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RESUMO: Este artigo aborda o desenvolvimento local a partir da relação entre a 

comunicação e o desenvolvimento comunitário no contexto da cidade. Trata-se do desdobramento 

de um artigo anterior sobre esse tema apresentado na II Conferência de Desenvolvimento ( CODE 

2011) e resulta de pesquisas realizadas pelos autores, integrantes do grupo de pesquisas da 

Universidade Federal de Alagoas, Urbe – Estudos da Cidade. Num primeiro esforço de reflexão, os 

autores abordaram o conceito de tecnologia social e o papel da comunicação no contexto das trocas 

de saber entre a comunidade acadêmica e a comunidade habitacional na superação da violência 

simbólica imposta aos moradores da Ilha de Santa Terezinha (evidenciada pela forma urbana nas 

relações de vizinhança com um centro comercial). Este artigo registra os avanços obtidos pela 

comunidade nesse campo, com o auxílio do “saber-fazer” comunicação.  

PALAVRAS CHAVE: Desenvolvimento local, comunicação, protagonismo, cidadania, 

comunidades. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável hoje é um dos temas centrais em discussão na sociedade, 

especialmente nos fóruns acadêmicos e governamentais. Aos poucos, aprofunda-se um modelo de 

sociedade fincado em uma base social e ambiental, além daquela econômica. Um dos aspectos que 

ganha destaque nesse debate é a inovação tecnológica vinculada ao protagonismo e à autonomia das 

comunidades locais, diante do acelerado processo de globalização.  

Nesse cenário, a comunicação assume particular importância; afinal, ela está presente em 

todas as etapas, desde a elaboração conceitual até o emprego e a avaliação da tecnologia, em 

qualquer campo da atividade humana. Mas que características, que parâmetros devem vigorar de 

forma a garantir que a ação comunicativa em curso, enquanto tecnologia social em aplicação, possa 

efetivamente contribuir para o desenvolvimento local sustentável?  

Este artigo pretende promover essa reflexão, a partir de um estudo de caso da ação 

comunicativa empregada no caso da Ilha de Santa Terezinha para superar a violência simbólica 

materializada, inclusive no espaço físico determinado por suas relações de vizinhança. Nossa 

reflexão resulta, em parte, das discussões travadas no Grupo de Pesquisa Urbe – Estudos da Cidade 

no desenvolvimento de uma pesquisa sobre Tecnologia Social (TS) para a habitação, em realização 

com oito instituições brasileiras: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a 
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Intercom 



 2 

Universidade de São Paulo (USP) – Campus de São Carlos, a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal). 

 

Tecnologia como Instrumento de Desenvolvimento 

Hoje, é senso comum o entendimento de a tecnologia não pode ser vista como desvinculada 

dos processos sociais. Neste momento em que o Brasil se encontra com a economia estável e com 

fortes investimentos financeiros nas políticas públicas urbanas, a exemplo do Programa Aceleração 

de Crescimento – PAC e do Programa Minha Casa e Minha Vida – PMCMV, refletir sobre a 

participação, o papel da comunicação e a cidadania ganha novo significado. 

Na perspectiva do empoderamento das populações no processo da produção social do 

habitat, por exemplo, as tecnologias comunicacionais assumem uma importância capital, enquanto 

produto e, especialmente enquanto metodologia de produção. Mas que características tem essa 

metodologia? Como se dá a sua aplicação?  

A partir dessa indagação, procedemos uma aproximação do que vem a ser a comunicação 

enquanto fator de desenvolvimento social e uma análise preliminar do caso empírico da a ação 

comunicativa realizada pela comunidade da Ilha de Santa Terezinha, em colaboração com diversos 

atores sociais, com destaque para a comunidade acadêmica.  

A Participação como Meio de Comunicação Social das Comunidades Habitacionais 

Sempre foi marcante a difusão de tecnologias como uma forma de superar o 

subdesenvolvimento do Brasil. Nos anos 1950, o Estado chegou a institucionalizar serviços de 

extensão rural, nos quais a comunicação tornou-se ferramenta essencial enquanto metodologia de 

trabalho especificamente junto aos agricultores. Durante mais de 30 anos, a extensão rural utilizou, 

como um de seus principais referenciais, a abordagem teórica de Everett Rogers em seus estudos 

sobre difusionismo. 

Para Rogers, “o desenvolvimento é um tipo de mudança social, no qual novas ideias são 

introduzidas em um sistema social como objetivo de produzir o aumento das remunerações per 

capita e a elevação dos níveis de vida através de métodos mais modernos de produção e de uma 

organização social aperfeiçoada” (ROGERS apud MATTELART, 1994, p. 185) 

Com o início da redemocratização do País, a partir do final dos anos 1970 e, em particular 

na década de 1980, a avaliação dos resultados da extensão rural brasileira demonstrou que sua ação 

contribuiu para a exclusão social e a concentração de renda. Diversos autores indicam o 

estabelecimento de processos de natureza dialógico-participativa como condição emancipadora na 

difusão/construção do conhecimento.  

[...] o que a rigor se postula é que a comunicação [...] deva transformar-se 
num verdadeiro processo de interação social ou diálogo tanto a nível individual e 

de grande público. Um processo pelo qual produtores e técnicos desenvolvam suas 

características e suas vocações criadoras e transformadoras da natureza, e do 
mundo físico e social no qual se encontram. (FRIEDERICH, 1988 p. 46) 

Entre os críticos da postura difusionista, destaca-se o educador Paulo Freire. Sua obra 

“Comunicação ou Extensão” é um marco para as reflexões sobre esse tema. Ele assinala que “o 

papel do educador não é o de ‘encher’ o educando de ‘conhecimento’, de ordem técnica ou não, 

mas sim o de proporcionar, por meio da relação dialógica educador – educando e educando – 

educador, a organização do pensamento de ambos” (FREIRE, 1977, p.53) 

Com nítida inspiração no pensamento de Paulo Freire, a Cartilha da Produção Social do 

Habitat (HPH, 2011) oferece algumas pistas importantes para uma ação comunicativa emancipadora 

na apropriação das tecnologias das comunidades. O texto ressalta, por exemplo, a existência de 

graus crescentes de participação, os quais são aqui relacionados: 
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Omissão. As pessoas não participam porque não têm interesse ou não lhes foi permitida a 

participação. Esse grau não tem a menor utilidade.  

Presença passiva. Ocorre quando as pessoas estão presentes, mas não se manifestam, não 

expressam suas idéias, nada propõem e muito menos decidem. Apenas ficam observando o 

que os outros fazem, falam ou decidem. Esse grau de participação é bastante comum, 

principalmente entre grupos mais desorganizados. E é muito perigoso, uma vez que o 

promotor do processo pode afirmar que o projeto é democrático porque muitas pessoas 

assistiram a determinada reunião, mas, na realidade, o único que falou e decidiu foi ele. 

Informação. O participante pede ou oferece uma informação. É o primeiro grau da 
participação ativa, mas é ainda insuficiente para fundamentar um verdadeiro processo de 

Produção Social do Habitat. 

Opinião. Este é um grau superior ao anterior, porque demonstra que a pessoa está 

informada e tem capacidade de expressar seu pensamento. 

Proposição. Grau ainda mais alto de participação, porque o participante, ao possuir uma 

informação mais segura, se anima a fazer uma proposta concreta. 

Exigência. Quando alguém tem certeza de que sua proposta tem fundamentos legais, 

científicos, políticos ou de qualquer outra ordem, estará em condições de exigir o seu 

acatamento. 

Decisão. Quando aquilo que é encaminhado pelo participante é acatado pelo grupo e pelos 

interlocutores, pode-se dizer que foi atingido o mais alto grau de participação.(HPH, 

2011) 

A partir dessa escala, é possível diagnosticar o grau de participação das comunidades 

envolvidas em um processo de compartilhamento de conhecimentos e tecnologia e em uma dada 

ação comunicativa.  

O Papel da Comunicação no Empoderamento da Ilha de Santa Terezinha 

A título de ilustração do que poderia ser o papel da comunicação, enquanto ferramenta para 

o desenvolvimento, tomamos o exemplo de uma experiência realizada no Recife, diante de uma 

problemática muito frequente no cotidiano das nossas cidades: a violência simbólica – que vitima 

especialmente a população excluída no acesso aos bens, às informações e à renda.  

São preconceitos e estereótipos, frequentemente transmitidos socialmente e amplificados 

pelos meios de comunicação social, que acabam abalando a imagem pública, a identidade e a 

autoestima da própria comunidade. Munir esses cidadãos de instrumentos que os tornem capazes de 

analisar e fazer face aos conteúdos da mídia é, acima de tudo, um gesto de responsabilidade e 

inclusão social. E fazê-lo, de modo eficaz, requer conhecimento e articulação.  

Segundo o relato dos moradores mais antigos, a Ilha de Santa Terezinha começou seu 

processo de ocupação no fim da década de 1950 e recebeu das autoridades policiais a alcunha de 

“Ilha do Inferno” em função da presença, na área, de um suposto delinquente apelidado de “Cão”, 

em referência à figura do demônio. A área considerada “periférica” e enquadrava-se à margem da 

ocupação dos bairros “oficiais” da capital pernambucana naqueles anos. Hoje, integra-se no 

conjunto das comunidades localizadas entre o Canal Derby-Tacaruna e a foz do rio Beberibe, entre 

o Recife e Olinda. 
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Figura 1 - Imagem de satélite da Ilha de Santa Terezinha e o centro comercial. Fonte Google. 2012. 

 

 

Figura 2 - Intervenção da autora sobre imagem de satélite da Ilha de Santa Terezinha e o centro comercial. Fonte 

Google. 2012 

 

 

No início dos anos de 1960, voluntários de um movimento eclesial de matriz católica (o 

Movimento dos Focolares
i
) iniciaram trabalhos de promoção humana que se desdobram ali, até 

hoje. Entre 1964 e 1968, um jesuíta canadense, o Padre Bernard Bourrassa, também exerceu um 

papel importante na formação social e política da comunidade, que hoje conta com escola, posto e 

agentes comunitários de saúde, entidades de assistência à infância, eletrificação, saneamento, casas 

de alvenaria, ruas pavimentadas e um Conselho de Moradores (com estrutura colegiada e mais de 

25 anos de atuação)
ii
.  

A Ilha é protegida por uma lei municipal que delimita as Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS), mas se torna cada vez mais cobiçada pelos empresários da construção civil. Afinal, fica ao 

lado de um centro comercial, em um bairro central do Recife, margeia o eixo metropolitano de 

maior fluxo viário e se insere em uma região para a qual existe um projeto urbano
iii

 nos moldes 

estratégicos que prevê a valorização da área, com o consequente aumento da pressão do mercado 

imobiliário. 

O desafio do muro 

Ao norte da Ilha de Santa Terezinha, existe um muro, com 3,5m de altura. No início, um 

paredão cinza coroado com aspirais de arame farpado, construído pelo Shopping Tacaruna, com a 

autorização do Poder Público, numa decisão resguardada pela Lei das Edificações e Instalações na 

Cidade do Recife, a Lei nº 16.292 /97 que, em seu Artigo 28 diz: Os muros divisórios, quando 

houver, deverão ter uma altura máxima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), medidos a 

partir do nível do meio-fio, e serão feitos em alvenaria ou outro material, a critério do órgão 

competente da Prefeitura. 

Genérica e restrita ao aspecto físico, a lei não considera o contexto espacial: o traçado, a 

ambiência, que mudam todo o significado desse elemento urbano. De fato, o muro delimita o 

terreno seguindo à risca o estabelecido pela lei, mas o “encadeamento dos significantes” 
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(BAUDRILLARD, 2005, P.17) que compõe o contexto urbano faz do muro, não apenas um limite 

entre terrenos. Como diria Jane Jacobs (2000: 285) “as fronteiras são vistas quase sempre como 

passivas, ou pura e simplesmente, como limites. No entanto, as fronteiras exercem uma influência 

ativa”. Cabe aqui, portanto, perguntar: Que influência teria a construção do muro que delimita uma 

fronteira entre um grande equipamento urbano e uma comunidade? 

Figura 3 - Posto da Polícia Militar do Estado de Pernambuco com emblema do centro comercial na fachada. Acervo dos 

autores, 2007. 

 

No caso da Ilha de Santa Terezinha, o muro materializa a violência que a sociedade permite 

que se pratique contra uma parcela de seus membros. Sua construção constitui uma fronteira 

vigiada entre o centro comercial e a comunidade, configurada, até 2008, pela implantação de um 

posto policial do Estado que exibia, em sua fachada, o emblema do mencionado centro comercial e 

era responsável pelo policiamento ostensivo na área. Até hoje, a fronteira se torna ainda mais 

robusta pela existência de, no mínimo, outras três barreiras físicas: a primeira é o conjunto jardins e 

circulações, internas ao gradil; a segunda é o próprio gradil, com os acessos de veículos e pedestres; 

a terceira barreira é uma via, com faixa de rolamento e calçada. 

Figura 4 - Conjunto “muro-rua” no terreno do centro comercial. Acervo dos autores, 2007. 

 

A inexistência de portões, as dimensões, a calçada, a pavimentação e a sinalização dão a 

impressão de que aquele é um espaço público. Com o conjunto “muro-rua”, o centro comercial 

reafirma seu modo de atuação, privatizadora da vida pública. (Neste caso, com referência à 

circulação, assim como o faz no aspecto das relações de troca, características dos centros urbanos). 

E nesse contexto de “rua”, o muro – divisor entre a Ilha e o centro comercial – acaba assumindo o 

sentido de “exclusão” pela reação de alguns transeuntes que afirmam: “Se for pessoas que só tenha 

bandidos, quanto maior o muro melhor.” (Uma homem de meia idade). 

“Eu acho que o motivo deles fazerem esse muro, deles terem feito esse muro. Foi uma 

maneira para diferenciar o shopping, assim, as pessoas do shopping, o ambiente que 

freqüenta e tem um certo público, um público A da classe C. Que realmente a gente não 

pode negar que aí é a classe C, são pessoas diferenciadas das pessoas que freqüentam o 

shopping.” (Uma jovem senhora) 
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Figura 5 - Entrevista dos estudantes Gabriel Marquim e Rute Pajeú ao ator e apresentador Roger de Renor no programa 

Sopa Diário. Fonte: Boletim Unicap 2007. 

 

Essas declarações estão registradas no vídeo intitulado “Ilha de Santa Terezinha”, produzido 

por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, e exibido 

parcialmente no programa Sopa Diário, da TV Universitária, em 14 de junho de 2007. Na 

reportagem (de dois minutos e onze segundos) sobre o tema, o estudante Gabriel Marquim explica 

que o muro cortou a ventilação, diminuiu a iluminação e a visibilidade das casas, além de criar um 

corredor estreito, por onde quase não se consegue passar. 

Em entrevista a Marquim, a dona de casa Joelma da Silva descreve os incômodos sofridos 

pelos moradores: “Tudo é quente, a gente toca na mesa, tudo quente. É uma quentura tão grande 

que é três ventiladores na sala”. E a dona de casa Maria França protesta: “Acho que isso aí é uma 

discriminação na cara da gente, né? Nós somos honestos, cidadãos. Aqui não mora nenhum 

ladrão, é tudo cidadão. Eles pegam um muro desse e jogam na cara da gente. Então, a gente tá [...] 

lutando pra vê se tira[...]. Isso é um presídio na cara da gente.” 

Entre os transeuntes, há quem denuncie o caráter segregador da construção: 

 “Tá errado, tá. Querendo ou não, tem casas ali e gente que, hoje, vive nesse aperto todo 

por causa desse muro”(Um jovem senhor) 

 “É isso que eu queria saber: se é alguma discriminação que eles querem fazer, não é? Eles 

são gente como qualquer pessoa”. (Uma senhora) 

Ainda segundo a reportagem, os moradores reagem à construção do muro, abrindo 

passagens que garantem o acesso à rua e ao shopping. Um adolescente (C. F.) explica como são 

abertas essas passagens: “Pega uma bomba rojão, bota onde tem um buraco [..] Aí, quando a 

bomba estoura,[...] faz esse buraco aqui. (Quando) [...] os caras do shopping vêm, pega(m) 

cimento e tampa(m). Aí, a gente faz de novo”. 

Marquim pergunta: “Por que vocês quebram?” E o garoto responde: “Porque tá 

escondendo a comunidade”. 

No “Sopa Diário”, uma das lideranças mais expressivas da comunidade, Edejohnson da 

Silva Pinto, afirmou que o muro é, de fato, uma violência contra a comunidade, mas acrescentou 

que eles gostariam de enfrentá-la não com a violência que gera mais violência, mas com “a nossa 

dignidade, mostrando que, na comunidade, vivem trabalhadores, estudantes, artistas, cidadãos que 

merecem ser tratados com respeito e igualdade”. 

Na época, Edejohnson explicou que a consciência dos direitos de cidadania e o ambiente 

cultural da comunidade nesses seus quase 50 anos de luta levam os moradores a superar o estágio 

de pagar as desfeitas com a mesma moeda. “Nós vamos derrubar esse muro com a nossa arte, com 

a nossa luta, com a nossa história”, afirma o líder que vem representando o bairro de Santo Amaro 

junto no Orçamento Participativo Municipal. 

Conceito fundamental 

Descrita pela primeira vez pelo sociólogo francês Pierre BOURDIEU (1989 e 1998), a 

violência simbólica é uma forma invisível de coação que se apóia, muitas vezes, em preconceitos 

coletivos. Funda-se na fabricação contínua de crenças no processo de socialização, que induzem os 
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agentes sociais a se enxergarem e a avaliarem o mundo seguindo critérios e padrões do discurso 

dominante. É conseqüência, portanto, do emprego de um tipo de poder invisível que, segundo 

BOURDIEU, “só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem” (1989: p.7-8). 

Trata-se de um poder apoiado sobre sistemas simbólicos, instrumentos de conhecimento e 

comunicação estruturados, que tornam possível o consenso acerca do sentido do mundo e das 

coisas. Citando Durkheim, BOURDIEU afirma que esses sistemas contribuem fundamentalmente 

para o “conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do 

número da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências” (1989, p. 9-10).  

Essa concordância se torna, por sua vez, condição para a integração moral e para a 

reprodução da ordem social, cumprindo a sua função política de instrumentos de imposição e 

legitimação da “dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica), dando o reforço de 

sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a 

expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’” (BOURDIEU: 1989, p. 11). 

Para Bordieu, a violência simbólica se caracteriza toda vez que se exerce o poder de “impor 

– e mesmo inculcar – instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – 

embora ignorados como tais – da realidade social” (1989, p. 12). Faz ver e faz crer, confirma ou 

transforma uma tal visão de mundo e, conseqüentemente, a ação dos indivíduos sobre o mesmo e o 

faz de forma mágica, que “permite obter o equivalente ao que é obtido pela força (física ou 

econômica) graças ao efeito de mobilização”, a qual só se exerce se o poder exercido for 

reconhecido, isto é, ignorado como arbitrário. (BOURDIEU: 1989, p.14). 

Reação da Comunidade à Violência Simbólica 

Na Ilha de Santa Terezinha, já antes da produção do vídeo em questão, começaram a se 

multiplicar os sinais de enfrentamento da postura violenta que discrimina seus moradores, seja de 

forma individual, como vimos na fala da moradora indignada, seja na atitude das lideranças. Eles 

passaram a repudiar a imagem construída em torno da comunidade e a “resignificá-la”. Esta atitude, 

que exprime independência, liberdade, é ratificada pelo discurso e pela produção dos artistas locais 

também registrado no vídeo em questão sobre a Ilha de Santa Terezinha. 

Ivanildo Albuquerque é poeta e músico. Ele conta que suas letras retratam a evolução da 

Ilha de favela para vila:  

“Eu retratei mais em minhas músicas o que se passava na Ilha,[...] caranguejo, siri-mole, 

ostra, unha-de-velho, marisco, enchente, tudo que era Ilha[...]. Hoje, na nossa favela, [...] 

nossa ‘favila’, temos grupos de dança, músicos formados. Lane, que é uma artista já 

pronta, já tá formada... e outros e outros.” (Ivanildo Albuquerque) 

Lane Cardoso é atriz, bailarina e afirma que foi em contato com os artistas da comunidade 

que descobriu sua vocação:  

“Eu me formei em artes cênicas na Federal(UFPE [...] nesse período, eu conheci várias 

pessoas e fiz alguns trabalhos,[...] comecei a trabalhar com dança, com corpo [...] foi uma 

das áreas que mais me atraiu nas artes cênicas[...] porque me fez entrar em contato 
comigo mesma, me conhecer corporalmente e, também, me abrir sensivelmente para a 

relação com o outro.” (Lane Cardoso) 

Ewerton Marinho é multi-instrumentista e resume o sentimento de todos os artistas daquela 

área:  

“A Ilha é a minha identidade, né (não é)? Para qualquer lugar que eu vá, eu vou sempre 

mostrar as características da minha origem que é aqui da Ilha. Por isso, eu sempre 

costumo dizer que quero tocar o céu, tocar as nuvens, mas, sem tirar os pés da lama, da 

origem que é aqui, na Ilha de Santa Terezinha” (Ewerton Marinho). 

A própria participação da comunidade na realização do programa jornalístico, em parceria 

com estudantes universitários, com a apresentação de Lane Cardoso, denotou a capacidade de seus 

moradores se apropriarem dos meios e tomarem a palavra para contar a sua própria história, 
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revertendo os estigmas e crenças produzidos pelo discurso e as forças dominantes. Dessa forma, 

eles começaram a subverter a ordem perversa de uma sociedade marcada pela opressão, pondo-se 

em condições de dizer a sua própria palavra, como defende Paulo Freire. 

E isso, mantendo-se na dimensão “dialógica”, o que significa em permanente empenho para 

transformar a realidade, mas superando toda e qualquer forma de antagonismo, de modo a 

humanizar o que foi desumanizado. Afinal, “o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o ‘pronunciam’, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam 

para a humanização de todos” (FREIRE: 1977, p.43). 

Avanços e aquisições na Ilha e na Academia  

A reação à violência simbólica na Ilha de Santa Terezinha passa por um processo de 

comunicação, no qual as lideranças da comunidade, assim como seus artistas, exercem um papel de 

destaque quando fundado no protagonismo cultural e na alteridade. Caso contrário, não se 

estabelece. Afinal, a postura libertadora e dialógica, que não dispensa a paridade, é um meio que 

contém, em si, o seu fim. Na sua prática, a comunidade não se vitima; antes, posiciona-se acima da 

imagem que dela é feita e se estabelece como um tu ou como um outro-eu na comunicação e na 

ação transformadora da realidade. 

É esta postura “dialógica” que vem se destacando na ação dos moradores da Ilha de Santa 

Terezinha ao longo de seus mais de 40 anos de presença no cenário social, político e cultural da 

cidade. Entre seus trunfos, pode-se citar:  

 A superação da subnutrição infantil com o trabalho de um centro de recuperação de 

crianças desnutridas. 

 A construção coletiva da pré-escola, da escola, do posto de saúde. 

 A criação de uma cooperativa para a fabricação de pré-moldados. 

  O pioneirismo na ação das agentes comunitárias de saúde. 

 A atração de investimentos governamentais e não governamentais na formação 

integral de crianças e adolescentes, na pacificação da comunidade (A Ilha de Santa 

Terezinha se encontra na primeira área urbana brasileira pacificada com a ação 

conjunta dos governos federal, estadual e municipal). 

 A urbanização crescente da comunidade. 

E o que se constitui como motivação para tantas conquistas já se revela, pouco a pouco, nas 

pesquisas em curso, naquela localidade: os sentidos de protagonismo, autonomia e emancipação, 

explícitos ou implícitos no discurso e na prática das lideranças, elementos que merecem ser melhor 

investigados. 

Em uma primeira verificação, os passos mais recentes identificados na ação comunicativa 

da comunidade e seus parceiros para superar o desafio do muro tiveram a seguinte cronologia: 

Em 2007, 

 o debate com a Prefeitura que integra o próprio conteúdo do vídeo, produzido pelas 

comunidades acadêmica e habitacional.  

 as exibições do vídeo - denúncia na própria comunidade e em diversos circuitos, 

entre os quais, o Intercom Nacional e o lançamento de um livro sobre Comunicação 

Pública, na Universidade Católica de Pernambuco (a Católica);  

 o acesso do Shopping ao vídeo; 

Em 2008,  

 a apresentação de artigos no Encontro de Escolas de Comunicação, na Faculdade 

Marista, na Semana de Integração Católica-Sociedade e no Seminário Internacional 

Ciência e Religião, esses três últimos promovidos também na Católica;  
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 a publicação de um artigo sobre a superação da violência simbólica na Ilha de Santa 

Terezinha na revista mexicana Razón y Palabra; 

 a discussão sobre o muro entre shopping e a comunidade; 

Em 2009,  

 os relatos da experiência no primeiro congresso nacional de NetOne, uma rede 

mundial de comunicadores comprometidos com a fraternidade na comunicação; 

 no XIV Congresso de Ciências Sociais do Norte e Nordeste;  

 no XIII Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, no IX Ciclo Nacional de 

Pesquisa em Ensino de Jornalismo; 

 a reforma do muro; 

Em 2010,  

 a disseminação do vídeo em diversos circuitos. (Foram distribuídas 32 cópias entre 

formadores de opinião, incluindo professores e políticos); 

 a inauguração do novo muro; 

Em 2011, a apresentação de um trabalho na II Conferência do Desenvolvimento, que já 

demonstrou os avanços obtidos com a mobilização. 

Os artigos científicos, que se juntaram ao vídeo produzido, passaram a ser instrumentos de 

pressão junto ao poder público e ao centro comercial que, segundo a comunidade, especialmente na 

esfera estadual, passou a questionar a postura do shopping. Por sua vez, a comunidade, que já vinha 

se mobilizando para resolver o impasse com o poderoso vizinho tomou novo fôlego, realizou novas 

manifestações (cultos, passeatas, caminhadas). Reestabeleceu o diálogo sobre o problema com o 

próprio shopping, com a Municipalidade e o Governo Estadual. 

Em 2012, passados cinco anos da produção e início da divulgação do vídeo, registra-se um 

avanço significativo também na configuração do espaço urbano naquela área a partir das seguintes 

iniciativas: 

 O posto da Polícia Militar que se posicionava em ostensiva oposição à comunidade 

foi retirado do local; 

 Parte do muro, hoje, é feito de combogós, o que permite uma maior permeabilidade 

seja visual seja de ventilação para as casas lindeiras, além de suavizar a aparência 

anterior de muralha quase intrasponível. 

 A pintura com grafismo, realizada por jovens da própria Ilha de Santa Terezinha e 

outras semelhantes, em oficinas promovidas pelo shopping, também atenua o aspecto 

discriminatório daquele elemento divisor de espaço e de opiniões.  

 Os motivos retratados na pintura foram sugeridos pelos moradores e retratam o seu 

cotidiano e sua preocupação, por exemplo, com a educação, o que torna o muro 

também um veículo de comunicação e expressão da comunidade.  
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Figura 6 - Muro entre a Ilha de Santa Terezinha e o Centro Comercial. Foto de Otávio Alves de Melo Júnior, maio de 

2012. 

 

 

 

Tanto a Superintendência do Shopping quanto as lideranças da Ilha de Santa Terezinha 

reconhecem que a comunicação, especialmente a produção do vídeo, foi o elemento catalizador da 

transformação do muro. E admitem que ainda há muito a ser mudado no contexto de exclusão que 

fisicamente está demarcado no limite entre o shopping e a comunidade. 

Apesar de tantas conquistas, a Ilha de Santa Terezinha também enfrenta grandes desafios 

como a disseminação da droga entre os jovens, a desagregação familiar e a prostituição infanto-

juvenil. Além disso, a comunidade resiste à constante ameaça de expulsão “branca” daquela área 

que foi valorizada com a dinâmica urbana e especialmente com o esforço e o trabalho de seus 

ocupantes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exercício de comunicação emancipadora, antes, durante e depois da elaboração do 

documentário “Ilha de Santa Terezinha” traz à luz alguns aspectos valiosos para a compreensão da 

comunicação como fator de desenvolvimento.  

Figura 7 - Muro entre a Ilha de Santa Terezinha e o Centro Comercial. Foto de 

Otávio Alves de Melo Júnior, maio de 2012. 
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O protagonismo dos moradores da Ilha e a parceria com a academia implicou em um aporte 

de saber formal e acadêmico o qual, por sua vez, propiciou inclusive uma mais ampla veiculação, 

na mídia, da realidade daquela comunidade, segundo um olhar privilegiado. 

E ainda: essa experiência reforçou a consciência daqueles cidadãos a cerca dos próprios 

valores, parcialmente soterrados na esfera pública pela avalanche midiática, dinamizou sua força e 

acelerou suas conquistas. E a possibilidade de amadurecer uma visão mais crítica dos meios de 

comunicação veio acompanhada também do contato com uma tecnologia ainda pouco conhecida e 

muito útil para o amadurecimento da comunidade nos diversos aspetos de sua atuação na sociedade. 

Entender que o espaço urbano se constitui em um conjunto de significados foi outra 

aquisição de peso para aqueles cidadãos na sua “militância” pelo direito à cidade. A reforma do 

“muro” não veio apenas em defesa da ventilação – que de fato ficou muito sacrificada e melhorou 

com a abertura dos combogós – mas do direito ao espaço público, do direito de ver e de ser visto. 

Do direito de significar a si mesmo no conjunto de significantes que compõe o mosaico da 

diversidade urbana. 

Por fim, o processo de empoderamento da comunidade e sua relação com o grupo 

acadêmico foi de equidade. Os dois grupos não perderam suas identidades e puderam empreender 

uma troca de saberes em uma relação onde os ganhos foram obtidos em franca reciprocidade. Para 

tanto, foi essencial o estabelecimento de um relacionamento transparente, dialógico, aberto e 

solidário entre as partes e os indivíduos envolvidos. 

Essas e seguramente muitas outras características do processo de apropriação social da 

tecnologia, com o aporte de uma ação comunicativa e dialógica, merecem e necessitam de novos e 

mais aprofundados estudos e práticas de modo a favorecer as mudança e melhorias desejáveis no 

espaço urbano, elementos retroalimentadores no exercício da cidadania. 
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