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APRESENTAÇÃO
Este material foi produzido com a proposta de reafirmar o direito de 
cada cidadão e cidadã à comunicação e ao acesso à informação. Há 
desafios a serem superados diante da condição de exclusão social em 
que vive a maioria da população, com limitações no acesso aos meios 
de comunicação e a informações úteis e transformadoras.

A cartilha Comunicação e Cidadania deve servir como um 
instrumento de apoio para jovens, mulheres e homens, público 
prioritário atendido pelo Pró-Semiárido, projeto de superação da 
pobreza rural, fruto da parceria entre o Governo da Bahia, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e o Fundo Internacional para 
o Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Executado pela Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), o projeto tem como público 
as comunidades tradicionais, os assentados da reforma agrária, 
quilombolas e fundos e fechos de pasto e assentamentos rurais, 
com foco na geração de renda por meio de atividades produtivas e 
sociais.

A iniciativa da Assessoria de Comunicação do Pró-Semiárido, de 
elaborar esta cartilha, faz parte do trabalho de Educomunicação, 
Jovens Comunicadores (as), proposto, juntamente com a Assessoria 
de Gênero do projeto, e em parceria com o Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) e o Serviço de Assessoria 
a Organizações Populares Rurais (SASOP). O objetivo é contribuir 
para a capacitação de jovens, homens e mulheres, para o uso de 
ferramentas de comunicação, visando contribuir para a formação 
de jovens críticos, conscientes e dispostos a colaborar com uma 
sociedade mais igual e uma vida melhor para todos (as).
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EXISTEM DIFERENTES CONCEITOS PARA 
COMUNICAÇÃO, MAS O QUE IMPORTA É A 

INTENÇÃO DE COMPARTILHAR!

Quando as pessoas compartilham opiniões, 
experiências, emoções e informações, influenciam 
e modificam o meio social onde vivem, desde que a 
mensagem seja compreendida.

Quando a comunicação funciona bem, é capaz de 
unir o que estava isolado e trazer para perto o que 
estava longe da comunidade. Se isso não acontece, 
pode estar havendo algum “ruído”, ou seja, algo pode 
estar prejudicando ou impedindo que a comunicação 
aconteça de forma efetiva.

EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DA PALAVRA
(SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO)

Comunicação vem do latim communicatio, “ato de repartir, 
de distribuir”, literalmente “tornar comum”. Comunicar 

é um verbo que tem como origem o termo em latim 
“communicare”, que significa “partilhar, participar algo, 

tornar comum”.

SOBRE AS RELAÇÕES SOCIAIS (SIGNIFICADO SOCIOLÓGICO)
A comunicação transmite significados entre as pessoas e 
isto permite integrar e formar a organização social. Elas 

utilizam os códigos de comunicação para estabelecer uma 
relação com o mundo e para o

convívio social.

RELATIVO À EVOLUÇÃO DO HOMEM E DA HUMANIDADE 
(SIGNIFICADO ANTROPOLÓGICO)

A comunicação transmite cultura e forma o conhecimento 
cultural das pessoas. Por meio da comunicação, os seres 
humanos partilham informações entre si, tornando o ato 

de comunicar uma atividade essencial para a vida em 
sociedade.

FAZ PARTE DA VIDA.
COMUNICAR

Desde o princípio dos tempos, a 
comunicação teve importância 
fundamental para possibilitar a integração, 
a instrução, a troca de informações entre 
as pessoas e o desenvolvimento pessoal e 
coletivo.

Antes do surgimento dos atuais meios 
tecnológicos de transmissão de informação 
(TV, rádio, internet etc.), a comunicação 
entre as pessoas dependia das condições 
físicas para levar mensagens, atravessando 
grandes distâncias e barreiras naturais.

supera barreiras
A comunicação

O (A) transmissor (a) emite a 
mensagem e o (a) receptor (a) 

a recebe. E essa mensagem pode 
ser transmitida pela escrita, 

pela palavra, por sons, símbolos, 
sinais ou cores.

Como acontece o ato
de comunicar?

0302
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A
Comunicação

no
BRASIL

Para compreender como o brasileiro se informa, a Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República (SECOM) encomendou um estudo, em 2015. Realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), com mais de 18 mil 
entrevistas, o resultado do levantamento apresentou a televisão como o meio de 
comunicação presente na maioria dos lares das famílias no país. A pesquisa comprovou, 
também, que:
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A mensagem precisa de um canal por 
onde a informação irá circular, por meio 
da fala presencial ou carta, telefone, 
televisão, rádio, revista, internet, entre 
outros. A mensagem pode ser verbal, com 
a utilização de palavras, ou não verbal, 
através de imagens, por exemplo.

As emissoras de rádio e televisão são os 
principais meios de comunicação de massa 
que atingem a maior parte da população 

brasileira. Sua estrutura é formada por um 
sistema onde um ponto envia informações 
para vários aparelhos, diferente do sistema 
do telefone, que faz a ligação e a troca de 
informações entre dois lados.

Em função do maior alcance junto às 
pessoas, o impacto social, cultural e político 
da TV e do rádio é imensamente maior em 
comparação ao telefone, por exemplo, que 
faz a ligação e a troca de informações.

Os Meios
DE COMUNICAÇÃO

A mídia é uma palavra que se refere aos 
principais veículos de um determinado sistema 
de comunicação social. Os setores tradicionais 
da mídia são as emissoras de rádio e TVs, jornais, 
revistas e a internet, considerada a maior rede 
mundial de comunicação, de acordo com a 
maioria dos estudos e análises de instituições de 
referência nessa área. 

O que é
Mídia?

Os canais de sinal aberto pertencem ao Estado e são concedidos para ser operados 
pelas emissoras por meio de licitação pública. A empresa que opera um canal é 
responsável pela organização da grade com todos os programas e pela produção de 
conteúdo, transmitido por meio de sistemas como cabos, antenas ou via satélite. A 
estrutura de produção é da empresa, mas o canal que ela opera é uma concessão do 
Estado, patrimônio do povo por se tratar de um espaço público.

Canais de Televisão
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- o brasileiro gasta cinco horas do seu 
dia conectado à internet.

- os jornais se mantêm como os veículos 
de comunicação mais confiáveis, de 

acordo com a opinião da maior parte dos 
cidadãos (ãs) entrevistados (as).

O levantamento de dados analisou 
os hábitos de consumo de mídia dos 

brasileiros. Em relação ao meio digital, a 
pesquisa concluiu que:

- a escolaridade e a idade dos 
entrevistados influenciam a frequência e 
a intensidade do uso da internet mais do 

que as diferenças regionais.
- o uso de aparelhos celulares 

como forma de acesso à internet, 
confirmado em 66% das respostas, é tão 

constante quanto o acesso por meio de 
computadores ou notebooks, segundo 

71% dos entrevistados.

Entre as pessoas que utilizam a internet 
- conhecidas como  internautas -, 92% 

estão conectados por meio de redes 
sociais, sendo as mais utilizadas:

(REDES SOCIAIS MAIS UTILIZADAS)
- Facebook (83%)

- WhatsApp (58%)
- YouTube (17%)
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Quando você vai ao supermercado, 
apesar de encontrar muitos produtos 
das mais diversas marcas, a verdade 
é que as marcas mais famosas 
pertencem a poucos e grandes grupos 
empresariais. O mesmo acontece 
com os automóveis, bebidas, canais 
de televisão, companhias aéreas, 
instituições financeiras e muito 
mais. Isto significa que o mercado é 
dominado por uma concentração de 
grandes empresas.

Para se ter uma ideia da realidade 
em que vivemos, hoje, pouco mais de 
10 famílias controlam mais de 80% 
de todos os meios de comunicação 
que produzem o noticiário no 
país, levando informações sobre o 
cotidiano do Brasil e do mundo para 
os brasileiros.

Podemos dizer que a velha mídia é 
representada por um grupo seleto 
de empresários, ou seja, um número 
reduzido de empresas dominando a 
maior parte do mercado.

Mapa da
MÍDIA BRASILEIRA

0706
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Segundo informações do Sistema de Acompanhamento 
de Controle Societário (SIACCO), da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), divulgadas em 2015, 32 
deputados e 8 senadores são proprietários, sócios ou 

associados de canais de rádio e TV.

As principais redes de televisão reservam uma parcela mínima do tempo da 
sua grade de programação para programas locais. A maior parte da produção 
dos programas veiculados nas emissoras de TV no Brasil está concentrada em 

apenas duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo.

A concentração da comunicação social em poucos pontos que transmitem a 
informação e os conteúdos promove os valores e interesses de uma parcela 

restrita da sociedade. Ou seja, poucos grupos geram o conteúdo que a maioria 
das pessoas vai assistir e ouvir, 

em todo o país.

Na maior parte dos programas, as mulheres, os negros e a população LGBT são 
retratados de forma estigmatizada e caricaturada, quer dizer, associada a 

determinados padrões e opiniões negativas. Tudo isso alimenta o machismo, o 
racismo e o preconceito no imaginário coletivo, a maneira como a sociedade vê 

e trata essas pessoas.

da concentração

A concentração da grande mídia em 
poucos grupos tem reforçado os interesses 
do setor empresarial e da classe política, 

colocando em segundo plano as necessidades da 
população. Seis redes privadas nacionais dominam 
o mercado de TV: possuem 138 grupos afiliados, 
controlam 668 veículos (TVs, rádios e jornais) e 

funcionam como instrumentos de poder regional e 
nacional. Essas redes também exploram e controlam 

canais de internet e de TV por assinatura. Os principais 
portais de internet estão ligados diretamente a grandes 

centros produtores de conteúdo, como jornais de 
grande circulação e emissoras de televisão.

ESTÁ VENDO COMO A MÍDIA 
FAVORECE OS INTERESSES DOS 
EMPRESÁRIOS E POLÍTICOS?

EFEITOS
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Os
DONOSda

MÍDIA

0908
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A Constituição Federal contém uma proibição, 
em seu Artigo 54, que impede políticos eleitos 
de serem sócios ou associados de empresas 
concessionárias de rádio e TV.

A liberdade de expressão é garantida pelo 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP), que define em seu Artigo 19:

“Toda pessoa terá o direito à liberdade 
de expressão; esse direito incluirá a 

liberdade de procurar, receber e difundir 
informações e ideias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, de 

forma impressa ou artística, ou por qualquer 
meio de sua escolha”.

O Brasil, além de reafirmar os tratados 
internacionais, possui em sua Constituição 

Federal um artigo que trata da liberdade de 
expressão como um direito fundamental.

Segundo o Artigo 5o da Constituição brasileira: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. O mesmo 
artigo dispõe que “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à 

imagem”, e também que “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura 

ou licença.”

A comunicação é um direito humano 
fundamental e representa um dos pilares 
de uma sociedade democrática. É essencial 
para o respeito à dignidade da pessoa 
humana e para a participação política dos 
cidadãos. Significa reconhecer o direito de 
todas as pessoas de ter sua opinião e de se 
expressar. A pessoa bem-informada adquire 
mais autonomia, pois deixa de depender 
da opinião dos outros para tomar as suas 
próprias decisões.

Somente a população bem-informada é 
capaz de questionar as ações do Poder 
Público, a fim de fiscalizar, propor e exigir a 
elaboração de políticas públicas que atendam 
aos interesses das pessoas.

É preciso que todos saibam dos seus deveres 
e direitos. O cidadão desinformado acaba 
sendo prejudicado por não ter conhecimento 
sobre as obrigações governamentais, as 
garantias previstas na lei e como pode agir 
para ter os seus direitos respeitados.

Tudo isso reforça a importância da 
comunicação para a participação das pessoas 
no processo democrático e, também, para o 
exercício da cidadania.

QUANTO MAIS INFORMAÇÃO, 
MAIS OPINIÃO!

Que tem todo o direito de se 
manifestar, ser visto e escolher 

o que pode divulgar? Esta é 
a garantia do princípio da 

liberdade de expressão, direito 
fundamental de todo cidadão 

e cidadã. Mas não esqueça: 
a leitura é fundamental para 
que você compreenda uma 

informação e saiba escrever de 
forma clara, direta e assertiva 

uma mensagem.

VEJA O QUE
DIZ A LEI

Direito à
Comunicação

“[…] todo indivíduo tem direito à 
liberdade de opinião e de expressão; 

este direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões e 

de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer 

meios, independentemente de 
fronteiras” - Declaração Universal dos 

Direito do Homem (1948), Art. 19. 

“[...] toda pessoa tem o direito 
à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito inclui a 

liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e ideias de 

qualquer natureza, sem considerações 
de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha” (Organização dos Estados 

Americanos, 1969, Art. 13).

A garantia da 
liberdade de
expressão

Você
SABIA?

1110
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Veja alguns dados sobre os hábitos da população 
brasileira em relação às tecnologias de informação 
e de comunicação e o acesso a esses recursos:

Como os cidadãos
se relacionam
com a mídia

10% 18% 7% 47%

59% 24% 17%

Menos de

da população 
costuma ler jornal

têm acesso à antena 
parabólica

têm acesso à 
TV a cabo

da população 
brasileira 

jamais usou um 
computador

Liberdade de
EXPRESSÃO NA INTERNET
No Brasil, o Marco Civil da Internet (Lei 
n° 12.965/14) foi aprovado em 25 de 
março de 2014, na Câmara Federal. Essa lei 
inédita regula o uso da internet por meio 
de princípios, garantias, direitos e deveres 
para quem usa a rede, assim como define 
o papel do Estado. A legislação do país é 
a única no mundo que cria mecanismos de 
proteção ao usuário.

O Marco Civil considera a internet uma 
ferramenta fundamental para a liberdade 
de expressão, reforçando a sua função 

de possibilitar que os brasileiros possam 
se comunicar e se manifestar como bem 
entender, como diz a Constituição.

O usuário da internet conquistou a 
garantia de que a sua vida privada não 
será violada e os seus dados só serão 
repassados a terceiros se ele aceitar ou 
por ordem judicial. 

A lei brasileira é considerada um modelo 
para as democracias que buscam reforçar 
a liberdade e os direitos humanos.

Você se vê na mídia? Qual a imagem do Semiárido difundida pela grande mídia? Estas 
perguntas trazem importantes reflexões.

As questões ligadas ao Semiárido têm sido divulgadas pela imprensa de forma 
limitada, muitas vezes, preconceituosa, com uma imagem distorcida pelos grandes 

veículos de comunicação. A mídia insiste em mostrar somente os aspectos negativos.

Vemos a repetição das cenas da seca, devido às longas estiagens, retratando os 
problemas enfrentados. Sabemos que isso acontece, mas não vemos a divulgação 
de temas positivos, a exemplo dos avanços sociais e tecnológicos promovidos por 

agricultores (as) e entidades que buscam e praticam alternativas viáveis e criativas 
de produzir e conviver com o clima severo, em muitas comunidades.

Ou seja, o lado criativo, produtivo e os bons exemplos de convivência com o 
Semiárido raramente são divulgados pelos meios de comunicação.

O Semiárido NA MÍDIA

* FONTE: PESQUISA TIC DOMICÍLIOS - CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO / CETIC.BR, DO COMITÊ 
GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2012.
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dos brasileiros 
nunca acessaram 

a internet

das residências 
possuem computador 

de mesa

das residências têm 
acesso à internet
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É importante não 
confundi-la com a 
mídia estatal, que tem 
como papel divulgar 
ações de instituições 
governamentais, do 
Parlamento ou do sistema 
judiciário. A comunicação 
pública nasceu como 
radiodifusão educativa, 
na década de 1960, 
fazendo programas de 
teleducação.

A utilização das novas tecnologias de comunicação acabou com o isolamento de 
muitas áreas mais distantes, em benefício das comunidades que vivem na área 
rural. Pessoas que moram no campo passaram a acessar mais as informações, 
o que trouxe mudanças no cotidiano e no pensamento de muitos dos seus 
habitantes. É necessário dialogar com esse novo rural para compreender e 
fazer valer os desejos e as necessidades da sua gente, com suas múltiplas 
características próprias. 

Vamos refletir sobre isto!

O novo Rural

Desde a criação da 
Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), 
entidade governamental 
fundada em 2007, há 
uma luta constante para 
fortalecer os veículos 
públicos em todo o 
país e garantir que eles 
sejam uma referência 
junto à sociedade 
brasileira.

A falta de prioridade 
e de medidas 
concretas por parte 
do Poder Público tem 
prejudicado a expansão 
e o fortalecimento 
dessa rede de veículos 
voltados para os 
interesses da população.

PÚBLICA
Comunicação

1514
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A comunicação popular tem o 
potencial de transformar, influenciar 
pessoas e fortalecer a democracia. No 
Brasil, o setor mais desenvolvido nesse 
segmento é o das rádios comunitárias, 
que possuem uma legislação específica 
(Lei no 9.612/1998) e milhares de 
emissoras em funcionamento. Trata-se 
de um serviço de radiodifusão sonora, 
em frequência modulada (FM), de 
baixa potência (25 Watts) e cobertura 
restrita a um raio de 1 km a partir da 
antena transmissora.

Somente associações e fundações 
comunitárias, sem fins lucrativos, 
e com sede na localidade podem 
explorar o serviço, cuja programação 
deve ser pluralista, sem qualquer tipo 
de censura, e aberta à expressão de 
todas as pessoas da região atendida.

O Brasil também possui uma ampla 
rede de comunicadores populares, 
colaboradores ou não de movimentos 
e entidades sociais, que se expressam 
de diversas formas e sob as mais 
variadas linhas político-ideológicas.

Comunicação
alternativa e

comunitária
Entre os grandes desafios das rádios 
comunitárias estão:
- a busca pela sustentabilidade financeira.
- a participação efetiva da comunidade.
- a luta para que esses veículos não sirvam 
a pessoas e instituições oportunistas. 

Outros meios de comunicação, 
comunitários e populares, têm recebido 
mais apoio das políticas públicas, como os 
telecentros, as centrais de comunicação 
e outras iniciativas semelhantes de 
inclusão digital e estímulo à produção de 
comunicadores locais. Entretanto esses 
meios ainda enfrentam a insuficiência de 
recursos para se manter e formar pessoas, 
criando um vínculo mais próximo com a 
população local.

A comunicação dos movimentos populares 
encara dificuldades, especialmente 

relacionadas ao custeio das atividades e ao 
acesso às novas tecnologias. A valorização 
da comunicação como um instrumento de 

formação, organização e um direito de 
todos vem ganhando força junto a esses 

movimentos.

Os meios de comunicação alternativos 
funcionam como porta-vozes das 

reivindicações e demandas da comunidade. 
Para que eles cumpram o seu papel e 

atinjam um número crescente de pessoas, 
é indispensável reforçar a participação 
e o apoio popular. É o caminho para se 
construir um projeto de comunicação 

realmente comprometido com os interesses 
da coletividade.

Desafio das Rádios

Comunicação 

Comunitárias

Popular

1716
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As redes sociais virtuais são hoje os principais espaços 
acessados pela internet para compartilhar dados, 
informações, ideias, pensamentos e ações, de maneira 
ampla e democrática.

Com a evolução da tecnologia, foram surgindo novas 
possibilidades de se comunicar e se relacionar. As 
redes sociais virtuais criaram uma nova forma de 
interação entre as pessoas, modificando nossas 
percepções e nossos comportamentos.

Uma ideia bem-elaborada, com execução planejada 
e produção cuidadosa, pode render produtos de 
repercussão positiva na sociedade.

Para ampliar o público alcançado, há inúmeros 
recursos disponíveis e de fácil elaboração por meio 
de aplicativos, grande parte deles gratuitos. São 
ferramentas que permitem a produção de vídeos com 
formatos mais simples e mensagens que cativam as 
pessoas e rapidamente se espalham.

Cultivar e alimentar a comunicação por meio das 
redes sociais é uma forma de ganhar visibilidade e 
fortalecer as redes de relacionamento.

Seja qual for o meio, digital, impresso, televisivo 
ou radiofônico, a construção de uma comunicação 
eficiente depende do respeito às diferenças e da 
qualidade do conteúdo a ser divulgado, que deve ter 
clareza e veracidade em suas informações.

OUÇA A RÁDIO COMUNITÁRIA DA 
SUA CIDADE E CONTRIBUA COM ELA, 

PARTICIPANDO, ENVIANDO INFORMAÇÕES 
E APOIANDO AS SUAS AÇÕES!

SOLTE A SUA VOZ!

Redes 
SociaisVIRTUAIS

1918
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