornar um consumidor delas, mas elas 

também fazem parte da comunidade.



Nesta comunidade estudantes, professores, 

programadores profissionais ou mesmo 

amadores colaboram, usando a Internet como 

ferramenta de comunicação para desenvolver 

programas livres de computador.

Esses programas fazem de tudo, e 

normalmente existe mais de uma opção de 

software livre para um mesmo objetivo. Se 

você quer escrever um texto, existem 

diversos programas disponíveis. Também é 

importante dizer que no mundo do software 

livre quando você começa a usar um 

programa, você começa a fazer parte da 

comunidade deste software, como um 

usuário. É seu direito e dever dizer aos 

programadores se algo não funciona: se você 

encontrar um bug, deve comunicar os 

desenvolvedores para que eles possam 

melhorar o programa. Você pode também 

pedir aos programadores que criem novas 

funcionalidades no software, dando idéias à 

comunidade. Além disso, você pode até 

colaborar no desenvolvimento, podendo ter 

acesso ao código fonte --a receita de bolo-- e 

podendo alterar este código. É claro que se 

você não for um programador fica dificil fazer 

alterações muito profundas, mas você pode 

contribuir mesmo assim, traduzindo o 

software, por exemplo, ou escrevendo a 

documentação dele.

Essa é a parte mais interessante do software 

livre: o fato de que ele é produzido de 

maneira descentralizada e colaborativa. 

Pessoas ao redor do mundo que trabalham 

juntas para criar novas alternativas de uso do 

computador.

É também importante ressaltar que, por ser 

livre, o software livre também é grátis. Você 

pode distribui-lo para seus amigos sem se 

preocupar: não é pirataria, como quando você 

copia um software proprietário.

Por essas características, o software livre está 

sempre evoluindo. Novas versões são lançadas 

a cada dia, com melhorias e novas 

funcionalidades. Até mesmo novos programas, 

que não existiam antes, são criados por novas 

comunidades que se formam a cada minuto.

Por ser aberto e desenvolvido abertamente, o 
software livre acaba sendo também mais seguro. É 
claro que nem tudo é perfeito; alguns programas 
têm problemas e não funcionam direito. É normal, 
e até nos programas construídos por empresas isso 
acontece. A diferença é que no software 
proprietário, quando algo não funciona, você xinga 
o software, e fica de braços cruzados esperando a 
empresa lançar uma nova versão que poderá 
corrigir o erro (ou não), e que com certeza 
custará mais caro para você, consumidor. No caso 
do software livre, quando algo não funciona você, 
como membro da comunidade, pode entrar em 
contato com os desenvolvedores e ajudá-los a 
corrigir o erro, e pode ter certeza de que uma 
nova versão, com o erro corrigido, vai estar 
disponível em breve, e gratuitamente.

Hoje em dia existem alternativas de software 
livre para a maioria dos usos do computador. 
Não existe mais razão para se usar software 
proprietário.

Até mesmo para produção multímidia, para 
trabalhar com áudio e vídeo, como será feito na 
maioria dos Pontos de Cultura, existem 
programas livres que podem ser usados com 
estes fins.

A única coisa que falta é você escolher: 
prefere ser mais um consumidor de alguma 
empresa ou prefere fazer parte de uma 
comunidade mundial, uma comunidade de 
pessoas que querem garantir que você tenha 
sempre a liberdade de usar o seu computador 
do jeito que bem entender?



Dessa forma, a MetaRecicla
gem propõe que um 

projeto efetivo de inclusão social através da tecnologia deve partir 

de um princípio gerador capaz de garantir sustentabilidade, capaz 

de permitir o efetivo domínio da apropriação da tecnologia, além da 

replicação do conceito em outras áreas de interesse. Daí a idéia de 

captar computadores antigos, o lixo digital, sucata tecnológica que 

fica à margem do mundo dos negócios por conta da falsa 

obsolescência incentivada pela indústria, e que conseqüentemente 

possui valor comercial baixo ou praticamente nulo. Com a sucata, 

novos computadores são construídos, as máquinas passam a 

pertencer àqueles que as reciclaram (e não mais 'ao projeto'), 

permitindo abrir os computadores, examinar minúcias, construir 

conhecimento a partir dos meios de evolução da tecnologia, sem 

problemas legais de patrimônio das máquinas, prazos de garantia e 

suporte especializado, entre outras questões. O lixo gerado desse 

processo de reciclagem é também um novo canal econômico para 

essas comunidades: a separação do plástico duro, do metal das 

máquinas, dos cabos, entre outros materiais, que podem ser 

vendidos separadamente, contribuindo com mais um nicho de 

desenvolvimento econômico sustentável.

Como meio de operar essas máquinas e permitir também o 

efetivo domínio da tecnologia do software, é utilizado o 

software livre, que também permite a adaptação de códigos e 

uma distribuição legalizada dos computadores e dos 

sistemas utilizados.

Uma metodologia que propõe uma perspectiva geradora de autonomia para 
ações inseridas no contexto da inclusão digital: resumidamente, este é 
o conceito motivador da MetaReciclagem. 
Inicialmente, os projetos de inclusão digital estavam em grande medida 
associados à idéia de acesso à tecnologia. Muitos projetos surgiram 
culminando num modelo, com algumas diferenças entre si, de TeleCentro 
–local de acesso público a computadores e à Internet, onde os usuários 
têm um tempo limitado de acesso e podem realizar cursos e atividades 
de interesse próprio, mas sem a possibilidade de tomar a tecnologia 
com as próprias mãos e experimentar diferentes usos. Em outras 
palavras: têm a liberdade de acesso à informação, mas não a liberdade 
de manipulação da tecnologia.

Essa questão levou os integrantes do projeto 
MetaReciclagem a uma profunda reflexão conceitual 
e filosófica a respeito da efetiva apropriação da 
tecnologia pelas comunidades como uma ferramenta 
de expressão, de produção simbólica, de efetivo 
domínio do saber-fazer e adaptação à realidade 
local. Enfim, como meio de construção de 
conhecimento dentro daquilo que pode ser chamado 
de artesanato tecnológico.



É aqui que temos, portanto, o processo da MetaReciclagem: construir 
junto a comunidades um processo de autonomia tecnológica baseada em 
princípios da reciclagem e do software livre, abrir canais de geração 
de trabalho e renda com base nos produtos desse processo, obter não 
apenas o acesso à tecnologia, mas a efetiva apropriação da mesma como 
meio de desenvolvimento e criação. Dessa forma, comunidades iniciam a 
venda de produtos de tecnologia a baixo custo para um público interno, 
ocupam espaços em Centros Comunitários criando TeleCentros para acesso 
a tecnologia reciclada, laboratórios de reciclagem viram centros de 
formação profissional local.

A MetaReciclagem se dissemina através da replicação de esporos 
independentes e autônomos por todo o país, através da gestão em rede 
dos Pontos de Cultura, onde o acesso à tecnologia reciclada torna-se 
mais simples e imediato, de tal forma a criar a cultura da reciclagem 
de computadores como meio de desenvolvimento social e de geração de 
trabalho e renda.

Metodologia Utilizada

A metodologia de trabalho do 
MetaReciclagem pode ser descrita de 
forma mais completa através das 
etapas em que os projetos são 
desenvolvidos:

1. Estabelecimento de um parceiro 
local que tenha uma compreensão da 
importância da idéia, das 
possibilidades de desenvolvimento e do 
potencial de crescimento;
2. Constituição de um grupo inicial de 
moradores da comunidade atraídos 
para o projeto através do parceiro 
local;
3. Constituição mínima do espaço de 
MetaReciclagem: adaptação de 
mobiliário, instalações elétricas, 
sempre visando adaptações locais e de 
baixo custo;
4. Captação da primeira doação de 
máquinas com base em contatos locais 
com empresas, governo e instituições 
interessadas no projeto, como a mídia 
local e ONGs;

5. Período de formação básica em 
reciclagem de computadores, software 
livre, captação de computadores (visão 
estratégica do negócio) utilizando 
como material o primeiro lote de 
doação;
6. Operacionalização do espaço de 
MetaReciclagem como um laboratório 
de reciclagem e formação continuada;
7. Abertura de um TeleCentro para 
acesso à tecnologia reciclada pela 
comunidade local;
8. Início das primeiras prestações de 
serviço, venda de equipamentos a 
baixo custo e estruturação estratégica 
e burocrática de um empreendimento 
popular;
9. Lançamento do empreendimento 
popular;
10. Suporte ao empreendimento e 
formação continuada;
11. Ligação em rede para colaboração 
e troca de conhecimentos, doações e 
experiências entre os mais diversos 
empreendimentos populares.
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Não é mais necessária uma antena gigante para transmitir rádio ou TV para milhares 

de pessoas, ou uma frota de caminhões para distribuir seus CDs pelo país. Tampouco 

é preciso um supercomputador para compartilhar sua produção local com o resto do 

mundo. Distribuir seu material na Internet é fácil e não requer uma grande estrutura.

A forma mais popular e eficiente de trocar informação na internet é o chamado 'ponto 

a ponto' (ou par a par, peer to peer, p2p), em que as pessoas trocam textos, músicas 

e vídeos, entre outras coisas, diretamente umas com as outras, sem a necessidade de 

mediação.

No sistema p2p você busca uma informação diretamente no computador de uma 

outra pessoa. É como se cada pessoa tivesse, em sua casa, um quarto aberto para 

outras pessoas, cheio de livros, discos, filmes e outras coisas.

Ao participar de um sistema p2p, no momento em que você liga o seu computador 

automaticamente está compartilhando seu acervo com o resto do mundo. Isso tudo 

sem perder a segurança: você escolhe qual é o 'cômodo' da sua casa que você quer 

deixar aberto para as pessoas, e o resto da casa continua protegido.

Usando este mesmo princípio de compartilhamento você pode colocar uma rádio ou 

uma TV ao vivo no ar pela Internet. Tudo isso compartilhando os recursos da rede. Se 

uma pessoa que tem uma conexão bem rápida estiver conectada na sua rádio, ela vai 

ajudar a transmitir a rádio para mais pessoas. Quanto mais gente ouvir a sua rádio, 

mais fácil será para mais que pessoas ouçam.
É sempre muito importante lembrar 
que a Internet não é a única forma de 
distribuição de conteúdo livre. Isto 
também pode ser feito através da 
produção e distribuição de fanzines, 
programas em rádios livres e rádios 
comunitárias, cartazes, produção e 
distribuição de softwares, duplicação 
e distribuição de fitas K7 ou VHS com 
conteúdo livre, CDs de música com 
conteúdo livre, mensagens de texto 
entre celulares, transmissão de TVs 
livres, canais de TVs comunitárias 
(você sabe onde fica a de sua 
cidade?), carimbos em papel, flyers, 
megafone, rádios-móveis, camisetas...

O mais importante é nunca se 
esquecer de produzir, distribuir e 
compartilhar suas produções como 
conteúdo livre! Pois só assim outras 
pessoas poderão continuar a 
disseminação da sua produção sem 
estar infringindo a lei.



Potencializar as culturas locais, estimulando o compartilhamento e 

a troca de produção entre os Pontos de Cultura. Com esse 

objetivo básico, o projeto Cultura Viva tem sua ação estabelecida 

com base na proposta de um novo modelo de mercado de 

produção cultural em que, ao invés da competição visando o lucro, 

a colaboração e a solidariedade sejam os princípios fundamentais.

Isto só é possível se partirmos de um panorama de incentivo à 

articulação em rede. Portanto, a relação entre os Pontos de 

Cultura deve levar em conta alguns princípios éticos relacionados à 

produção e ao compartilhamento do conhecimento e da produção 

cultural, que não deve ser encarada como mercadoria.

Incentivar o desenvolvimento da produção cultural local, agregar 

pessoas nos arredores ao Ponto de Cultura para interagir com a 

rede de pontos de todo o país (e do exterior), além de outras 

redes de troca espalhadas pelo mundo, é a ação contínua do 

desenvolvimento cultural em rede.

A formação e o crescimento de redes de interesses compartilhados 

e a repercussão desse fato em ambientes interconectados é um 

poderoso processo de desenvolvimento social que potencializa as 

ações de cada Ponto de Cultura. Isso se dá à medida em que vários 

Pontos de Cultura, mesmo em localidades distantes, se 

defrontarão com questões semelhantes, que podem ser 

respondidas mutuamente através da articulação em rede. É 

também a partir da troca de informações em rede que uma ação 

isolada ganha corpo e passa a ecoar socialmente e em âmbito 

nacional.



Um exemplo prático é a troca de receitas entre vizinhos. Você só vai 
saber que o morador ao lado possui uma excelente receita de bolo se 
ele lhe disser isso, ou se você sentir o cheiro. Mas como nem todo 
mundo tem um bom olfato, ou seja, como nem todo mundo tem 
acesso às informações, é necessário um movimento positivo de 
compartilhamento para garantir a troca entre as duas receitas, a sua 
e a de seu vizinho. O processo de desenvolvimento de idéias e de 
produção cultural funciona da mesma forma.

A cultura é produzida pela interação entre as pessoas, como fruto de 
um processo social. A humanidade jamais teria chegado aonde 
chegou se cada pessoa guardasse para si todo o conhecimento. Uma 
receita de bolo, uma história, uma piada, uma crença popular 
carregam idéias que subsistem ao longo dos tempos, de geração em 
geração, e utilizam linguagens como a música, a poesia, o teatro e as 
produções audiovisuais, entre outros tipos de mídia, para o contínuo 
processo de socialização da informação e desenvolvimento cultural. 
Essa troca de informação faz parte da cultura humana e está 
intimamente ligada aos mais simples rituais de família e de 
sociabilização.

As tecnologias digitais de informação e comunicação são 
fundamentais para o resgate e o empoderamento das culturas 
locais no sentido de articulação em rede e integração a um cenário 
de mundialização. É preciso, entretanto, tomar cuidado com a 
fetichização da tecnologia: não entender o equipamento como 
tábua de salvação, mas como ferramenta que deve ser dominada e 
re-apropriada de acordo com os objetivos de cada Ponto de 
Cultura.

A formação de uma comunidade envolvendo pólos culturais de 
diversas regiões é o princípio de um processo de formação e 
transformação de um enorme panorama cultural brasileiro, que 
não acaba nem começa nos Pontos de Cultura, mas que neles 
pode encontrar uma base de conhecimento compartilhado. 
Assim se formará uma grande colcha de retalhos formada por 
músicas, poesias, textos, vídeos e histórias contadas pelas 
pessoas dos próprios pontos envolvendo toda cultura local na 
qual o ponto se insere, e subvertendo o modelo comercial de 
produção cultural de mercado.

Somente desta forma as pessoas da comunidade terão a 
oportunidade de se tornarem simbolicamente os protagonistas 
de seus próprios filmes e apropriarem-se do papel principal de 
suas vidas, enquanto integrantes de um cenário social carente 
e cheio de espectadores atualmente imobilizados pela cultura 
de mercado de consumo.


