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APRESENTAÇÃO
Este é um material didático, elaborado para
facilitar a compreensão sobre a importância da
união, do diálogo e do conhecimento das tecnologias para a criação de uma estrutura comunitária e popular de divulgação das ações
locais e de denúncias referentes às comunidades rurais, público trabalhado pelo Pró-Semiárido, projeto de desenvolvimento rural.
Executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), o projeto tem
como público prioritário as comunidades tradicionais, quilombolas e fundos de pasto, com
foco na geração de renda por meio de atividades produtivas e sociais, valorizando a participação de jovens e mulheres.
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Esta cartilha deverá servir como um instrumento de apoio para jovens, mulheres e adultos, público atendido pelo Pró-Semiárido, fruto da parceria entre o Governo da Bahia, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural,
e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).
A iniciativa da Assessoria de Comunicação
do Pró-Semiárido de elaborar esta cartilha faz
parte do trabalho de Educomunicação proposto, juntamente com a Assessoria de Gênero,
em parceria com as entidades de assistência
técnica parceiras, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) e Serviços de Assessoria a Organizações Populares
Rurais (SASOP), para contribuir com a formação de jovens críticos, conscientes e dispostos
a construir uma sociedade menos desigual e
uma vida melhor para a população da região.

“

Na elaboração desta cartilha foi feita uma pesquisa com a proposta de reunir, de forma objetiva e resumida, conceitos e dados relacionados
aos conceitos de comunicação comunitária e
popular e dicas de como efetivar essa comunicação, de forma eficaz.

...FACILITAR A
COMPREENSÃO
SOBRE A
IMPORTÂNCIA
DA UNIÃO,
DO DIÁLOGO E
DO CONHECIMENTO
DAS TECNOLOGIAS...

”
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O QUE É
COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA
Com a concentração dos meios
de comunicação em grandes grupos empresariais, a sociedade civil, organizada ou não, se tornou
mero consumidor de informação.
Esses segmentos excluídos da
população tiveram que se organizar para divulgar seus interesses e atender às necessidades de
sobrevivência e de participação
política. Assim, a comunicação
comunitária ganhou força e importância como porta-voz dos
anseios da comunidade e das
suas lutas por direitos e deveres
de cidadania.
“A comunicação comunitária
– que, por vezes, é denominada
4

popular, alternativa ou participativa – se caracteriza por processos
de comunicação baseados em princípios públicos, como não ter ﬁns
lucrativos, propiciar a participação
ativa da população, ter, preferencialmente, propriedade coletiva e
difundir conteúdos com a ﬁnalidade de desenvolver a educação, a
cultura e ampliar a cidadania” (Cicília M. K. Peruzzo, 2008).
Pessoas ligadas a uma mesma
cultura ou realidade, com objetivos
e interesses em comum, constituem
uma comunidade. Todos aqueles
que fazem parte dela devem ter
participação ativa nesse processo
de comunicação!

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIOS
Construir um canal em torno de interesses comuns para compartilhar o saber, exercitar a aprendizagem cooperativa e atender às demandas sociais é um dos princípios que orientam a prática da
comunicação comunitária.
“A participação efetiva da comunidade na elaboração das produções é exatamente o que vai
distinguir um veículo comunitário. É uma conquista a ser alcançada o envolvimento de todo o
grupo social, mesmo que existam na comunidade
pessoas exclusivamente responsáveis pela montagem do veículo” (PAIVA, 1998, p.159).
No Brasil e na Bahia, os movimentos sociais sempre utilizaram meios próprios de comunicação, principalmente em função da limitação à sua liberdade
de expressão por parte da grande mídia. Conheça a
seguir alguns desses veículos comunitários.
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MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIOS

JORNAL
COMUNITÁRIO

RÁDIO
COMUNITÁRIA
Emissora de rádio FM criada para proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer a pequenas comunidades. Seu alcance é
limitado a, no máximo, um quilômetro a partir
de sua antena transmissora. É um canal de comunicação totalmente dedicado à população
local, abrindo oportunidade para a divulgação
de seus informes, suas opiniões, manifestações
culturais, tradições e hábitos sociais.
A rádio comunitária é uma atividade restrita às entidades e associações comunitárias
sem fins lucrativos, legalmente constituídas e
registradas, com sede na comunidade em que
pretendem prestar o serviço. O pedido de funcionamento e a autorização são liberados pelo
Ministério das Comunicações, em Brasília.
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O jornal impresso é um meio de comunicação
criado com a proposta de refletir a realidade da
comunidade sob a visão das pessoas que vivem
no local, enfrentam os problemas e também desfrutam as coisas boas onde moram. A produção
de notícias é feita com base em pautas que tratam as questões do dia a dia da população local. A
quantidade de exemplares geralmente é pequena, mas a distribuição é bem direcionada.

TV
COMUNITÁRIA
As emissoras de televisão comunitárias são
responsáveis por manter uma programação local, diferenciada dos programas veiculados na
grande mídia, pois divulgam a cultura, a identidade e os interesses de cada localidade.
O canal comunitário é uma concessão pública federal e gratuita para organizações não
governamentais e opera dentro do sistema de
TV a cabo.

BLOG

O blog comunitário é um diário on-line que pode ser desenvolvido para tratar assuntos importantes para a vida em
comunidade e os desafios comuns. É um meio de comunicação que pode ser criado a partir de plataformas gratuitas
existentes na internet. Sua manutenção é simples e pode ser
feita com a produção e publicação de notas curtas e notícias
maiores, sempre ilustradas com fotos e imagens.
A postagem de comentários reforça a participação do público.

RÁDIO-POSTE
Este sistema nasceu com a denominação de “serviço de alto-falante” e
se caracteriza pela instalação de caixas de som em postes, com uma programação musical e informativa, geralmente produzida em estúdio, por um
radialista. O sistema de som de ruas
não precisa de autorização do Ministério das Comunicações e pode ter fins
lucrativos.

Agora que você conhece como funciona
cada um desses veículos, reúna-se com a sua
comunidade para discutir possibilidades de
criar e manter o seu próprio canal de comunicação! Abra espaço à opinião das pessoas,
sem discriminação de raça, sexo, orientação
religiosa e político-partidária.

É A VOZ DO POVO
GANHANDO AS RUAS!
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PARA QUE
SERVE
A comunicação comunitária tem o poder de mobilizar as pessoas, unir e fortalecer o grupo, colocando
como porta-vozes pessoas que fazem parte da própria comunidade. Por meio desses meios de comunicação é possível chamar a atenção para as necessidades reais da população local, pouco divulgadas na
grande mídia. Além disso, abre espaço para as pessoas darem a sua opinião e divulgarem as suas ideias.
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As mensagens transmitidas pelos meios
de comunicação da comunidade valorizam assuntos relacionados à história, à
cultura e às tradições locais. Têm, ainda,
um papel importante na divulgação de
serviços úteis, a exemplo de campanhas
de vacinação, ofertas de emprego e assuntos relacionados à educação e à saúde,
entre outros.
Quando a comunidade é responsável
pelo seu canal de comunicação, ela mantém a sua identidade, com a divulgação de
questões que refletem a realidade local. É a
notícia que tem a cara da comunidade!

COMO FAZER
A comunicação comunitária autêntica deve ser
feita pelos moradores da comunidade, pois são
as pessoas que melhor conhecem os assuntos e
a melhor maneira de comentar o que interessa à
população. O grande diferencial desse modelo de
comunicação é justamente valorizar o que chega
ao público, ao invés de concentrar a importância
apenas em quem produz a notícia.
Alguns aspectos são decisivos para fazer uma comunicação que realmente tenha alcance popular.

Por exemplo, é preciso ter criatividade para tratar
questões que parecem ser comuns, mas são essenciais à vida de todos. Neste caso, vale a pena ouvir
todas as partes envolvidas e buscar esclarecimentos
úteis para o povo. É necessário, também, ter força
de vontade para garantir que haja regularidade na
divulgação de notícias e os ouvintes/leitores não fiquem frustrados pela falta de comunicação.
Fazer comunicação comunitária é envolver diretamente as pessoas do lugar como fontes de informação. Convide moradores para dar dicas, ouça o
seu desabafo, as suas queixas e as suas histórias.
Valorize a livre expressão das pessoas!
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IMPORTÂNCIA DA
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL
A mobilização social permite a criação de um
espaço de reflexões e questionamentos que
leve as pessoas a verem a realidade com um
olhar para os interesses coletivos e a adotarem
atitudes mais conscientes. É o caminho indis-

pensável para a construção de uma sociedade
mais justa e menos desigual.
O processo de mobilização social só acontece com ações práticas. Uma dica que funciona
é criar uma agenda de atividades que fortaleçam o convívio social. Reuniões periódicas com
a participação dos vizinhos, lideranças e outros
interessados permitem conversar sobre assuntos que representam ameaças ou potenciais e, a
partir daí, buscar soluções em benefício da comunidade.

Estimular o engajamento social
em torno de causas coletivas
é uma forma de romper com
o isolamento e unir forças
para concretizar os anseios da
comunidade.
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JUNTOS, SOMOS
MAIS FORTES
E CAPAZES DE
TRANSFORMAR
A REALIDADE!

COMO
FORMAR UMA
EQUIPE DE
COMUNICAÇÃO

Os meios de comunicação comunitários, em geral,
são produzidos, inicialmente, com o esforço e a dedicação de voluntários. Apesar da labuta, o que facilita muito as coisas é o trabalho feito em conjunto.
Na hora de formar uma equipe, é importante verificar
qual o talento e o desejo de cada um de contribuir
com esse projeto voltado para o bem comum. Mesmo
quem não tem experiência pode estar comprometido
em aprender e buscar fazer o melhor.
Toda a produção de notícias é feita com o envolvimento da equipe. Em um meio de comunicação, as
atividades não acontecem de maneira isolada. Por
isso, é importante fazer reuniões rápidas e diárias que
servem como um termômetro para medir os assuntos
que estão em maior evidência e questões que não
podem ficar de fora do noticiário.
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SAIBA MAIS
SOBRE ALGUMAS
DAS FUNÇÕES
COMUNS NOS
VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA

01 . PRODUTOR:
tem a responsabilidade de preparar
o programa para ser apresentado na
rádio ou na TV e agendar entrevistas
nos jornais/blogs. Faz a pesquisa e
cria o texto, seleciona as músicas e
confirma os agendamentos para que
tudo dê certo.
02 . APRESENTADOR OU LOCUTOR:
fala no microfone, lê o texto, comenta as
notícias e improvisa, criando uma relação
interativa com o ouvinte.
05
03 . REPÓRTER:
sua missão é produzir as matérias e
notas que serão divulgadas, o que
envolve a coleta de informações,
pesquisas e entrevistas.
04 . TÉCNICO DE SOM OU
OPERADOR:
é quem cuida da operação dos
equipamentos no estúdio da rádio
ou da TV.
05 . EDITOR:
sua atuação se concentra na
finalização das matérias produzidas
pelo repórter, editando os textos
com os ajustes necessários.
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SAIBA COMO
FAZER UMA BOA
COMUNICAÇÃO
Algumas orientações básicas ajudam a
produzir uma comunicação de qualidade, acessível ao grande público. Citamos
alguns cuidados simples para que o processo comunicativo aconteça da melhor
forma:

ESCREVA O TEXTO COM
LINGUAGEM SIMPLES, DE FORMA
QUE TODOS COMPREENDAM A
MENSAGEM.

LEIA O TEXTO PREVIAMENTE PARA
COMPREENDER COM CLAREZA E
ANOTAR OS PONTOS QUE CHAMAM
MAIS ATENÇÃO.

EVITE FALAR COM RAPIDEZ E
PRONUNCIE AS PALAVRAS COM
CLAREZA, PARA QUE O CONTEÚDO
SEJA COMPREENDIDO PELO
OUVINTE.
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PREFIRA FRASES CURTAS E PAUSAS
BREVES ENTRE UMA FRASE E OUTRA,
PARA QUE A MENSAGEM FALADA
TENHA UM RITMO ADEQUADO

EVITE GÍRIAS E PALAVRAS EM TOM
AGRESSIVO.

ANTES DE COMEÇAR A
ENTREVISTA, ORGANIZE
AS IDEIAS E O QUE DESEJA
PERGUNTAR PARA CONSEGUIR AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

QUANDO FOR ESCREVER
UM TEXTO, OBSERVE A SUA
ESTRUTURA, QUE DEVE TER
INÍCIO, MEIO E FIM. UM TEXTO
INFORMATIVO DEVE COMEÇAR
COM AS INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
(O QUÊ, QUEM, ONDE, QUANDO,
COMO E O PORQUÊ). A PARTE
DO MEIO TRAZ AS INFORMAÇÕES
GERAIS E OUTROS DETALHES. O
FINAL (OU DESFECHO) COMPLETA
A NOTÍCIA.
EVITE A REPETIÇÃO
DE PALAVRAS.

CRIE TÍTULOS
QUE CHAMEM
A ATENÇÃO
DAS PESSOAS
E DESPERTEM
INTERESSE.
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ea
COMUNICAÇÃO
POPULAR
Paulo Freire foi um educador. Embora tenha trabalhado essencialmente no campo da Educação,
suas ideias contribuíram muito para a formulação
de conceitos e as práticas de comunicação popular, alternativa e comunitária na América Latina.
Ele trabalhou com conceitos importantes como:
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DEMOCRATIZAÇÃO
DA CULTURA
Democratização da cultura quer dizer democratizar a consciência de que o povo também produz cultura. Afinal, “cultura é toda
criação humana”; daí a importância de valorizar não somente a arte
dos famosos e o saber dos cientistas, mas também o saber e a arte
do povo. Portanto não bastam palavras que impressionam sobre
políticas públicas de comunicação, sobre democracia e sobre participação. Esse discurso deve ser incorporado às práticas sociais e
às políticas de governo.

CONSCIÊNCIA
CRÍTICA
Para Paulo Freire, a educação pode ajudar a formar a consciência
crítica, para que as pessoas se tornem protagonistas da cultura e
da história. Mas, para que o cidadão possa, de fato, intervir na sociedade, ele propõe uma formação ampla: um processo educativo que
ultrapasse o ato de ler e escrever palavras, mas uma educação que
possibilite também uma compreensão do mundo.

EDUCAÇÃO DAS
MASSAS
A obra de Paulo Freire fala da importância da educação para a liberdade, para tornar o ser humano um sujeito crítico e participativo.
Considera fundamental a educação para que o povo possa sair da
condição de desinformação, manipulação e ignorância. Porque é a
situação de desconhecimento que favorece uma atitude de silêncio e a
crença na incapacidade de participar da transformação da sociedade.
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DITADURA
MILITAR E
COMUNICAÇÃO
O controle das rádios, TVs e revistas pela elite econômica e política brasileira, durante a Ditadura Militar, teve uma resistência por meio de manifestações
do próprio povo, dentre elas estava presente a comunicação popular, alternativa e comunitária, criada no processo de consciência, organização e ação
como prática social, espalhando as mensagens dos
movimentos sociais e populares que não encontravam espaço na mídia convencional
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COMU
NICA
ÇÃO
PARA O
DESEN
VOLVI
MENTO

No olhar de Paulo Freire, a comunicação é vista
como uma extensão da informação, como transmissora do saber, que acaba por invadir o mundo
cultural do agricultor e da agricultora, tratando-os
como objetos.
Ele propõe uma comunicação humana, com diálogo e o reconhecimento do outro como sujeito.
Dialogar, para ele, é não invadir, é não manipular, é
se empenhar na transformação da realidade.

“Os homens [...]
não podem ser
verdadeiramente
humanos sem a
comunicação, pois são
criaturas essencialmente
comunicativas. Impedir
a comunicação equivale
a reduzir o homem [o
ser humano] à condição
de coisa”
Paulo Freire

19

DIÁ
LO
GO

O princípio do diálogo é um dos alicerces dos movimentos populares e,
como tal, também é a base de atuação
e da comunicação das organizações.
Todos os assuntos que envolvem as
comunidades devem ser discutidos,
dialogados e combinados no coletivo.
O diálogo com a sociedade vem se
ampliando, pois é crescente o aprendizado de tecnologias (jornal, rádio,
vídeo, redes sociais) para aumentar o
alcance das vozes de segmentos do
povo, para falar de seus problemas,
de suas demandas e conquistas, com
o objetivo de repercutir informações
e a concepção de mundo de diferentes
pessoas. Assim, é possível sensibilizar,
promover o debate e deixar sementes
para o surgimento de novas lideranças.
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O CIDADÃO É
UM SUJEITO DO
PROCESSO DE
COMUNICAÇÃO
Cada pessoa da comunidade é um sujeito do
coletivo e deve ter a oportunidade de participar ativamente, discutir, eleger, tomar decisões,
aprender, ensinar e colher os frutos das iniciativas em benefício próprio, da comunidade e do
lugar.
Às vezes, é suficiente a comunicação boca a
boca. Outras vezes, é importante a troca de experiências práticas, com intercâmbio e visitas,
e verbais, com demonstrações e manifestação
pública. Em outras situações, criam-se os próprios canais de comunicação popular, alternativa e comunitária. Esses são feitos pela própria
população e suas lideranças, que podem contar
com o auxílio de aliados.

AS
O PSIM
PR OVO,
DA OTAG É
ON
CO
IS
M
O C UN
TA
E A IDA ICA
CR CI DÃO ÇÃO
.
ME IAM DADÃ
AS NSA AS
DI GEN
FU
ND S E
EM
.
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COMUNICAÇÃO E AÇÃO
A comunicação na realidade dos movimentos
populares e comunitários exercita a prática da
liberdade, porque cria a oportunidade de expressão da própria voz e o uso das tecnologias
de comunicação a serviço das comunidades na
luta para a mudança da realidade, da representação política e das políticas públicas.
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Esse direito de comunicar garante a expressão popular, sem esquecer que esse resgate da
voz do povo, do poder de se manifestar e de
ser ouvido inclui as pessoas nos processos de
decisão e exercita a cidadania.
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