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Resumo: Como parte da realização de um projeto integrado de pesquisa e extensão 
cadastrado junto à Universidade Estadual de Londrina, foi realizado o Curso de Formação 
em Comunicação Popular e Comunitária durante o ano de 2016. A atividade foi direcionada 
às lideranças dos movimentos sociais de Londrina com o objetivo de proporcionar um 
espaço de formação em relação à importância da comunicação para a concretização dos 
objetivos estratégicos de movimentos sociais e populares. Esse artigo tem como objetivo 
apresentar e analisar a referida experiência e refletir sobre a importância política da 
comunicação para a promoção de processos de participação popular. 
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Abstract: As part of the realization of an integrated research and extension project 
registered with the State University of Londrina, a Training Course in Popular and 
Community Communication was held during the year 2016. The activity was directed to the 
leaders of the social movements of Londrina with the objective of providing a training space 
in relation to the importance of communication for the achievement of the strategic objectives 
of social and popular movements. This article aims to present and analyze this experience 
and reflect on the political importance of communication for the promotion of processes of 
popular participation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o final da década de 1970, a trajetória dos movimentos sociais no Brasil foi marcada 

por momentos de ascensão e refluxo. A vigorosa retomada das lutas sociais e populares 

durante os anos finais do período da ditadura civil-militar (1964-1985) e a emergência de 

organizações sociais e políticas que atuaram decisivamente para a consolidação do 

processo de “redemocratização” do país (SADER, 1988) contrasta com a predominante 

apatia que tem provocado uma paralisia dos movimentos sociais desde a virada do século. 

As manifestações e protestos de rua que marcaram o Brasil durante o ano de 2013 rompeu 

um pouco a impassibilidade que tomava conta da sociedade brasileira e recolocou o tema 

dos movimentos sociais na pauta dos debates sociais e políticos. Porém, esse debate 

passa, necessariamente, pela tarefa de estabelecer com maior precisão a amplitude e, por 

outro lado, as particularidades das novas formas de organização social que compõem o 

universo do que se têm caracterizado como “movimentos sociais”. 

Em termos regionais e locais, carecemos de pesquisas e estudos que mostrem e analisem a 

história e a atualidade dos movimentos sociais e, mais do que isso, que consigam 

sistematizar suas conquistas e contribuir para o enfrentamento de seus desafios. Dentre as 

iniciativas que se propuseram a colaborar nesse sentido, destacamos o projeto integrado de 

pesquisa e extensão intitulado “O papel estratégico da Comunicação Popular e Comunitária 

nos processos de organização e mobilização dos movimentos populares no estado do 

Paraná”, desenvolvido pelo Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) entre os anos de 2013 e 2017. 

A partir da realização de uma análise da realidade sociopolítica dos movimentos sociais no 

estado do Paraná, o projeto teve como objetivo desenvolver um processo de formação em 

comunicação voltado para dirigentes e lideranças de movimentos sociais e populares de 

Londrina e região por meio de oficinas de comunicação popular e comunitária (MIANI, 2013). 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é apresentar e analisar a experiência do Curso de 

Formação em Comunicação Popular e Comunitária, realizado durante o ano de 2016 na 

Universidade Estadual de Londrina, e sua contribuição para o debate da participação 

popular. Iniciaremos nossa reflexão apresentando as principais características do referido 

projeto integrado de pesquisa e extensão, bem como uma descrição sucinta das etapas do 

Curso de Formação. Por fim, faremos alguns apontamentos reflexivos sobre a importância 

política da comunicação para os movimentos sociais enfatizando a potencialidade dos 

processos de produção comunicativa como exercício de participação popular. 
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2. PROJETO INTEGRADO DEBATE A REALIDADE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

O projeto integrado de pesquisa e extensão intitulado “O papel estratégico da Comunicação 

Popular e Comunitária nos processos de organização e mobilização dos movimentos 

populares no estado do Paraná” foi desenvolvido junto ao Departamento de Comunicação 

da Universidade Estadual de Londrina entre os anos de 2013 e 2017 e teve como objetivo 

desenvolver uma análise da realidade sociopolítica dos movimentos sociais, movimentos 

populares e suas organizações de articulação política nacional, atuantes no estado de 

Paraná, bem como de suas concepções e práticas comunicativas. Com base nas análises e 

de acordo com a metodologia da pesquisa participante e de procedimentos políticos da 

extensão universitária, o projeto promoveu um processo de sensibilização e, posteriormente, 

de formação de dirigentes e lideranças de movimentos sociais em relação à importância 

estratégica da comunicação por meio do Curso de Formação em Comunicação Popular e 

Comunitária. 

No tempo de desenvolvimento do projeto foram realizadas diversas atividades. As primeiras 

ações foram relacionadas à pesquisa, com levantamento bibliográfico e documental e 

estudos teórico-conceituais com o objetivo de debater a respeito dos temas relacionados 

aos objetivos geral e específicos do projeto, em especial, sobre a história, a atualidade e as 

concepções de movimentos sociais. A esse respeito, tomando por base, principalmente, as 

contribuições de Euclides André Mance (1991; 2007) e llse Scherer-Warren (1984; 2014) 

reconhecemos que há uma pluralidade e uma complexidade em relação às formas de 

organização e de atuação dos movimentos sociais na atualidade. Scherer-Warren, inclusive, 

apresenta uma tipologia que cumpre bem a tarefa de “diferenciar as formas de lutas cidadãs 

coletivas, referenciando-se especialmente na sociedade brasileira contemporânea a fim de 

compreender suas dinâmicas políticas internas e seu papel político na sociedade como um 

todo” (SCHERER-WARREN, 2014, p.13). 

A partir dessas considerações teóricas, a equipe do projeto realizou um mapeamento 

preliminar da realidade dos movimentos sociais e populares no estado do Paraná, bem 

como um levantamento de suas respectivas práticas comunicativas (MIANI, 2015). O 

mapeamento incidiu na sua quase totalidade às organizações sociais e populares de 

Londrina e região. 

A primeira atividade de extensão realizada pelo referido projeto foi a organização de uma 

oficina com representantes de rádios comunitárias da região norte do Paraná que aconteceu 

em setembro de 2014. Apesar de não fazer parte dos objetivos iniciais do projeto, essa 

atividade foi proposta por se tratar de uma ação de extensão (necessária para a própria 

natureza do projeto) e, principalmente, por considerar que tais organizações poderiam 
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desempenhar papel estratégico para a atuação dos movimentos sociais, além de se tratar 

de um espaço comunicativo com atuação local e, portanto, passível de apropriação por 

parte dos movimentos sociais no cumprimento de seus respectivos objetivos. Foram 

contatadas mais de trinta emissoras de rádio comunitária da região e, apesar da baixa 

participação, a atividade foi importante para poder avaliar as dificuldades em relação ao 

processo de mobilização de lideranças populares para a concretização dos objetivos do 

projeto acadêmico. 

Após a realização da oficina com as rádios comunitárias, foram iniciados os contatos com os 

movimentos sociais do Paraná, predominantemente de Londrina e região, para a realização 

de uma Oficina de Comunicação Popular e Comunitária com o objetivo de sensibilização 

dos dirigentes e lideranças dos movimentos sociais a respeito da importância estratégica da 

comunicação. A oficina foi realizada em fevereiro de 2016 e contou com uma participação 

bastante representativa; estiveram presentes representantes dos seguintes movimentos 

e/ou organizações: Movimento Nacional de População de Rua - Núcleo Londrina (MNPR), 

Movimento Hip Hop, Movimento Nacional de Direitos Humanos - Londrina (MNDH), Comitê 

do Passe Livre Londrina, Levante Popular da Juventude, Central de Movimentos Populares 

(CMP), Central Única de Favelas (CUFA), Rede de Mulheres Negras, Associação de Ogans, 

Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Fórum EJA), Associação Londrinense 

Interdisciplinar de Aids (ALIA), Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e 

Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Londrina (Cooper Região), União dos 

Deficientes Físicos de Cambé (Unidef), União Municipal das Associações de Moradores de 

Londrina (Unimol) e Lutas - Assessoria Jurídica Universitária Popular. 

Durante a realização da oficina houve um primeiro momento de integração entre os 

participantes e de levantamento de expectativas. A equipe de coordenação apresentou os 

objetivos da oficina e iniciou os debates com um relato das atividades desenvolvidas pelo 

projeto integrado. Foi apresentada uma discussão conceitual a respeito de movimentos 

sociais e populares e um panorama da realidade dos movimentos sociais de Londrina e 

região, resultado do estudo e do mapeamento desenvolvido pela equipe do projeto. 

Para entrar no debate específico da comunicação foi proposta uma atividade em que os 

participantes deveriam apresentar um diagnóstico das práticas comunicativas de suas 

respectivas organizações. As questões orientadoras foram: “quais as práticas comunicativas 

desenvolvidas pelo movimento?” e “quais práticas comunicativas o movimento gostaria de 

desenvolver?”. O objetivo da atividade era identificar e descrever as práticas comunicativas 

desenvolvidas, bem como apresentar as demandas comunicativas de cada movimento. 
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Dando continuidade ao propósito de sensibilização dos dirigentes e lideranças dos 

movimentos sociais em relação à importância da comunicação, outra atividade foi proposta, 

dessa vez para que, em grupo, os participantes da oficina debatessem a partir das seguintes 

questões: “como você entende o papel estratégico da comunicação para as organizações e 

movimentos sociais?” e “quais as principais características que deve ter a comunicação 

produzida pelos movimentos sociais?”. O objetivo era diagnosticar a concepção de 

comunicação defendida pelas lideranças. Na sequência, a equipe de coordenação da oficina 

apresentou uma análise a respeito dos pressupostos da Comunicação Popular e 

Comunitária, da condição estratégica da comunicação para os movimentos sociais e da 

importância da construção de uma política de comunicação. 

A respeito da Comunicação Popular e Comunitária, deve-se ressaltar que a opção por essa 

perspectiva comunicacional como diretriz política para a realização de um processo de 

formação junto aos dirigentes e lideranças dos movimentos sociais se justifica por se tratar, 

segundo Rozinaldo Miani, de uma comunicação 

[...] de natureza contra-hegemônica, classista, comprometida com a 
perspectiva de mudança da ordem societária, constituída por meio de 
processos participativos, de valorização das subjetividades e 
potencializando um movimento de desalienação. Reconhecemos, ainda, 
que a Comunicação Popular e Comunitária é produzida, 
predominantemente, no âmbito das organizações sociais e movimentos 
populares de perspectiva (tática ou estratégica) anticapitalistas (MIANI, 
2016, p.11). 

Ao final da oficina, a avaliação dos participantes foi bastante positiva, reconhecendo que é 

necessário que a comunicação ocupe mais espaço nos debates e nas ações políticas dos 

movimentos, principalmente, investindo esforços para o planejamento e execução de uma 

política de comunicação. Houve, ainda, uma manifestação unânime sobre a necessidade de 

continuidade das discussões sobre o tema de maneira mais ampliada e aprofundada. Diante 

disso, foi proposta a organização de um Curso de Formação em Comunicação Popular e 

Comunitária. 

3. CURSO DE FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO PARA AS LIDERANÇAS POPULARES 

A proposta do Curso de Formação em Comunicação Popular e Comunitária foi formalizada 

como curso de extensão cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da 

Universidade Estadual de Londrina. O curso foi organizado para ser cumprido em quatro 

etapas, com encontros mensais, entre maio e agosto de 2016. 

Conforme disseminada nos materiais e ações de divulgação, a intenção era que o curso 

contasse com a participação de representantes indicados oficialmente pelos movimentos e 
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organizações sociais, com a perspectiva de participação em todas as etapas. Alguns 

participantes, de fato, tiveram presença na maioria das etapas, porém, em vários casos, a 

participação acabou sendo mais espontânea e individual. O propósito com essa intenção era 

que os participantes pudessem se tornar referências para o próprio movimento no debate e 

no encaminhamento das questões relacionadas à comunicação, inclusive, na elaboração da 

política de comunicação do respectivo movimento. 

Diante das circunstâncias, a dinâmica de cada uma das etapas contava sempre com a 

apresentação dos participantes e da programação a ser cumprida no dia; a partir da 

segunda etapa, também era feita uma breve síntese das etapas anteriores e a verificação do 

cumprimento das tarefas que eram designadas para os participantes realizarem entre uma 

etapa e outra. Havia sempre uma dinâmica para dar início às reflexões da temática da 

etapa, uma atividade em grupo para proporcionar a reflexão coletiva dos participantes e, por 

fim, uma exposição teórica a partir de um fragmento de texto, que servia de subsídio, que 

era entregue a todos os participantes.    

A primeira etapa do curso teve como tema “O Papel Estratégico da Comunicação”. Na 

dinâmica inicial, o objetivo foi vivenciar o “desafio de se comunicar”, mostrando que a 

comunicação é um processo difícil e desafiador e que, muitas vezes, se não for realizada de 

maneira adequada, pode gerar muitas dificuldades e produzir entendimentos muito 

diferentes, até mesmo antagônicos. A dinâmica foi o pretexto para a realização de uma 

discussão coletiva, em que os participantes deveriam refletir sobre “o que é comunicação?”. 

Após o trabalho em grupo e a socialização das reflexões, fez-se um debate sobre a 

importância estratégica da comunicação para os movimentos sociais, afirmando a 

necessidade de se utilizar dessa ferramenta nos processos de disputa de hegemonias. 

Nesse sentido, foram apresentados os principais pressupostos da Comunicação Popular e 

Comunitária como uma comunicação que atua a serviço das classes subalternas, com o 

objetivo de transformação social. Por fim, foram feitas as avaliações, os encaminhamentos 

da tarefa a ser apresentada na etapa seguinte e o encerramento da atividade. 

Na segunda etapa, o tema definido foi “Política de Comunicação”. A dinâmica utilizada foi a 

produção de um “desenho desconexo”, que serviu para refletir sobre a necessidade de se 

realizar as atividades de maneira coletiva e dialogada, associando essa reflexão à 

importância da construção de uma política de comunicação, pois sem isso, a comunicação 

acaba sendo realizada de maneira fragmentada e desconexa, muitas vezes, sem objetivos 

definidos e com resultados pouco produtivos. Na sequência os participantes foram divididos 

em grupos para refletirem sobre as seguintes questões: “qual a importância de uma política 

de comunicação? e “o que é necessário para uma política de comunicação?”. Foram 
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distribuídos cartões com possíveis respostas para que os grupos escolhessem aquelas que 

melhor pudessem responder às questões apresentadas. Em seguida, houve uma reflexão 

coletiva sobre a importância da elaboração e execução de uma política de comunicação e 

de como ela deve ser parte do projeto político da organização, contribuindo para que os 

seus objetivos sejam alcançados. Encerrando a segunda etapa, foram feitas as avaliações e 

o encaminhamento da tarefa para a próxima etapa. 

O tema da terceira etapa do Curso de Formação em Comunicação Popular e Comunitária foi 

“Planejamento Participativo”. O objetivo com esse tema foi refletir com as lideranças 

populares que a elaboração de uma política de comunicação deve se pautar por princípios 

democráticos e participativos, em que todos devem contribuir para que a comunicação 

represente o máximo possível as diversas perspectivas dos integrantes do movimento, 

obviamente submetidas aos princípios e posições políticas do movimento. Para iniciar as 

atividades foi realizada uma dinâmica que procurou mostrar as diferentes condições sociais 

e identitárias dos participantes e fazer compreender que essas diferenças não podem ser 

negligenciadas quando da organização do planejamento do movimento e de sua política de 

comunicação. Como atividade de grupo, os participantes foram divididos por movimentos 

para responder às seguintes questões: “com quais públicos o seu movimento se relaciona?” 

e “quais as práticas comunicativas utilizadas para o estabelecimento dessas relações?”. 

Essa reflexão se fazia necessária, pois em um planejamento de comunicação é fundamental 

definir com precisão com quais públicos o movimento se relaciona e qual a forma de 

comunicação mais adequada para cada um dos respectivos públicos. Depois da 

apresentação de cada grupo foi realizada uma exposição sobre a importância do 

planejamento participativo para a elaboração de uma política de comunicação. Ao final, 

foram feitas as avaliações e os encaminhamentos para a última etapa. 

A quarta e última etapa do curso tinha como objetivo realizar uma “Oficina de 

Comunicação”. O propósito era indicar o conjunto de possibilidades comunicativas que os 

movimentos podem desenvolver no contexto de suas respectivas políticas de comunicação 

e, principalmente, oferecer aos participantes do curso algumas orientações gerais para a 

produção de veículos comunicativos impressos ou digitais. Nessa etapa, a desmobilização 

foi geral e apenas representantes de uma única organização compareceu. Diante da 

situação, ficou decidido que a oficina não aconteceria naquele momento, pois seria pouco 

produtivo, e que a equipe do projeto integrado, responsável pelo curso, ficaria à disposição 

para realizar a oficina com o coletivo geral da organização em data a ser indicada por eles. 

Até o momento a atividade não foi realizada. 
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Como desdobramento do Curso de Formação em Comunicação Popular e Comunitária está 

sendo organizada uma cartilha com o registro e a sistematização de todas as etapas do 

curso que deverá ser reproduzida e entregue às organizações e movimentos que 

participaram tanto da oficina de sensibilização quanto do curso de formação. Esse material 

pretende servir como subsídio para contribuir com a continuidade das discussões dos 

movimentos sociais sobre a questão da comunicação. 

O projeto integrado de pesquisa e extensão já está encerrado, mas a equipe que participou 

do projeto se colocou à disposição de qualquer organização ou movimento social que queira 

construir sua política de comunicação, afinal o compromisso político que deriva dos 

resultados de uma ação acadêmica de pesquisa ou extensão não devem se restringir ao 

tempo do projeto, mas às necessidades e demandas da própria realidade, neste caso, dos 

movimentos sociais. 

4. A IMPORTÃNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação se constitui como um dos pressupostos teórico-políticos fundamentais para a 

Comunicação Popular e Comunitária, pois, nesse contexto, ela se apresenta como um 

elemento articulador dos processos de produção comunicativa. Ou seja, a Comunicação 

Popular e Comunitária exige a constituição de processos participativos para a sua 

realização, seja na organização do planejamento participativo para a construção da política 

de comunicação, seja na produção específica de cada uma das práticas comunicativas. 

Sobre o conceito de participação, tomamos como referência as contribuições apresentadas 

por Cicilia Maria Krohling Peruzzo (1995; 1998). Para a referida autora, a compreensão da 

participação passa pela identificação de níveis e modalidades de participação que, no limite, 

estão diretamente relacionados ao exercício do poder. Sobre essa questão afirma Peruzzo: 

“participação diz respeito à democracia, ao acesso a algo, à partilha de algo, mas se 

relaciona com o exercício do poder” (PERUZZO, 1995, p.143). Peruzzo enfatiza, ainda, a 

importância da participação como processo educativo: 

A participação popular pode facilitar o devir de uma nova práxis da 
comunicação. A participação e a comunicação representam uma 
necessidade no processo de constituição de uma cultura democrática de 
ampliação dos direitos de cidadania e da conquista da hegemonia, na 
construção de uma sociedade que veja o ser humano como força 
motivadora, propulsora e receptora dos benefícios do desenvolvimento 
histórico (PERUZZO, 1998, p.296). 

Com relação ao desafio de fazer do processo de produção comunicativa um caminho para a 

promoção da participação, Rozinaldo Miani argumenta: 
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[...] no contexto da Comunicação Popular e Comunitária, a participação 
(principalmente, na modalidade da participação-poder) se apresenta como 
uma estratégia para promover a aglutinação e articulação dos sujeitos de 
um determinado grupo social, favorecendo a intensificação de vínculos 
entre eles, de valorização das subjetividades e de desenvolvimento de um 
espírito coletivo e de solidariedade entre todos, na perspectiva de promover 
a emancipação e a autonomia dos sujeitos. Além disso, a Comunicação 
Popular e Comunitária se orienta no sentido de aproximar os envolvidos nos 
processos de comunicação, não somente visando aproximar emissor e 
receptor, mas fazendo-os agentes de um mesmo movimento 
desierarquizado. Tudo isso, no entanto, sem perder de vista a perspectiva 
político-ideológica desse fazer comunicativo no contexto da luta de classes 
e de disputa de hegemonias (MIANI, 2015, p.12-13). 

Enfim, a realização do Curso de Formação em Comunicação Popular e Comunitária que foi 

oferecido aos dirigentes e lideranças dos movimentos sociais e demais organizações de 

Londrina e região visava, além de contribuir para disseminar a convicção da importância da 

comunicação para a concretização dos objetivos estratégicos de movimentos sociais e 

populares, potencializar o estabelecimento de condições apropriadas para o exercício da 

participação refletindo sobre a importância política da comunicação para a promoção de 

processos de participação popular. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do Curso de Formação em Comunicação Popular e Comunitária, como parte 

do cumprimento do objetivo geral de um projeto integrado de pesquisa e extensão, se 

propunha a atender uma demanda política dos movimentos sociais em relação à 

necessidade de melhor compreender a importância estratégica da comunicação e, mais do 

que isso, de fomentar entre os dirigentes e lideranças de movimentos e organizações 

sociais o reconhecimento da premência em se elaborar e por em prática uma política de 

comunicação. 

Apesar da realização de uma atividade prévia de sensibilização (oficina) que se mostrou 

decisiva para pautar o tema da comunicação entre os movimentos sociais, houve uma 

grande dificuldade na mobilização das lideranças populares para a participação no curso de 

formação, principalmente, numa condição de representante oficialmente indicado por sua 

respectiva organização. O interesse pelo tema da comunicação por parte dos movimentos 

sociais ainda se mostra uma demanda espontânea e individual. 

Também podemos concluir que é preciso insistir no processo de formação de dirigentes e 

lideranças de organizações sociais em relação ao tema da comunicação, pois ainda não se 

desenvolveu o reconhecimento necessário quanto à importância estratégica da 

comunicação para a concretização dos objetivos programáticos de movimentos sociais e 
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populares, nem mesmo em relação à importância do desenvolvimento de processos de 

produção comunicativa como potencializadores da participação popular. 

Apesar do encerramento do projeto acadêmico é preciso reafirmar que quaisquer demandas 

derivadas dos movimentos sociais e populares no sentido de discutir o tema da 

comunicação ou, na melhor das hipóteses, de o movimento pretender elaborar a sua política 

de comunicação, não serão negligenciadas ou refugadas e poderão ser assumidas como 

desafio político por parte daqueles que participaram efetivamente do projeto (eventualmente 

até mesmo como um novo projeto de pesquisa ou extensão), pois a realização de um 

projeto acadêmico deve se constituir apenas como parte do compromisso político do sujeito 

social, na sua condição de pesquisador. 
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