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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha é um fruto do projeto Jovem Repórter
Popular - formação, articulação e incidência, uma
iniciativa da Central de Movimentos Populares
(CMP) em parceria com o Fórum Nacional da
Reforma Urbana (FNRU) e apoio da União
Europeia (UE). Com ela, buscamos expor os
principais conteúdos abordados em oficinas de
comunicação popular que foram desenvolvidas ao
longo de dois meses, com o objetivo de estimular a
organização de novas atividades formativas com
base nos conteúdos expostos.
Em um contexto de profunda crise política, social e econômica no
Brasil, a CMP busca congregar a formação, a organização e a luta
em ações que visam a superação da crise pela efetivação de
direitos. Entendemos que a juventude tem importância fundamental
nesse processo, na medida em que sofre com as consequências mais
diretas do desmonte das políticas públicas, e ao mesmo tempo
constrói ações diárias de resistência e transformação
democratizante da realidade. A comunicação popular é parte
constitutiva desse processo, na medida em que congrega em práticas
cotidianas nos territórios as dimensões da formação, da articulação e
da incidência.
Por meio deste projeto, a CMP busca cumprir com sua missão de
articular os movimentos populares urbanos no país, em defesa das
políticas públicas com participação popular. Com esta cartilha,
esperamos dar mais um passo nesse processo, estabelecendo a
relação entre juventude, comunicação e a efetivação de direitos.
Que o/a leitor/a encontre aqui mais uma ferramenta de
organização e luta.

Boa leitura!

A CMP
A Central de Movimentos Populares (CMP) é uma entidade que congrega
diversos movimentos populares, como de moradia, saúde, mulheres,
negros(as), juventude, economia solidária, defesa dos direitos das crianças e
adolescentes e associações de moradores, dentre outros. Fundada no I
Congresso Nacional de Movimentos Populares, em 1993, a CMP resultou de
um processo histórico de resistência dos movimentos populares, em especial
das lutas sociais da década de 1980, em defesa do direito à cidade e de um
projeto democrático-popular para o País.
A CMP foi criada para articular os movimentos populares urbanos em suas
lutas comuns e de caráter geral, tendo como objetivo superar a
fragmentação existente entre os movimentos populares e se constituir
enquanto instrumento de representação junto aos poderes públicos e a outros
setores organizados da sociedade, com vistas à articulação de lutas em
defesa dos direitos, das políticas públicas e da participação popular.
Buscamos contribuir com a formação política dos movimentos e suas lideranças
como sujeitos políticos com princípios democráticos, autônomos e de classe, ou
seja, conscientes de que organizam as classes populares e defendem seus
interesses na sociedade. Também são nossos princípios
garantir a representatividade das bases sociais dos
movimentos, que devem de fato ser de base, ter
um trabalho de organização entre as classes
populares urbanas. O movimento deve trabalhar
para ser de massa, buscando envolver o máximo de
pessoas em suas lutas, combativo, com lutas pelos
interesses populares sem se curvar ao clientelismo ou
Saiba mais sobre
cooptação de grupos econômicos e políticos, e propagar
a CMP e suas
os valores da solidariedade e fraternidade, apoiando-se
ações no site:
mutuamente nas atuações coletivas de cada grupo.
www.cmpbrasil.org
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O FNRU
O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) é uma articulação nacional que
reúne movimentos populares, sociais, ONGs, associações de classe e instituições
de pesquisa com a finalidade de lutar por políticas públicas que promovam a
reforma urbana no Brasil, pelo direito à cidade, por superar a segregação social
e espacial historicamente conformadoras de nossos territórios e construir
coletivamente cidades justas, inclusivas e democráticas.
Organizado nas cinco regiões do país, desde 1987 o FNRU é uma importante
frente de resistência e contestação contra as forças dominantes que têm
determinado o atual modelo excludente de nossas cidades. Atua por
políticas públicas distributivas, visando permitir acesso aos serviços públicos
de qualidade a toda a população, exigindo que se garanta o cumprimento
da função social da cidade e da propriedade e que se aprimore a
democracia, com a criação de instâncias de participação e controle social
efetivas.
A cidade é uma construção coletiva, é para todos e todas, portanto, é essencial a
luta por cidades que permitam vivências urbanas
e acesso aos bens de maneira democrática. Não
podemos ter cidades construídas pelos interesses
do mercado, privilegiando certo grupo e segmento
social. Para transformar essa realidade, o FNRU se
constitui como instrumento de resistência e
contestação contra as forças dominantes que tem
determinado o atual modelo urbano.
Saiba mais sobre
o FNRU e suas
ações no site:
www.forumreforma
urbana.org.br
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O PROJETO
O projeto Jovem Repórter Popular:
formação, articulação e incidência teve como principal
objetivo fortalecer, a partir da comunicação popular, a
atuação dos/as jovens dos movimentos populares por
cidades mais democráticas.
Ressaltamos o importante papel da juventude urbana
mobilizada localmente pela CMP na luta por direitos, pois
ela representa um grupo profundamente impactado pelas
questões que marcam a vida das cidades brasileiras em
todo o território nacional como, por exemplo, as
condições de moradia e deslocamento ou o acesso ao
trabalho e à cultura. Para fortalecer a resistência e
buscar contribuir com a transformação dessa realidade,
entendemos que a comunicação popular cumpre um
papel fundamental.
Para incidir sobre o modelo urbano, é preciso investir no
aumento da capacidade da juventude utilizar ferramentas
e meios de comunicação para ampliar e qualificar o
debate sobre questões relevantes do território que
habitam, e promover mobilização e incidência no sentido
de ter cidades cada vez mais inclusivas e democráticas.
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A estratégia para alcançar o objetivo desta proposta foi a realização
de uma formação em comunicação para um total de 20 jovens de
cinco unidades federativas onde a CMP atua: Amazonas, Ceará,
Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Foram realizadas oficinas
temáticas sobre design gráfico, audiovisual e produção de podcast
que buscaram promover:

1
2
3

a ampliação da visão dos/as participantes sobre a
comunicação como instrumento de ação política
possibilitando apropriação e aprofundamento sobre
questões sociais, econômicas, políticas mais amplas,
relacionadas ao direito à cidade, incluindo temas como
gênero, raça, diversidade, Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), entre outros;
a pesquisa e aprofundamento da compreensão sobre
temas locais relevantes para a juventude e sua relação
com os temas abordados;

a preparação dos/das participantes nas técnicas da
comunicação, sendo os/as jovens participantes capazes,
ao final das oficinas, de produzir materiais para diversas
mídias.

Esta cartilha traz os principais conteúdos trabalhados nas oficinas e
exemplos das produções dos/as jovens, para disseminação entre
movimentos populares e reprodução do conteúdo em atividades
formativas, com vistas à multiplicação dos resultados.
Buscamos assim reafirmar nosso papel de organizar a resistência e
lutar contra a desigualdade social, defender a democracia e um
projeto democrático-popular para nossos territórios e cidades.
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design
gráfico

A comunicação popular busca
combinar aspectos funcionais e
estéticos na criação de um diálogo
entre as pessoas envolvidas na
comunicação, e assim se apoia no
design. O que isso significa? Quando
queremos nos comunicar, no dia a dia
de luta, pensamos sempre na função de
nossa comunicação – qual é a
finalidade que buscamos ao nos
comunicar – e na forma de sua
apresentação.

Quando realizamos um evento e temos o objetivo divulgar esse evento, por
exemplo, podemos buscar em ferramentas do design gráfico diferentes modos
de divulgação que possuem sua própria funcionalidade e forma. São exemplos:
o banner, o panfleto, o jornal, entre outros; para cada um desses produtos
devemos pensar o conteúdo que gostaríamos de expor e a forma de apresentálo, tornando-o objetivo e atrativo para o público a que se destina.
Por isso, é fundamental distinguir elementos que causam mais impacto visual e
transmitam corretamente o conteúdo, atendendo à sua função de
comunicação visual, buscando evitar imagens que causam confusão visual e
não atendem ao objetivo de comunicar uma informação claramente. São
elementos desse tipo as cores, o contraste, a organização visual dos conteúdos,
a hierarquia de informações, o equilíbrio, a harmonia, o uso adequado da
tipografia, tamanho das fontes para melhor leitura, dentre outros.
Como resultado, vejam exemplo de trabalho apresentado na oficina:

Trabalho apresentado por Eduarda Vaz
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BRIEFING é o conjunto de informações que se deseja comunicar em
determinado projeto de design gráfico. Identifica o que se quer
transmitir, para qual público, as ideias centrais, o conteúdo e
objetivos que se quer alcançar.
GRID é estrutura que serve de base ou guia para o posicionamento e
organização dos elementos na página. São variadas formas de
organização do conteúdo dentro desta grade, que pode ser
composta a partir de linhas verticais, horizontais, diagonais, ou ainda
em formas geométricas, como retângulos, quadrados e círculos. Essa
organização invisível (ou visível) oferece caminhos auxiliares para a
harmonização visual de cada conteúdo. Sua principal função é
organizar as informações em uma página/arte.

Exemplos de grids.

TIPOGRAFIA: é a arte e o processo de composição e
impressão de um texto. Nesse processo ocorre a
pesquisa e seleção das fontes das letras que serão
aplicadas à página; é, pois, um elemento
fundamental na composição visual. Os tamanhos,
estilos e formatos visuais das letras carregam em si
significados objetivos e subjetivos que devem ser
compreendidos e que, quando bem empregados,
garantem a harmonia entre forma e conteúdo, tão
buscada pelo design.
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audiovisual

A linguagem audiovisual se refere
genericamente a formas de
comunicação que combinam som e
imagem, abrangendo desde animações
e os pequenos vídeos que produzimos
diariamente para nossas redes sociais
até os conteúdos da televisão e o
cinema. Fazem parte do trabalho
audiovisual a definição do conteúdo e
mensagem que se deseja produzir, a
produção, a filmagem, a elaboração
de um rodeiro, a edição e montagem, a
finalização e a divulgação. São muitas
as técnicas relacionadas a cada uma
dessas etapas, e aqui vamos apenas
expor brevemente algumas delas para
que a/o comunicador/a popular possa
dar os primeiros passos nessa
formação.

É preciso, inicialmente, pensar sobre a linguagem audiovisual, pois assim
estabelecemos a relação entre o conteúdo que temos em mente e sua forma de
apresentação. Compõem a linguagem audiovisual, por exemplo, o quadro
(frame), uma unidade de registro audiovisual, que no cinema são exibidos em
unidades por segundo; e a sequência, um conjunto de planos ou cenas
interligados por uma narrativa lógica. As imagens são fotografias de uma
realidade que queremos mostrar e sobre a qual queremos refletir, e a sequência
exibida dessas imagens compõe uma história que queremos contar.
Quando se está produzindo um vídeo, há muitas técnicas de movimentação de
câmera, que estão relacionadas com o que se busca mostrar. Por exemplo, em
uma grande manifestação, se queremos mostrar a quantidade de pessoas
participantes, podemos adotar a movimentação panorâmica, que percorre
horizontalmente toda a cena, de um lado a outro. Outro exemplo de movimento é
o travelling óptico, em que usamos o zoom para criar sensação de aproximação
(zoom in), redobrando a atenção do espectador em determinado aspecto, ou
distanciamento (zoom out), proporcionando ao espectador momento mais
reflexivo.

Ilustração disponível em:
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentari
o/oficinas/etapa-1-camera-fixa-camera-em-movimento-movimento-da-lente/

É igualmente fundamental pensar sobre o uso e importância do som nos vídeos
que produzimos, no efeito sonoro e nas trilhas sonoras, selecionando aquelas que
provoquem as sensações que buscamos com o vídeo. Já os efeitos sonoros dão
ênfase para determinada ação. A cada cena, ângulo e trilha sonora introduzidos
no vídeo busca-se alcançar um objetivo.
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Mas para a filmagem de fato ter qualidade, é
fundamental fizermos antes um bom trabalho de
produção. Esta se refere aos preparativos para
uma filmagem, como o agendamento das
gravações, a definição e checagem dos
equipamentos (celular, câmera, limpeza, bateria,
carregador, microfone). É preciso também pensar
no posicionamento correto do celular para gravar,
no ângulo, no enquadramento para usar em cena,
nos cuidados com a iluminação para gravar.

ATENÇÃO!
1. nunca grave contra a
luz, e busque sempre
estabilizar a câmera
quando gravar,
posicionando de forma
a captar a melhor cena
do ambiente ou do
objeto a ser gravado.

2. Tenha também
atenção redobrada em
relação ao áudio, com
o uso de microfones de
lapela ou de fones de
ouvido do próprio
celular.

3. Procure também iniciar
com uma filmagem teste
para verificar se todos os
equipamentos estão
funcionando e se estão
configurados de acordo
com os objetivos do
vídeo.

4. Ao final, não
esqueça de salvar o
conteúdo em local
seguro – computador,
por exemplo – para
não correr o risco de
perdê-lo.
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Uma vez gravado e tendo o roteiro definido, fazemos a edição e montagem do
vídeo. Com base no roteiro, selecionamos os conteúdos gravados e montamos a
narrativa pela edição do vídeo, com imagens e sons. É possível utilizar muitas
técnicas de edição que tornam o vídeo mais interessante, buscando dar
dinamismo ao vídeo final. No terço inferior, usamos os textos de vídeo para
ilustrar informações relevantes para o conhecimento do espectador, como
nome e função de uma pessoa entrevistada. É possível também corrigir
problemas de iluminação pela coloração e temperatura do vídeo. Isso vale
também para o som, com correção de ruídos, posicionamento de acordo com a
imagem selecionada, e composição entre fala, trilha e efeitos sonoros.

Um dos principais fundamentos da produção audiovisual é a elaboração de
um roteiro, que estruture o começo, meio e fim da história que queremos
contar, com a combinação de conteúdos e imagens. O roteiro é formado por
espelhos, que indicam os elementos de cada cena: a descrição, o texto
falado, a imagem selecionada, se aparecerá algum conteúdo escrito etc. A
edição inicial cria a base narrativa do roteiro, que deve apresentar uma
ideia a ser contada pelo audiovisual. Para produzir um roteiro devemos nos
perguntar: pra que? pra quem? onde? como? Faz também parte da
definição do roteiro a decupagem, que é a seleção e escolha de cada
cena/conteúdo gravado que será utilizado no processo de edição.
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podcast

O que é um podcast? Como produzilo? E de que modo sua produção e
divulgação pode contribuir com a luta?
A partir dessas questões norteadoras,
buscamos compartilhar técnicas,
ferramentas e experiências que
orientem a produção de conteúdos em
áudio para transmissão massiva de
informações da luta popular.

O podcast remonta à oralidade de nossa cultura e a disseminação de
informações pelo áudio, que tradicionalmente é feita pelo rádio, e agora
encontra nas plataformas digitais novas possibilidades de disseminação

PASSO A PASSO
Para produzir um podcast, é importante observar alguns passos que nos
levam de uma boa ideia a um bom conteúdo final para divulgação.
Como pensar histórias interessantes para o/a ouvinte e
prazerosas e instigantes para quem produz? Essa tarefa
não é fácil, mas há algumas técnicas que podem nos ajudar.
A primeira delas é refletir coletivamente: o que nos inquieta?
Sobre o que gostaríamos de falar? Quais problemas busco
enfrentar em meu dia a dia no movimento popular? Destas
questões podemos extrair ideias que se tornam temas. O
passo seguinte é refinar esse tema por meio de pesquisa e
da definição do público com quem eu gostaria de conversar
sobre o tema.
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Vamos dar um exemplo ilustrativo. Se na minha comunidade me
inquieta o fato de não termos um bom posto de saúde, isso pode
se desdobrar no tema “serviços de saúde”, a ser debatido com um
público, a própria comunidade, com vistas a superar esse
problema. Para refinar esse tema, preciso entender como o
sistema de saúde se organiza, quais são as causas da
desigualdade da saúde no Brasil, como essa desigualdade se
manifesta no meu território, e de que modo, historicamente, os
movimentos populares lutaram pela sua democratização. E a
melhor forma de tratar do problema e de sua solução é buscar
pessoas do território para falar sobre eles, para quem está
ouvindo também se engajar nessa luta!

Além disso, há diferentes formatos de criação de podcast. É possível fazer uma
produção narrativa, jornalística, no formato de mesa redonda, com falas livres,
dentre outras possibilidades. [incluir slide 8 - formatos]
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A fase de planejamento e pesquisa é extremamente importante e envolve o
detalhamento do tema do podcast, as várias abordagens que podemos construir
para o tema, a definição de possíveis fontes, personagens, histórias, para falar
conosco sobre o tema, a definição de perguntas norteadoras e a realização de
entrevistas, ou busca em fontes existentes, como vídeos na internet, livros e websites.
Desse conteúdo se desdobra um roteiro, que pode ser elaborado com diferentes
enfoques, como mostra a imagem.

Para gravar os conteúdos, é possível usar gravador ou mesmo o celular. A
edição pode também ser feita no próprio aparelho celular, com o uso de
aplicativos específicos. Um deles é o Anchor, uma ferramenta gratuita e
intuitiva que permite gravar e editar e facilita a publicação na plataforma
Spotify. Depois de produzido e editado, vem a etapa final, de divulgação.
Um dos motivos do sucesso dos podcasts foi se apoiar numa forma de
disseminação, o chamado Feed RSS, um meio que permite ao público se
inscrever para receber o podcast e escutá-lo sem ter de necessariamente
ficar buscando num site específico. Assim, podemos distribuir os arquivos de
áudio usando as principais plataformas de hospedagem disponíveis
atualmente, como o YouTube e o SoundCloud, além da plataforma Anchor,
mencionada acima.
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DIREÇÃO
NACIONAL
DA CMP
Coordenador Nacional:
Raimundo Vieira Bonfim
Titulares:
Abraão Nunes da Silva - Angélica Celeste Mirinhã - Antônia
de Pádua - Darly Dalva Silva Máximo - Eduardo Cosmo de
Almeida Cardoso - Fernando Romão - Heluisa Regina - Julieta
Aparecida Tolentino de Abraão (Jô) - Luiz Gonzaga da Silva
- Marcelo Braga Edmundo - Minorosi da Silva Batista - Paulo
Rubens Nascimento Cohen - Paulo José de Oliveira Raimundo Rodrigues S. Filho - Raimundo Vieira Bonfim - Sidney
Eusébio Pitta - Uranide Sacramento Cruz - Usânia Gomes Valdelene Verônica de Lima - Walter da Silva Monteiro

Suplentes
Adelmário Alves dos Santos - Ângela Maria Cassiano - Djalma
Pedro da Silva - Donizete Fernandes - Eliel Ferreira Cunha José Francisco da Cunha - Neusa Matias Catarino
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Central de Movimentos Populares
R. Fiação da Saúde, 335 – Saúde,
São Paulo – SP. CEP: 04144-020
Facebook: www.facebook.com/cmpbrasil
Site: www.cmp.org.br
Instagram: @cmp.brasil
Secretaria Nacional: (11) 5594-3670
E-mail: cmpnacbr@gmail.com

EXPEDIENTE
Coordenação do Projeto: Hugo Fanton
Secretaria Executiva: Míriam Hermógenes
Apoio logístico: Usânia Gomes
Oficineiros/as:
Design Gráfico Bianca Oliveira (Diretora de arte e designer na Editora Elefante)
Audiovisual Kássio Geovanne Mendes de Araújo (Produtor multimídia)
Podcast João Peres (roteirista e diretor O Joio e O Trigo)
Luísa Coelho (produtora-executiva O Joio e O Trigo)
Vitor Matioli (pesquisador e roteirista O Joio e O Trigo)
Cartilha:
Redação Hugo Fanton
Diagramação Kelly Rangel
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Realização:

Apoio:

