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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo compreender, brevemente, a respeito do crescimento e 

fortalecimento da comunicação comunitária no Brasil, a partir de três autores: Luiz Beltrão, 

Cicília Peruzzo e Rozinaldo Miani. Trata-se se um projeto ainda em processo de construção 

que, portanto, ainda poderá incorporar outros autores, teorias e conceitos. Como 

metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica organizando o pensamento sobre a 

comunicação comunitária no Brasil através dos seguintes delineadores: conceito de 

comunicação comunitária, agentes, produtos e processos. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teoria; Comunicação Comunitária; Folkcomunicação; 
Epistemologia. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A comunicação, enquanto campo constituído no entroncamento de várias disciplinas 

(Sociologia, Linguística, Psicologia, etc), constantemente apresenta conceitos ambíguos (às 

vezes até contraditórios) uma vez provenientes de distintas matrizes epistemológicas. É o 

caso dos conceitos de informação, cultura, símbolo ou mais especificamente, sobre a 

comunicação popular. Uma das maneiras de se compreender essas distintas significações (e 

dirimir possíveis as confusões) é através de seus pressupostos teóricos que 

instrumentalizam o debate a partir de diferentes significações da palavra povo.  

O objetivo deste trabalho é mapear as teorias da comunicação comunitária no Brasil 

a partir do conceito de povo, pois, é partindo deste conceito que se desenvolvem áreas de 

pesquisa em comunicação comunitária, tais como comunicação popular e comunitária, 
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comunicação alternativa, folkcomunição entre outras terminologias que buscam pelo 

mesmo viés de discussão, se alterando apenas no que tange os produtos e agentes. 

Luiz Beltrão, por exemplo, adota a perspectiva de povo em oposição à cultura 

erudita, pois entende por essa palavra as manifestações de uma cultura não-oficial. É uma 

ideia advinda da noção da cultura dos “dois brasis”, comum nos anos de 1950 e 60 segundo 

a dicotomia centro x periferia. Povo, segundo Beltrão, estaria num estágio intermediário ao 

processo civilizatório e desenvolvimentista. Peruzzo e Miani, por outro lado, definem povo 

a partir do materialismo histórico dialético, isto é, em oposição à classe burguesa. É uma 

perspectiva mais radical que a de Beltrão, pois implica a apropriação dos meios de 

produção pela classe popular. 

Abaixo apresentamos três eixos teóricos da comunicação comunitária no Brasil. 

Descreve-se essas teorias com base em conceitos de autores da área, dos agentes, produtos e 

processos identificados em cada teoria. 

 

FOLKCOMUNICAÇÃO 

 

Luiz Beltrão de Andrade Lima (1918-1986), pioneiro dos estudos de comunicação 

no Brasil, defendeu, em 1967, a sua tese de doutorado na Universidade de Brasília (UnB) 

intitulada “Folkcomunicação: um estudo dos agentes e dos meios populares de informação 

de fatos e expressão de ideias”. O termo que o autor utiliza para explicar a cultura popular 

possui a seguinte definição: 

 
Folkcomunicação é o processo de intercâmbio de mensagens através de 
agentes e meios populares ligados direta e indiretamente ao folclore e, 
entre as suas manifestações, algumas possuem caráter e conteúdo 
jornalístico, constituindo-se em veículos adequados à promoção de 
mudança social. (BELTRAO, 2001, p. 73) 

 

Portanto, a partir do folclore, Beltrão designa a “cultura popular”. Mais 

precisamente, um sistema cultural oposto à cultura erudita (grandes obras de arte) e 

manipulável pela cultura de massa. 

Diferentemente dos folcloristas tradicionais que percebem o folclore como algo 

estático, Beltrão vê no folclore um conteúdo crítico (marchinhas de carnaval, bumba-meu-

boi, literatura de cordel, etc), porém, não chega a defender uma postura radical da práxis 

comunicativa centrando-se em uma perspectiva crítica e conteudística. 
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A inspiração de Beltrão (2001) é Edison Carneiro, segundo o qual “sob a pressão da 

vida social, o povo atualiza, reinterpreta, readapta constantemente os seus modos de sentir, 

pensar e agir em relação aos fatos da sociedade e aos dados culturais do tempo”, realizando-

o através do folclore que é dinâmico porque “revestem-se de atualidade, não de memória”.  

Aliás, o projeto de pesquisa de Beltrão era, em primeiro lugar, entender quais os 

efeitos do mass media sobre as classes populares e, em segundo lugar, quais eram os canais 

de comunicação entre os indivíduos dessa classe e como comunicavam entre si. 

Aqui o autor ressignifica a teoria do fluxo da comunicação em dois estágios (Two 

Step Flow of Communication), de Paul Lazarsfeld; Elihu Katz; Bernard Berelson, Robert 

Merton, segundo a qual “...a mídia consegue mobilizar a atenção coletiva dos usuários, mas 

seus efeitos são mediados por líderes de opinião que filtram as mensagens segundo os 

padrões consensuados nos grupos primários”.  

Segundo Beltrão (2001), o efeito dos meios – jornais, rádio, televisão e cinema – 

pensados a serviço de grandes campanhas políticas e/ou sociais, tendo como objetivo mudar 

opiniões e atitudes a curto prazo, não era tão eficaz quanto se imaginava. Porque, para ele, é 

necessário outra influência entre os meios e o grupo afetado para que a mudança se 

verificasse, papel fundamental do líder de opinião. 

 
A influência do líder de opinião – personagem quase sempre do mesmo 
nível social e de fraco convívio com os que se deixavam influenciar, 
levando sobre eles uma vantagem: estava mais sujeito aos meios de 
comunicação do que os seus liderados. Conhecia o mundo – isto é, havia 
recebido e decodificado as mensagens dos meios, transmitindo-as em 
segunda mão ao grupo com o qual se identificava. (BELTRÃO, 2001, p. 
67-68) 

 

Beltrão observa, nesse sentido, o surgimento do líder de opinião dentro dos grupos 

sociais, ou seja, como ele se torna um mediador e, posteriormente, conquista a credibilidade 

junto aos grupos primários, aqueles sobre o qual exerce uma influência. 

 
Essa conquista de liderança está intimamente ligada à credibilidade que 
merece no seu ambiente e à habilidade do agente comunicador de 
codificar a mensagem ao nível de entendimento dos seus receptores. O 
líder de opinião tem essa capacidade: é um tradutor, que não somente sabe 
encontrar palavras como argumentos que sensibilizam as formas pré-
lógicas, mas também caracterizam o pensamento e ditam a conduta desses 
grupos sociais. (BELTRÃO, 2001, p. 69-70) 
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Por outro lado, além dos líderes de opinião, uma questão fundamental abordada pelo 

autor são os modos (canais) de comunicação da cultura popular que, sobretudo, podem ser 

de duas formas, orais e escritas. No que tange às manifestações orais, há, por exemplo os 

cantadores, repentistas, caixeiro-viajante, choferes de caminhão. Como forma escrita, o 

autor compreende como exemplo os folhetos e almanaques (Almanaque Brasil e editados 

por laboratórios farmacêuticos: Bayer, Capivarol e Biotônico).  

Há, além destes, outros meios de comunicação, mais rudimentares, mas que 

evidenciam a comunicação no interior das culturas populares, tais como os ex-votos. Aí 

Beltrão observa não apenas manifestações críticas do povo, mas também processos de 

ressignificação cultural provenientes da mass media. 

 

COMUNICAÇÃO POPULAR, COMUNITÁRIA OU ALTERNATIVA 

 

Se Luiz Beltrão constitui a figura de proa da folkcomunicação, Cicília Peruzzo terá 

um papel semelhante na comunicação popular. Seu livro “Comunicação nos movimentos 

populares: a participação na construção da cidadania” já é um clássico da disciplina 

“Comunicação Comunitária”.  

Para Peruzzo, comunicação popular é também chamada de comunicação 

comunitária, alternativa, horizontal, dialógica, educativa. Sendo assim, a comunicação 

popular pode ser dividida e especificada através de várias definições, partindo do conceito 

da palavra “povo”. 

 
Quando se fala em comunicação popular, parece claro, à primeira vista, 
que se trata de uma comunicação do povo. Mas o adjetivo ‘popular’ 
abrange uma multiplicidade de significados diferentes, sendo consensual 
apenas que tem a ver com ‘povo’. Assim, é da definição de ‘povo’ que se 
parte para explicitar o que é ‘popular’, embora essa categoria encerre a 
mesma problemática, podendo ser compreendida de várias maneiras 
(PERUZZO, 2004, p. 116). 

 

Sua origem remonta aos movimentos sociais e populares dos anos de 1970 e 1980, 

pois, nesse período ocorreram inúmeras manifestações de grupos insatisfeitos ora com a 

ditadura militar (liberdade de expressão), ora com a mass media (ideológica, enganosa ou 

generalista), ora com o descaso do governo com as classes subalternas e minorias 

marginalizadas. 
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Muitos desses veículos se intitulavam “de comunicação popular”, pois falavam para 

o povo, traziam conteúdos da cultura popular ou eram feitos artesanalmente. Mas é preciso 

– diz Peruzzo – demarcar essas diferentes práticas, já que o popular é polissêmico e traz 

muitas imprecisões.  

 
Numa conjuntura em que vinha à tona a insatisfação decorrente das 
precárias condições de existência de uma grande maioria e das restrições à 
liberdade de expressão pelos meios massivos, criaram-se instrumentos 
‘alternativos’ dos setores populares, não sujeitos ao controle 
governamental ou empresarial direto. Era uma comunicação vinculada à 
prática de movimentos coletivos, retratando momentos de um processo 
democrático inerente aos tipos, às formas e aos conteúdos dos veículos, 
diferentes daqueles da estrutura então dominante, da chamada ‘grande-
imprensa’. Nesse patamar, a ‘nova’ comunicação representou um grito, 
antes sufocado, de denúncia e reivindicação por transformações, 
exteriorizado sobretudo em pequenos jornais, boletins, alto-falantes, 
teatro, folhetos, volantes, vídeos, audiovisuais, faixas, cartazes, pôsteres, 
cartilhas etc. (PERUZZO, 2004, p. 115) 

 

Com base nesse questionamento, a autora retoma diversas significações da palavra 

povo. A partir das Ciências Sociais, Peruzzo (2004), citando Luiz Wanderlei, aponta alguns 

significados do conceito de povo. Segundo ela, em primeiro lugar, é possível definir o 

conceito a partir do conjunto de cidadãos (o povo brasileiro); em segundo, os nacionalistas 

contra um colonizador estrangeiro; em terceiro, a acepção pejorativa das camadas 

empobrecidas intelectualmente (povão ou povinho); e, por último, em oposição à classe 

dominante, isto é, os pobres economicamente. 

Já no campo da comunicação, Peruzzo (2004) aborda o significado de povo em três 

principais definições:  

(1) o popular-folclórico, tratando do popular como oposição à cultura erudita, ou 

seja, um sistema cultural arcaico (vide folkcomunicação, de Luiz Beltrão);  

(2) o popular-massivo, que ora informa sobre aspectos generalistas da cultura 

nacional (por exemplo, o programa televisivo Globo Repórter, quando discorre sobre uma 

cultura do nordeste ou do sul do país), ora refere-se à mídia popularesca, voltada à grandes 

audiências (tais como os programas Domingo Legal, Caldeirão do Huck etc.).  

Pode-se acrescentar ainda o fenômeno dos telejornais locais, produtos que 

pertencem às grandes empresas de comunicação, mas que buscam reproduzir seus lucros 

com reportagens locais. 
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(3) o popular-alternativo que aborda o popular como grupo excluído da produção de 

mensagens e dos direitos à cidadania. 

 
Povo não tem estatuto teórico universal, não se podendo, portanto, vê-lo 
sob uma categoria de análise prefixada. É preciso apanhá-lo em seu 
contexto, como uma realização histórica, cuja composição e cujos 
interesses variam em função de fatores determinantes, estruturais e 
conjunturais, constituindo-se sempre num todo plural e contraditório. 
(PERUZZO, 2004, p. 117-118) 

 

Para Peruzzo, a comunicação popular, comunitária ou alternativa define-se segundo 

duas orientações: quando é feita pela comunidade, o que significa que todos devem 

participar em algum nível; e quando é feita para a comunidade, segundo uma linguagem, 

uma forma e um conteúdo da cultura popular apresentando suas demandas políticas e 

culturais.  

Além disso, a autora alerta para o fato de que a realidade excede os limites 

conceituais. Assim, alguns veículos apresentam as características de ambas correntes. 

 
É necessário levar em consideração que por comunicação popular se 
podem compreender processos variados, o que lhe confere características 
singulares. Primeiro, porque ela envolve desde os pequenos meios de 
comunicação dirigida até os de comunicação grupal e os de comunicação 
massiva. Segundo, porque os veículos especificamente populares não são 
elaborados com metodologias uniformes. Terceiro, porque enquanto 
existem instrumentos de uma comunicação realmente participativa, outros 
só abrem espaço ocasionalmente para a “voz do povo e alguns nem 
chegam a isso, traduzindo até mesmo formas autoritárias de comunicação. 
(PERUZZO, 2004, p. 122) 

 
Ademais, uma característica bastante presente na linha teórica de Peruzzo é a 

abrangência dada ao tema da comunicação popular. 

 

Apreendidas isoladamente, essas exposições acarretam um fracionamento 
de um processo que encerra várias dimensões. Articulá-las, mesmo que 
eventualmente elas não bastem, talvez represente o melhor caminho para 
ajudar a compreender o fenômeno da comunicação popular, que não é, 
automaticamente, sinônimo de revolução nem tampouco de democracia. 
(PERUZZO, 2004, p. 123) 

 

Embora haja tais ressalvas que impedem uma separação definitiva das práticas da 

comunicação popular, comunitária e alternativa, é possível organizar as experiências deste 

tipo de comunicação a partir dos agentes comunicativos e suas reivindicações. Portanto, 

retomando a abordagem da autora, a comunicação popular, comunitária e alternativa 
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identifica o agente enquanto classes subalternas ou grupo marginalizado social ou 

economicamente, que tem como reivindicação a apropriação dos meios, a difusão do 

conteúdo e os direitos à cidadania Detendo-se sobre o conceito de popular-alternativo pode-

se evidenciar as experiências comunicativas que buscam a transformação social. Algumas 

menos radicais como os veículos de rádio e TV comunitária, a exemplo da TV Muro 

(Sabará-MG), TV Tagarela (Rocinha-RJ) e TV Mocoronga (Belém). Outras mais radicais 

como as rádios livres e as rádios piratas. Recentemente com a incorporação das TICs, 

cresceram-se os Blogs, Podcast e outros canais que reproduzem aspectos deste tipo de 

comunicação. 

 

COMUNICAÇÃO POPULAR 

 

Se Cecília Peruzzo organiza as práticas comunicativas a partir das diversas acepções 

da palavra “povo”, Rozinaldo Miani defende a separação entre as expressões “comunicação 

comunitária” e “comunicação popular”. Pois acredita que a afirmação de juntar os dois 

termos de maneira combinada é uma construção que teve origem na dinâmica do referido 

curso de especialização buscando consolidar um quadro epistemológico que dê sustentação 

teórico-politica à referida área específica de conhecimento no interior do campo da 

comunicação.  

Miani, nesse caso, explicita a necessidade dessa diferenciação. 

 
Portanto, apesar de se anunciar com certa insistência, beirando o 
consenso, que devemos tratar ‘comunicação popular’ e ‘comunicação 
comunitária’ como sinônimos, a exemplo de Cicília Peruzzo para quem 
‘conceitualmente a comunicação popular é também chamada de 
alternativa, comunicação horizontal, comunicação comunitária, 
comunicação dialógica, comunicação participatória, comunicação 
participativa etc, em geral tomadas como sinônimos’ (Peruzzo, 1995, 
p.32), acreditamos que essa simplificação provoca diversos equívocos, 
principalmente de ordem ideológica, que devem ser prontamente 
refutados. (MIANI, 2006, p.222) 

 

O autor observa que simplificar a “operação ideológica” de substituir a expressão 

“comunicação popular” por “comunicação comunitária” – ou uni-las em um só definição – 

leva a uma despolitização da comunicação popular e a uma desconfiguração das reais 

contribuições que as práticas de comunicação comunitária pode oferecer no contexto da 

comunicação. 
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Mikhail Bakhtin afirma categoricamente que ‘a palavra é o fenômeno 
ideológico por excelência’ e que ‘será sempre o indicador mais sensível de 
todas as transformações sociais’. E segue: A palavra constitui o meio no 
qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que 
ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que 
ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e 
acabada. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 
mais efêmeras das mudanças sociais. É partindo dessa premissa que 
alertamos para o fato de que reduzir toda a compreensão ideológica 
proporcionada historicamente pela expressão ‘comunicação popular’, em 
uma outra expressão, qual seja, ‘comunicação comunitária’, é não atentar 
para a propriedade da palavra ‘como elemento essencial que acompanha 
toda criação ideológica, seja ela qual for’. (MIANI, 2006, p. 224) 

 
 

Nesse sentido, o autor procura aprofundar as características específicas e 

contribuições das práticas identificadas como comunicação comunitária, suas perspectivas 

comunicacionais que moldam o campo da comunicação contra-hegemônica e que 

principalmente, esse segmento não se confunde com a comunicação popular. E, a partir 

dessa abordagem, Miani constitui o conjunto de práticas comunicativas que 

“conscientizam” os indivíduos acerca de sua classe social. O autor compreende que a 

comunicação popular pode ser pensada a partir de produtos, isto é, processo que questiona o 

que é classe social, como ela se estrutura e qual o indivíduo pertence. Miani cita Marcondes 

Filho, que afirma que o comunitário não comporta a ideia de classe social. 

 
Apesar de considerar a complexidade e pluralidade sígnica do termo 
‘comunidade’, que nos possibilitaria enveredar pelas mais diversas 
formulações conceituais para o adjetivo ‘comunitário’, assumimos como o 
sentido mais apropriado (melhor dizendo, produtivo) para comunidade 
aquele sistematizado por Ciro Marcondes Filho ao sentenciar que uma 
comunidade aparece, no contexto de uma sociedade marcada pela 
desagregação nas relações sociais, pela despersonalização, pela reificação 
e pela promoção de relações abstratas e vazias entre as pessoas, como 
‘aquela forma de organização que reúne as pessoas e resgata a 
sociabilidade perdida’ (MIANI, 2006, p. 225) 

 

Miani problematiza os estudos de comunicação comunitária a partir do termo 

‘comunidades’, afim de identificar as práticas de comunicação comunitária que somente são 

aceitas como comunicação popular, caso essas tragam (em seu conteúdo) a ideia a uma 

oposição de classe.  
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Considerando a comunicação comunitária como o processo de produção 
de experiências comunicativas, portanto uma prática social, desenvolvido 
no âmbito de uma comunidade com vistas à conquista da cidadania, 
através de práticas participativas, e possibilitando aos indivíduos 
interagentes a construção de uma nova sociabilidade, admitimos que essa 
modalidade de prática comunicativa participa de maneira significativa no 
processo de disputa pela hegemonia no campo da comunicação. (MIANI, 
2006, p. 229) 
 

 

Finalizando esta breve exposição da reflexão de Miani, é pertinente observar seu 

questionamento, a respeito da necessidade de estudos epistemológicos sobre as teorias da 

comunicação comunitária no sentido de se aprofundar acerca das distinções entre 

comunicação popular e comunicação comunitária e, mais do que isso, reconhecer que essas 

definições podem se constituir num campo maior, “todo articulado que chamamos de 

Comunicação Popular e Comunitária”, segundo o autor, que também reitera que cada uma 

dessas distinções particularmente ou de forma combinada, participa de maneira terminante 

no processo de disputa pela hegemonia no campo da comunicação. 

 
No caso específico da comunicação comunitária, sua contribuição 
imediata se faz notar com maior intensidade como alternativa política ao 
monopólio midiático, na medida em que subverte alguns dos pressupostos 
objetivos e subjetivos do ‘fazer comunicação’, que os conglomerados 
midiáticos invariavelmente praticam, e afirma valores que não estão 
circunscritos à ordem mercantil da produção comunicativa. (MIANI, 
2006, p. 231) 

 

Destaca-se, portanto, o debate de Miani em compreender os sujeitos implicados nos 

processos de comunicação popular e comunitária, que enfrentam o desafio de pensar e fazer 

uma comunicação contra-hegemônica ou que reponha a discussão sobre trabalho e classes 

sociais no interior da definição conceitual da comunicação. 

 

  
CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, pretende, em suas próximas 

etapas verificar o conceito de comunicação comunitária em outros autores, seguindo o 

mesmo delineador, ou seja, observar o conceito de comunicação comunitária, os agentes e 

produtos e processos comunicativos implicados. 
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Por ora, e baseando-se no mapeamento de teorias da comunicação comunitária 

destes três autores, entendemos como fundamental essa vertente da comunicação enquanto 

alternativa de participação popular. Sua importância é perspectiva da mudança social 

horizontal e interativa trazida em sua prática. Essa mudança se apresenta por meio da defesa 

da democratização da comunicação em comunidades e grupos vulneráveis, onde os sujeitos 

em questão constroem uma possibilidade de comunicação no meio que os cercam, tendo um 

peso de resistência ao monopólio midiático que se apresenta na sociedade atual. 

Estes veículos de comunicação populares desenvolvem um trabalho importante para 

o direito à liberdade de expressão, já que garantem o debate da pluralidade de opiniões e 

ideias de grupos sociais, uma dificuldade encontrada nos grandes meios da comunicação de 

massa.  
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