Portal Afro Web TV
Curso introdutório para Web TV
Introdução
Portal Afro Web TV é um projeto contemplado no Edital Redes e Ruas, o
primeiro em São Paulo destinado a tecnologia digital.
Para destinar 3,7 milhões a instituições sem fins lucrativos, coletivos e pessoas
físicas, o poder público teve que criar uma infra-estrutura digital, voltada para
democratização dos meios digitais, que começou com a inauguração do
primeiro telecentro de São Paulo, na Cidade Tiradentes em 2001, devido a
movimentos sociais da comunidade ligados a vídeo. No caso foi uma oficina da
Kinoforum, em 2001 e 2002 de vídeo, os quais foram exibidos aos integrantes
do governo da Marta Suplicy, os quais ficaram surpresos pelas dimensões,
produção cultural e necessidades. Somando a estes fatos, quando o vídeo
produzido pelo Tio Pac, recebeu um prêmio internacional na cidade de Quebec
no festival de cinema do Canadá , Cidade Tiradentes virou destaque e além do
Telecentro outras conquistas vieram.
Portanto, segundo o texto do Relatório do uso de Internet pelo paulistano, “O
mundo globalizado e interconectado pelas TICs (Tecnologia de Informação e
comunicação) introduzem novas práticas sociais, dinâmicas culturais e estilos
de vida, acarretando mudanças sociais em todas as esferas: política, social,
cultura, educação, economia, religião, tecnológica, etc. Enfim, forma-se uma
nova forma de sociabilidade que se desenvolve dentro e através das redes de
comunicação digital, mais especificamente dentro da Internet.”
Além disso, o relatório acrescenta:
“A Internet hoje já faz parte do cotidiano de uma parcela crescente da
população que se conecta diariamente a rede a partir de sua residência, do
trabalho, da escola, de lan houses ou mesmo de seus aparelhos celulares. A
rede mundial de computadores se tornou um dos mais importantes ambientes
contemporâneos de sociabilidade (destaque para as chamadas "redes sociais",
como o Twitter e o Facebook, que se tornam ambientes populares e familiares
para seus usuários), podendo ser apropriada como ferramenta de trabalho,
comunicação (pessoal e profissional), informação (acesso a diferentes fontes
de informações) e entretenimento.
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Neste novo contexto informacional, os sistemas de comunicação funcionam
como extensões da mente humana, que se transforma em força direta de
produção. As ferramentas de comunicação, interligada em uma rede mundial
de computadores, permitem que seus usuários se apropriem das informações
de forma autônoma e criativa, criando possibilidades infinitas de interações que
possam ser desenvolvidas na e pela Internet.
No Brasil pesquisa do IBOPE Nielsen (fevereiro de 2012) informou que temos
78,5 milhões de pessoas com acesso à Internet no país, sendo que 47,5
milhões são usuários ativos.”
Portanto, ensinar os jovens a usar ferramentas para potencializar sua
interatividade com a rede, trazendo informações de seu entorno para
comunicar a própria comunidade a contribuir
Este projeto foi contemplado pelo Edital Redes e Ruas de inclusão digital,
cultura e cidadania.
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