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RESUMO 

 

As políticas públicas municipais em Comunicação Popular e Alternativa representam um 

avanço na relação do poder público com as comunidades que desenvolvem veículos de 

comunicação de caráter livre, fruto de suas próprias experiências. Entidades que lutam pela 

democratização da comunicação no Brasil reconhecem o quanto o incentivo do governo faz 

a diferença para estes grupos e de como tal apoio não pode ser confundido como benesse ou 

troca de favores. Por isso, urge a implantação de políticas continuadas em âmbito 

municipal, estadual e federal. O relato deste artigo traz a experiência da Prefeitura de 

Fortaleza e pode servir como inspiração para um bom ponto de partida nesse processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação popular e alternativa; políticas públicas locais; 

democratização da comunicação. 

 

O uso da comunicação como elemento de socialização e também de educação não é 

novidade. O crescimento de experiências em comunicação popular e alternativa que 

entendem a importância dessa área do conhecimento, tanto como instrumento de ensino e 

apreensão de conteúdos, tanto modos de compreensão da realidade, mobilização e de 

questionamento das relações de poder instituída é crescente em Fortaleza. Por outro lado é 

crescente a compreensão de que a comunicação pensada de forma estratégica pode ser 

potencializa para além do marketing político ou institucional, mas como instrumento de 

politização e em larga medida de emancipação popular.  

A Prefeitura Municipal de Fortaleza tem em seu organograma um núcleo criado para 

estabelecer relação direta com essas produções de comunicação alternativa locais nas áreas 

de rádio, produção de vídeos, desenvolvimento de sites e jornais de bairro.1 
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O Núcleo de Comunicação Popular e Alternativa (NCPA) da Prefeitura é um 

organismo da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura ligado ao gabinete da Prefeita. 

Criado em 2005, ainda no primeiro ano de mandato da prefeita petista Luizianne Lins, sua 

atuação se concentra em dois eixos: produção de veículos próprios da gestão (cartilhas 

educativas, jornais, folders) e a interlocução com setores populares que atuam na área de 

comunicação. Aqui estão incluídas as rádios comunitárias, sites comunitários e ONGs das 

áreas de vídeo. É justamente na sua relação com o movimento popular que se concentra 

nossa observação. 

Ligado à Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Fortaleza, o 

Núcleo de Comunicação Popular e Alternativa tem como um de seus eixos a interlocução 

com setores populares que atuam na área de comunicação. Segundo documentos internos da 

Prefeitura, a base da relação do poder público municipal com estes grupos organizados em 

associações ou Organizações Não Governamentais (ONG’s) é a compreensão do papel 

social da comunicação como ferramenta política e emancipadora de uma sociedade. 

Segundo documentação de caráter interno, o Núcleo tem como competências: 

I. Planejar e executar os projetos de comunicação comunitária; 

II. Promover campanhas de cunho social; 

III. Manter relações com autoridades de órgãos governamentais e com a 

população; 

IV. Manter relações com todas as entidades de comunicação alternativa, 

comunitária e sindical, dialogando com os responsáveis pela produção de impressos e 

programas e TV e rádio; 

V. Elaborar, em conjunto com o Núcleo de Imprensa, programas de 

comunicação interna (boletins, relatórios, folhetos audiovisuais, mensagens, discursos e 

correspondências); 

VI. Planejar e organizar simpósios, cursos, seminários, e outros eventos junto à 

comunidade, para incentivar sua organização com vistas à produção de meios de 

comunicação próprios; 

VII. Planejar e executar projetos para que a PMF tenha seus próprios meios de 

comunicação, bem como produzir o material necessário para o funcionamento desses meios; 
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Além dessas diretrizes as ações do Núcleo, em muito, são resultantes do I Seminário 

de Comunicação Popular– A Comunicação que Queremos, realizado em outubro de 2006; e 

da 1ª Conferência Municipal de Comunicação, realizada em outubro de 2009.  

Durante a realização do Seminário em 2006, quando atuamos como coordenadora 

das atividades, bem como mediando parte dos debates, foi possível apontar dois pilares de 

demandas da sociedade civil lá representada por cerca de 300 participantes, entre 

comunicadores populares, radialistas de rádios comunitárias, estudantes, jornalistas e 

professores da área. O primeiro seria a necessidade de apoio financeiro por parte do 

município para a manutenção dessas experiências de comunicação livre e o segundo pleito 

dos grupos foi pela formação-capacitação técnica específica para cada uma das linguagens 

em comunicação. 

Sobre a primeira questão, é preciso pontuar que a problemática da manutenção de 

iniciativas em comunicação popular e alternativa é tão antiga como a própria existência de 

tais experiências. Em linhas gerais, ora pela pouca participação das comunidades e 

desinteresse dos comerciantes locais em apoiar rádios comunitárias e/ou jornais de bairro, 

ora pelas restrições estabelecidas em lei, como no caso da Lei de Radiodifusão 9612/98, 

que proíbe anúncios publicitários em rádios comunitárias, as dificuldades financeiras se 

constituíram historicamente como um nó para tais iniciativas. 

É no Brasil das décadas e 1970 e 1980 que grupos organizados tiveram uma maior 

visibilidade na elaboração e publicação de veículos impressos de caráter reivindicatório. No 

primeiro momento, no auge da luta pelo fim da Ditadura Militar foram muitos os periódicos 

que se pautavam pela defesa da liberdade de expressão e pela instauração da democracia no 

Brasil. Os chamados Anos de Chumbo, a despeito da violência que marca o período é 

reconhecidamente momento de efervescente produção da chamada Imprensa Alternativa. 

Ela caracterizou-se, entre outras coisas, por uma produção de baixos custos 

materiais que compensava a falta de dinheiro com a criatividade. E criando um 

imenso circuito alternativo aos grandes sistemas empresariais de comercialização 

e distribuição de seus produtos. Nesse sentido, procurou contestar e, até mesmo, 

subverter as relações do “modo de produção cultural” dominante. (BARBALHO, 

p. 25) 

Nesse período, a falta de investimento público tinha razões óbvias. No geral, no 

Brasil não se tem forte histórico de investimentos públicos em comunicação popular, salvo 
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as experiências mais recentes em governos progressistas tais como em Recife, Porto Alegre 

e Fortaleza e ainda a realização de Editais de Mídia Livre no governo do Presidente Lula. A 

academia também demonstra tímido interesse em pesquisar tais temas, salvo exceções. 

Historicamente a discussão sobre as políticas nacionais e regionais de 

comunicação no Brasil enfatiza o universo da grande mídia, ou dos meios de 

comunicação de massa, especialmente o setor audiovisual. [...] 

A comunicação popular, alternativa e comunitária não ocupou espaço expressivo 

nesse debate. Ela traçou caminho paralelo, provavelmente porque seu patamar de 

atuação, pelo menos num primeiro momento, não alcançava os sistemas de  

transmissão massivos então preponderantes. Seu forte era a comunicação grupal, 

o jornalzinho, o panfleto, o cartaz, o megafone, o alto falante de baixo alcance e, 

posteriormente, o vídeo cassete. Em segundo lugar, porque costuma ser vista 

como algo menor e sem importância no contexto das Comunicações. Sem falar 

que, não dependia de regulamentação já que o seu caráter alternativo estava 

justamente em criar meios próprios e independentes de expressão. Como os 

estudos das políticas nacionais de comunicação privilegiam questões de 

regulamentação e regulação das comunicações, bem como as relações de poder e 

a estrutura do mercado, eis outro motivo para o menosprezo à comunicação 

comunitária. Esse quadro só começou a mudar com o avanço da comunicação 

comunitária, expresso na conquista de leis para as rádios comunitárias (1998) e os 

canais de uso gratuito na televisão a cabo (1995), entre eles, o comunitário. Não 

se pode dizer que não houve abertura para a inclusão dessa modalidade de 

comunicação, mas que essa passagem sempre foi tímida e restrita a aqueles 

indivíduos que têm alguma passagem relevante no setor [...]. 

 

Em estudo realizado em 2008, a pesquisadora Laura Tedesco investigou tais 

experiências em políticas públicas municipais em cinco capitais brasileiras, a saber: 

Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Porto Alegre e Recife. Em todas as experiências, o esforço 

pelo estabelecimento de ações continuadas de fomento à comunicação popular passa por 

decisões de governo ou gestão, mas pouco se converte em políticas públicas definitivas para 

o setor. 

Segundo dados da pesquisa de Tedesco (2008), Ana Cláudia Peres – então gestora 

do Núcleo de Comunicação Popular e Alternativa da Prefeitura, apontou o esforço local 

para tais medidas. 

Não à toa, entre os 13 princípios que norteiam as ações de comunicação hoje, 

figura a diretriz que recomenda que a comunicação incentive mídias comunitárias 

como meio de consolidação das políticas públicas de democratização do acesso à 

informação; que apóie o surgimento desses meios de comunicação legítimos, 

feitos pela própria gente das comunidades; e que - mais importante ainda – esteja 
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presente na comunicação comunitária de uma forma independente e não 

cooptadora. Ao valorizar o desenvolvimento de canais como jornais de bairro, 

rádios e TVs comunitárias, radiodifusoras, jornais da escola, vídeos populares e 

sites na Internet, por exemplo, acreditamos estar cumprindo papel fundamental de 

formação e consolidação da cidadania. (TEDESCO, 2008, 125-126) 

 

Nesse sentido, a gestora explicita a compreensão de que investir em comunicação 

popular não se configura, nesse caso, como uma estratégia de marketing ou de transparência 

da aplicação da verba pública, mas como um programa de promoção da cidadania, em 

consonância com outras ações políticas desenvolvidas pelo governo da atual prefeita de 

Fortaleza Luzianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT/CE), tais como o Orçamento 

Participativo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e as Coordenadorias de 

Juventude, da Diversidade Sexual e da Igualdade Racial, todas criadas a partir de 2005, 

quando a petista assume o executivo municipal. 

 

Estabelecendo regras 

Em 2009, após a realização I Conferência Municipal de Comunicação, a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza produziu e deu publicidade ao Manual Normativo – Recomendações 

para apoio cultural em ações de comunicação popular e livre em Fortaleza. A publicação 

reúne uma série de recomendações e condições para que a Prefeitura possa viabilizar 

parcerias com produtos/veículos populares em forma de apoio cultural, através do repasse 

de recurso financeiro e atividades de capacitação técnica. 

Segundo o documento, a Prefeitura estabelece critérios para que as iniciativas em 

comunicação popular e alternativa possam receber o apoio: 

As publicações impressas, eletrônicas, digitais ou audiovisuais, bem como a 

programação das rádios (editoriais e publicitários), deverão observar as seguintes 

condições: 1. Não servir para fins político-partidários que privilegiem partido ou 

político em especial. 2. Garantir a liberdade de crença religiosa, sem privilegiar 

nenhuma religião ou credo. 3. Priorizar a distribuição gratuita ou a preço de custo. 

4. Não ter fins lucrativos. 5. Respeitar a diversidade humana, o que pressupõe não 

veicular conteúdo discriminatório de classe, raça, etnia, gênero, religião, 

orientação sexual, geração ou qualquer outro tipo de discriminação que vá de 

encontro aos direitos humanos. 6. Priorizar os conteúdos informativos ou 

educativos. Os espaços para anúncios (publicidade) devem ocupar até, no 

máximo, 40% do conteúdo total da publicação ou do programa. 7. Fomentar – 

através de mecanismos como Conselho Editorial, reuniões coletivas de pauta, 

espaço para sugestões, críticas e comentários etc. - a participação da comunidade 
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na elaboração, produção e edição dos conteúdos. 8. Primar pela ética como 

norteadora da prática. (Manual Normativo, 2009)
2
 

 

Atualmente, a gestão municipal apóia 23 iniciativas de comunicação popular e 

alternativa na cidade. São jornais de bairros, produções em audiovisual, rádios e sites 

comunitários que potencializam a comunicação local, auxiliam na difusão de informações 

de interesse das comunidades e, ainda, cumprem um importante papel de mobilização, 

discurso contra-hegemônico de difusão da cultura popular.3 

Esses veículos, recebem verba mensal do executivo municipal e devem apresentar 

relatórios explicitando suas atividades e os modos de participação da 

comunidade.A Prefeitura assegura no Manual que não interfere nos conteúdos 

editoriais dos instrumentos de comunicação popular e deixa claras as 

características do apoio dado.Não haverá, por parte da Prefeitura, nenhuma 

interferência direta ou indireta na linha editorial e/ou conteúdo dos veículos 

apoiados. (...) Os veículos estarão livres para captar outros apoios culturais do 

poder público e/ou da iniciativa privada, respeitadas as condições acima. Os 

anúncios veiculados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza terão caráter 

educativo, de prestação de serviço, utilidade pública ou, ainda, de prestação de 

contas da gestão. (Manual Normativo, 2009) 

 

Uma análise sobre os conteúdos de cada uma dessas iniciativas exigirá investigação 

pormenorizada. O que se pode apontar, a partir de uma observação participante, ao longo 

dos últimos dois anos, é que ainda há nestas iniciativas uma significativa tendência a 

reproduzir os modelos de relação entre emissores e receptores de forma verticalizada, como 

aponta Peruzzo (2008). Pequenos grupos, por vezes duplas de moradores acabam sendo 

responsáveis por etapas fundamentais na produção desses conteúdos, como a definição das 

pautas e produção de textos e/ou vídeos.  

Não raro, rádios comunitárias, jornais e sites populares, bem como tv’s de caráter 

popular copiam os referenciais estéticos e por vezes os tons jocosos de programas de 

auditório de caráter popularesco.4 Nesse sentido, distanciando-se dos princípios essenciais 

da comunicação popular, entendida como instrumento de emancipação humana e promoção 

da cidadania. 

Todavia, é mister ressaltar que no geral, tais veículos tem programação voltada para 

suas comunidades; tem caráter reivindicatório – mesmo quando a queixa se refere a 

serviços prestados pela Prefeitura – promovem o comércio local; dão visibilidade a histórias 
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de vida de moradores; funcionam como canais de denúncia da população. São a rigor 

instrumentos que dão voz a quem não costuma ser ouvido pelos grandes meios de 

comunicação de massa. 

Para serem contemplados com o apoio, os grupos responsáveis pelas experiências 

em comunicação popular e alternativa devem observar dois critérios de seleção 

também estabelecidos no documento: A relevância social e a maior abrangência. 

Níveis de organização e participação popular e comunitária: realização de 

reuniões sistemáticas com a comunidade para discussão dos conteúdos 

programáticos; estímulo à participação do coletivo na produção e veiculação dos 

conteúdos; diversidade na programação e/ou no conteúdo; protagonismo da 

comunidade como fonte de informação; promoção de debates que estimulem o 

exercício pleno da cidadania.Será analisado ainda o tempo da publicação, quando 

devem ser observados critérios como: tempo de organização de possíveis 

associações ou movimentos ligados diretamente ao veículo; periodicidade; 

históricos de produções em comunicação popular.(Manual Normativo, 2009) 

 

Capacitação técnica 

A problemática da capacitação técnica para o desenvolvimento de veículos de 

comunicação popular no Brasil bem como na América Latina é latente. Os estudos 

desenvolvidos pela pesquisadora Cecília Peruzzo (1998) destacam que se configuram como 

limitação importante a pouca capacitação técnica desses grupos sociais que ainda 

continuam elaborando publicações de modo intuitivo e focados essencialmente nos 

processos, deixando de lado a qualidade estética e/ou jornalística dos produtos. 

Nesse sentido Ricordi(2000) também se debruça na construção do que reivindico de 

políticas públicas definidas para o campo da comunicação e em especial no rumo na 

democratização da comunicação e das chamada comunicação popular. O pesquisador 

acredita que a principal tarefa para os sujeitos envolvidos é contribuir para a organização da 

sociedade civil na definição das políticas públicas e instrumentos para a construção de 

modelos e políticas democráticos de comunicação. Estas ações servem, em larga medida, 

como incentivo e motivação para as comunidades construírem meios de comunicação 

comunitários, em financiar a realização de encontros, seminários e congressos, editar 

materiais didáticos e legislação pertinente e em financiar a capacitação para produção das 

diversas ferramentas de comunicação como rádio, jornal e internet. 

Em Fortaleza, os cursos de capacitação ministrados desde 2009 de forma esparsa 

passam por importante momento na atualidade. Ao longo de 2010, em parceria com 
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Associação Brasileira de Rádios Comunitária (Abraço-Ce), cursos de formação em rádio 

tem sido ministrado nas instalações do Centro Urbano de Cultura Artes e Ciência (CUCA), 

equipamento municipal localizado na periferia da capital cearense, no bairro da Barra do 

Ceará. Lá, além dos grupos de comunicadores apoiados pela Prefeitura, são capacitados 

jovens entre 15 e 29 anos nas áreas de locução, edição de áudio, edição e de programas de 

rádio. 

As capacitações prevêem ainda aulas sobre os diversos gêneros jornalísticos com 

potencial para uso no rádio como debate; entrevista, rádio novelas. Os alunos têm a 

oportunidade, ainda, de ter contato com fontes oficiais do Executivo Municipal que após 

tratarem de temas previamente definidos, como meio ambiente, assistência social e políticas 

públicas para as mulheres fazem entrevistas com os gestores, editando o material e geram a 

séria Abraço Social. Os programas são veiculados nas rádios comunitárias da cidade, bem 

como na rádio em sistema de caixinhas do Cuca e como arquivo de áudio nos sites de 

bairro, também apoiados pela Prefeitura. 

Essas oficinas de formação, agora ministradas de forma sistêmica – bimensalmente 

– foram precedidas por uma experiência também rica. Os próprios comunicadores 

ministraram oficinas de acordo com suas capacidades específicas para outros 

comunicadores que atuam em outra área. Foi assim com os videomakers da ONG TV 

Janela, do bairro Planalto Airton Senna, que capacitaram os jovens da TV Umlaw, 

iniciativa de TV online, sediada no bairro Álvaro Weyne. 

O Cuca se constitui na experiência mais exitosa de formação para comunicadores 

populares na capital cearense. Mais de 2000 jovens já passaram pelas diversas atividades 

que envolvem cursos de comunicação escrita; leitura crítica da mídia; desenvolvimento de 

blogs e sites; fanzines; além das formações na área de vídeo e rádio. O local tem ainda forte 

vocação para as áreas de esporte - com aulas de basquete, vôlei, futebol de areia, natação – 

artes, tecnologia, entre outros. 

O Núcleo de Comunicação Popular do CUCA (NCP-CUCA) tem como 

proposta promover a troca de experiências entre jovens comunicadores populares da cidade, 

o fomento à participação da juventude nos processos de construção de ferramentas de 

comunicação alternativas e popular, e a construção de um canal efetivo de diálogo entre o 
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CUCA e as juventudes, onde não apenas sejam receptoras de informações, mas também 

agentes geradoras destas informações.  

A ideia é trazer a comunicação popular para o centro das discussões sobre a 

construção da cidadania. Além de direito, o acesso à comunicação e à informação é uma 

necessidade de todos.  

A coordenadora do Núcleo, Nádia Sousa, define as ações: “Compreendemos que a 

comunicação deva passar pelo processo de redemocratização, que ela não seja produzida 

apenas pelos que detém o poder econômico e sim por todas as vozes e ideologias, 

construindo uma nova forma de comunicar.” Este movimento é de fundamental importância 

para a promoção dos meios de comunicação populares e da tecnologia para a juventude, que 

utiliza as ferramentas de mídia como forma de expressão de pensamentos e de produção de 

intervenções urbanas, potencializando o seu olhar crítico sobre sua realidade. 

Considerações finais 

Mais que estar sensível ao bom relacionamento com a grande imprensa e da 

utilização destes canais como forma de transparência administrativa, o poder público pode e 

deve apostar numa comunicação outra. Talvez resida aí, na comunicação popular e nos 

veículos de caráter comunitário, o caminho mais curto e menos cheio de ruídos para uma 

interlocução mais feliz entre poder público e comunidade. A ideia é favorecer a 

democratização dos meios de comunicação ampliando as oportunidades de protagonizar tais 

experiências ora através de apoio financeiro ora fomentando sua formação técnica-

conceitual. 
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1 Informações disponíveis no Portal da Prefeitura de Fortaleza: www.fortaleza.ce.gov.br, acessado em 01.12.2011, às 

10h:32min. 
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3 Os veículos apoiados são: Portal Messejana; Site do Monte Castelo; Site do Bairro Antônio Bezerra; Site do Centro de 

Fortaleza;Site do Bairro Genibaú;Site Agência de Informação Frei Tito para a América Latina (Adital);Site Vila 

Notícia;Portal Mulher;Jornal Vila Notícia;Jornal do Jardim América;Jornal Voz da Quadra;Jornal do Parque Araxá;Jornal 

do Litoral;TV Umlaw;TV Janela;Rádio Dendê Sol;Rádio FM José Walter;Rádio FM Pedra;Rádio Dias Macedo;Rádio 
Sucesso FM; Rádio FM João XXIII;Rádio FM Barra do Ceará e Rádio FM Pólo. 
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4 O termo popularesco é utilizado aqui para designar programas de caráter sensacionalistas que ridicularizam o público, 

tratando-o de forma jocosa, em busca de altos índices de audiência. 
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