




O que é Comunicação?



“Comunicar-se é mais do que 

expressar ideias ou trocar pontos de 
vista. É o processo pelo qual nos 

relacionamos com os outros e 
buscamos informações essenciais para 

nossa vida diária, intervindo, assim, 
nas circunstâncias que nos cercam.“

O‘Rourke (2010)



“diz-se comunicação 
quando se quer fazer 

referência à ação de pôr 
em comum tudo aquilo 
que, social, política ou 
existencialmente, não 

deve permanecer 
isolado” 

(Muniz Sodré)



Elementos da comunicação:

No sistema de comunicações, deve ser entendido: 

 O que deve ser comunicado

 Como deve ser comunicado

 Quando deve ser comunicado

 De quem deve vir a informação

 Para quem deve ir a informação

 Por que deve ser comunicado

 Quanto deve ser comunicado



...Uma breve história da 

comunicação





São tantos meios de 

comunicação, tantas 

formas de se 

comunicar. 





Quais as formas de 

comunicação que 

você utiliza?



Meios mais usados no 

mundo

Internet | Televisão | Rádio. 



Quais são os três 

poderes da nossa 

sociedade?





E o “quarto” 

poder?





Mídia como uma esfera de poder

Se a mídia de massa, é o quarto 

poder e serve para a 

manutenção do estado social 

democrático capitalista, como 

mudar isso??





PARTICIPAÇÃO



A participação é algo que se 

conquista; “não é dada, é 

criada. Não é dádiva, é 

reivindicação. Não é concessão, 

é sobrevivência. A participação 

precisa ser construída, forçada, 

refeita e recriada.”

DEMO, Pedro. Op. Cit., p.82



Comunicação Popular



Comunicação Popular

“ ... uma forma alternativa de comunicação e 
tem sua origem nos 

movimentos populares dos anos de 1970 e 1980, 
no Brasil e na 

América Latina como um todo. Ela não se 
caracteriza como um tipo 

qualquer de mídia, mas como um processo de 
comunicação que 

emerge da ação dos grupos populares. 

Essa ação tem caráter mobilizador coletivo na 
figura dos movimentos 

e organizações populares, que perpassa e é 
perpassada por canais 

próprios de comunicação ”

Cicilia Maria Krohling Peruzzo



Comunicação Popular

Objetivos



Comunicação Popular

• Visa criar oportunidades de 
aprendizagem e inclusão social, 
estabelecendo uma medição 
sociocultural que permite ao cidadão 
estar antenado no mundo e 
melhorando sua realidade.

• A comunicação vem da comunidade e 
dos movimentos sociais, não busca 
apenas noticiar, mas busca mostrar a 
causa do problema.



Comunicação Popular

Quais os exemplos de 

meios de comunicação 

popular???





Mídias Alternativas

Poucas foram as mídias 

populares de destaque 

no Brasil até a era da 

Globalização.

Um jornal custa caro, é 

difícil, envolve material, 

ferramentas, não se faz 

jornal sem jornalista.



Porém, 
Ah 

Porém ...



Mudança de paradigma 

Surge a internet...





Mídias alternativas 

Internet

• Toda pessoa ganha o 
“poder” de mídia;

• Todos podem ter sua 
página pessoal com 
um custo acessível;

• Multipluralidade de 
portais e sites de 
opinião comunitária;

• Agora é possível 
mostrar sua 
comunidade e gritar 
seus problemas para 
o mundo;





De forma gratuita é

possível criar conteúdo

Grupos de 

comunicação travam 

embates com as 

grandes mídias.

Uma imagem vale mais

que mil palavras!



Centro Comunitário de Comunicação 

Morro Santa Marta 

Rio de Janeiro

Iniciativa dos próprios moradores 

que fizeram um centro de 

comunicação popular, por não se 

sentirem representados na mídia 

tradicional que apenas retratava a 

favela com olhos burgueses. 

Importante exemplo de mídia 

alternativa e comunitária.





Mídias Alternativas - Exemplos



Grupo Jornal das Comunidades



Publicação Online de Jornais e Revistas 



Publicação 

Online



Listas do Facebook



Listas do Twitter



Poder do Twitter

+ de 700 MIL Retweets
+ de 280 MIL mentions (respostas)

+ de 400 MIL RT (Retweets
manuais)

+ DE 200 MIL favoritaram
em 2 horas



FANZINE

é uma abreviação de fanatic
magazine, mais propriamente 

da aglutinação da última 

sílaba da 

palavra magazine (revista) 

com a sílaba inicial de fanatic. 

Fanzine é portanto, uma 

revista editada por 

um fan (fã, em português). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aglutina%C3%A7%C3%A3o




JORNAL MURAL

 Pluralidade: diferentes públicos

 Diversidade: diferentes opiniões

 Notícia e Reportagem

 Gêneros da Reportagem (investigativa, 
interpretativa, novo jornalismo, perfil, polêmica)

 Interface com diversas áreas do conhecimento

 História, Literatura, 
Direito, Economia, Sociologia, Educação, Artes,
Geografia, etc



JORNAL MURAL



RÁDIO 

De modo simplificado, a rádio
transmite sons (a mensagem)
através de ondas eletromagnéticas
que se propagam pelo ar a partir de
um sistema emissor (estação de
rádio/comunicador) a um sistema
receptor (aparelho de rádio/
ouvinte). Ao pensar em montar
uma rádio, é preciso primeiro
pensar neste esquema inicial, que é
uma síntese do funcionamento de
todo o processo.





WEB RÁDIO 



WEB RÁDIO 



PRODUTOS 

RADIOFÔNICOS
VINHETAS

ENTREVISTAS/ESQUETES

RÁDIO NOVELAS

MÚSICA / JINGLES

SPOTS

CAMPANHAS

NOTAS JORNALÍSTICAS

REPORTAGENS



Considerações

 Ferramentas estão cada vez mais ao 

nosso alcance;

 Devemos garantir esse direito;

 É possível uma mídia democrática e 

popular;

 Participação para a liberdade!




