


Apresentação
Esta cartilha é uma reedição revista e ampliada do trabalho de consultoria de 
comunicação e marketing para o aprimoramento e sustentabilidade do projeto 
Mandando a Real sobre a Covid-19, idealizado por Camila Amy e Ramayan Sol, 
da Rabiola Casa Escola de Arte e Sensibilização.

A consultoria foi desenvolvida como premiação do concurso “Desafios Covid-19 
- ENAP” e aconteceu entre os meses de agosto e outubro de 2020.
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As estratégias e técnicas 

apresentadas aqui podem 

ser utilizadas como um guia 

para estimular e orientar 

o trabalho em outras 

comunidades. É importante 

lembrar que cada lugar tem 

seu próprio jeito e costumes 

e, por isso, este guia deve ser 

encarado como um ponto de 

partida e enriquecido com 

a experiência da escuta da 

sua comunidade e de suas 

necessidades específicas.



Cuidados com a Comunicação

  O Contexto Político    As ações de comunicação voltadas para a mobilização, 
embora possam e devam se posicionar politicamente, precisam levar em conta 
o contexto de intolerância ideológica e extremismos atualmente presentes na 
política partidária nacional. O seu conteúdo corre o risco de ser mal interpretado, 
rejeitado ou mesmo utilizado para defender causas momentâneas alheias à 
questão abordada, dependendo da maneira como você se posiciona.

  O Diálogo    Na interação com o público deve prevalecer o respeito e a valorização 
das diferentes identidades, crenças religiosas e culturas. Saber ouvir é o ponto 
de partida para repensarmos nossas relações com os outros e com o mundo. 
As mídias sociais são lugares onde a intolerância e a cultura do cancelamento 
ganham força a cada dia. A desinformação e a ignorância são sintomas da nossa 
incapacidade de dialogarmos.  

Por isso, precisamos repensar nossos modos de nos comunicar. O conteúdo 
que você produz, o modo de produzir, as tecnologias que você utiliza podem ser 
aproveitadas para produzir conhecimentos que favoreçam nossas coexistências 
e apresentem soluções para os problemas da vida cotidiana. O conhecimento só 
faz sentido quando é compartilhado. Caso contrário, o comércio da informação 
pode limitar o nosso entendimento sobre nós mesmos.

Comunicação não é só informação. Comunicação transformadora é diálogo 
e exige a coparticipação de todos  no ato de pensar. Ela implica uma relação 
de reciprocidade entre os que buscam melhor esclarecimento comum para o 
enfrentamento de questões coletivas. Por isso, fique ligado!
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  O Planejamento, a Colaboração, a Criatividade e a Praticidade   Toda a produção 
precisa ser pensada dentro do seu contexto, dentro da realidade vivida e dos 
recursos disponíveis. É legal utilizar diferentes técnicas e tecnologias de 
comunicação e articular ações colaborativas.  A escolha desses recursos deve 
levar em conta os seus objetivos e suas condições materiais. É importante 
conhecer as ferramentas, pesquisar sobre os recursos que você vai utilizar para 
a sua produção. O mais importante é o propósito, consistência e o envolvimento 
com seus temas e com o seu público em suas práticas de comunicação.

 A infodemia É o modo como 
alguns pesquisadores têm 
c h a m a d o  o  e fe i to  q u e  o 
exce s s o  d e  i n fo r m a ç ã o  e 
de falsas notícias tem nos 
causado. A nossa capacidade 
de comunicar é essencial para 
nossa sobrevivência e melhoria 
em nossas vidas. Pensar sobre 
a sua relação com a informação 
é fundamental para preservar 
a sua saúde mental e colaborar 
com a circulação de notícias de 
um modo responsável e mais 
consciente. 
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Acessibilidade   É muito importante 
na hora de criar as produções e 
pensar na distribuição, que seja 
levado em conta o fato desse 
material ser acessível e disponível 
a todos. Permitindo que diferentes 
tipos de pessoas, com deficiência ou 
não, possam chegar aos conteúdos 
e compreendê-los com autonomia. 
Precisamos pensar como as pessoas 
com deficiência podem perceber, 
entender, navegar, manusear, 
interagir e contribuir com nossos 
materiais. A acessibilidade também 
beneficia outras pessoas, incluindo 
pessoas idosas com capacidades em 
mudança devido ao envelhecimento 
e pessoas não alfabetizadas.



Plano de Ação Comunitária

Observe a forma como as pessoas do seu entorno se comunicam. Conversar 
e principalmente escutar grupos de diferentes faixas etárias e rotinas diárias 
permite identificar seus hábitos de comunicação e suas fontes de informação.

Faça mapeamentos e pesquisas para ajudar nesse processo. Você pode usar um 
modelo de formulário (clique aqui) para propor entrevistas padronizadas, com 
questões sobre os hábitos de comunicação e demandas de conteúdo de interesse 
da sua quebrada. O uso de ferramentas digitais pode facilitar o registro para que 
nenhuma informação importante seja perdida.

Com estas informações em mãos, será possível identificar as demandas, as 
práticas de comunicação e as diferenças entre os públicos. Analisando essas 
ideias, você pode decidir a melhor forma de abordar a sua quebrada.

ESCUTE SUA QUEBRADA!
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https://docs.google.com/forms/d/1IjAAs56zg6dqtRXGGv7rqq1PWlWUVg-ZrqgsXxd7e44/edit


Com os dados obtidos, pense nos diferentes públicos para os quais as ações de 
comunicação serão realizadas. Para isso, se ligue nas características e hábitos de 
comunicação que são determinantes na forma e no meio usado para se comunicar 
com cada grupo.

É bom refletir sobre as características específicas de cada grupo, por exemplo: idade, 
gênero, escolaridade, trabalho e hábitos de lazer ou consumo.

Conhecer os hábitos de comunicação inclui: como se informam, que meios de 
comunicação de massa são mais utilizados (rádio, TV, impressos etc), quais redes 
sociais participam e quais os horários que interagem com cada uma destas mídias. 
É interessante entender em quais canais e por quais razões damos mais atenção à 
determinadas informações.

COM QUEM VOCÊ QUER FALAR?

Outra questão interessante é entender os horários, 

usos de aplicativos de 
mensagens, nas mídias 
sociais ou em outro 
meio de comunicação. 
Você já observou 
quanto tempo você 
usa redes sociais? 
Entender melhor a 
disposição e condição 
de uso dos meios de 
comunicação facilita a 
escolha de formatos e 
linguagens adequadas 
à cada grupo.

os períodos de tempo dedicados aos 
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O QUE VOCÊ VAI FALAR?

Escolha um tema. Você pode elaborar muitas perguntas sobre esse tema que 
podem te orientar na produção de conteúdo. Saber quais são as demandas e 
dúvidas do seu grupo também é importante. O que é claro pra você pode ser uma 
dúvida para outra pessoa. Abordar um mesmo tema com opiniões diferentes 
pode ser interessante. Estimular o diálogo é uma boa prática para colaborar 
com o conhecimento. 

Pesquise outros canais dedicados ao tema escolhido e investigue novas formas 
de abordagens. Estude e busque pessoas que possam colaborar com a reflexão 
de temas específicos. Olhe para outros comunicadores como parceiros, e não 
como concorrentes.

Cuidado com as fontes, confira as informações. Verifique se a fonte é cuidadosa 
e confiável. Dê espaço e os devidos créditos aos artistas, autores e canais que 
você utilizar.

ESCOLHA OS SEUS CANAIS!

Uma vez que os públicos estejam definidos, escolha as mídias mais adequadas 
para interagir com cada grupo.

Um bom ponto de partida são as redes sociais, que podem ser tradicionais (como 
associações de bairro, congregações religiosas etc.) ou digitais (WhatsApp, 
Facebook, Instagram, TikTok etc.). Nestas redes é possível alcançar uma grande 
quantidade de pessoas sem a necessidade de recursos financeiros elevados. 
Cada mídia tem sua característica. Algumas são mais adequadas para produção 
de imagens, outras de textos, por exemplo. Conheça as regras, as potências e 
limitações técnicas do meio escolhido.

Estas redes sociais, sejam elas face-a-face ou digitais, contam com a vantagem 
de serem interativas, terem maior alcance e permitirem verificar a eficácia das 
ações.
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PLANEJAMENTO DA AÇÃO

É importante definir as 
estratégias em uma ação 

comunicativa. Então,  
procure responder às 
seguintes questões:

1
Qual é a mensagem principal que queremos comunicar com cada perf il de público?

2

Quais canais 

são melhores 

para falar com 

cada um desses  

grupos?

3
Como utilizar melhor os recursos que temos para que as ações tenham o maior alcance e melhor resultado?
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Algumas dicas para as suas ações comunicativas:
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• A prática sustentável e colaborativa é importante  para as produções com 
limitações de recursos.

Reaproveite produções recicláveis, procure bancos de imagens e áudios 
livres de direitos autorais.

Procure identificar e criar um circuito local de colaboradores capazes de 
potencializar o alcance das ações planejadas.

Busque o apoio e apoie as pessoas de sua comunidade para a realização de 
ações colaborativas. 

Fortaleça seu projeto ou seu grupo contando com parcerias, convide artistas 
ou pessoas com influência local.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Defina as mídias conforme a disponibilidade de recursos e o foco principal. 
A diversificação potencializa o alcance e os resultados de sua ação.

Lembre-se de criar mensagens de interesse comum e com linguagem local 
para que seu público tenha mais facilidade em compreender e se identificar 
com suas ações.

Para deixar seus conteúdos mais acessíveis: Você pode optar por um texto 
simplificado para que seja captado pelos aplicativos de áudio-descrição; 
Utilizar a legenda “Para cego ler”: explicando cada elemento da imagem; 
Adicionar legendas em seus vídeos; Disponibilizar as letras das músicas; 
Criar versões em áudio dos conteúdos visuais; E utilizar fontes de texto 
grandes e universais.

•

•

•

•

•

•
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Tome cuidado com os grupos do WhatsApp e com as fakenews! Não 
embarque na disseminação de mentiras. Pesquise as fontes das notícias e 
abra os olhos com a indústria da desinformação. Existem sites (agências de 
checagem de notícias) onde você pode denunciar e conferir se uma notícia 
é verdadeira.

• •



LEVANTAMENTO DE RECURSOS

O levantamento de recursos é uma etapa importante e deve 
ser realizada em diferentes linhas de ação:

Veja o que há disponível na sua comunidade ou na internet. 
Muitos recursos podem ser utilizados sem custo extra. Veja 
se há equipamentos não utilizados na vizinhança, nas escolas, 
nas igrejas. Proponha parcerias.

Estude meios de arrecadação por meio de doações e fundos 
de apoio comunitário; Veja em seu município se há verbas para 
ações comunitárias.

Informe-se sobre leis de incentivos municipais, estaduais e 
federais. Procure recursos através da elaboração de projetos 
para editais. Há muitos vídeos disponíveis que explicam como 
escrever um projeto.

Procure estabelecer parcerias com empresas, organizações e 
instituições públicas e privadas. Você pode começar procurando 
entre os comerciantes, associações e empreendedores locais.

Busque por apoio de moradores locais que possam contribuir 
com doações, empréstimos ou ações colaborativas. Há muitos 
talentos escondidos e voluntários em toda quebrada!
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ORGANIZAÇÃO

O uso de uma planilha para registro 
dos dados de parceiros, apoiadores e 

colaboradores é uma mão na roda para o 
mapeamento destes recursos.

O arquivo modelo 
pode ser encontrado aqui .

A organização de informações 
facilita muito o trabalho. 
Reserve tempo e memória 
para organizar sua produção. 
Dê nomes objetivos aos 
arquivos, use datas e organize 
as pastas por temáticas.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uf628u-MXLnGaEpLlhZqqKiRwvXZ8Ufc/edit#gid=239902815
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Dicas para Mídias Digitais

Escolha dos canais

Escolha os canais mais relevantes 
para o seu público. É melhor ter 
uma presença forte e constante 
em poucos canais do que fazer uso 
de muitas mídias e não conseguir 
manter estes canais ativos e 
atualizados.

Frequência de publicação

Crie um calendário editorial que 
contemple todos os canais onde 
esteja atuando. O calendário deve 
garantir que a produção de conteúdo 
para cada canal seja frequente. 
Este documento também ajuda 
a identificar os responsáveis por 
cada conteúdo quando a gestão dos 
canais é feito por uma equipe. Um 
modelo que pode servir como ponto 
de partida pode ser obtido aqui.

Texto e Linguagem

A redação das mensagens deve estar 
adequada ao público a quem elas 
se destinam e à natureza do canal. 
Escreva com clareza, objetividade, 
de forma acessível e revise o texto 
antes de publicar. Textos mais longos 
funcionam melhor em um site, mas 
não em canais como o Twitter e 
Instagram.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Q1w9ccYCQnCpc0CZccbIkN7uk5DPdiYtqyfbzIIZ2U/edit#gid=0


Imagens

As imagens devem respeitar as regras 
de cada mídia, direitos autorais e de 
uso da imagem (no caso de fotografia 
com pessoas). Escolha imagens que 
possam ser ajustadas aos diferentes 
formatos de cada mídia, garantindo 
que os cortes não prejudiquem a 
qualidade.

Vídeos

Cada rede social exige tipos diferentes 
de produções, especialmente em 
relação à duração. Os vídeos para 
Facebook não devem ser muito 
longos. No Instagram os vídeos 
são curtos (60 segundos). Essas 
mídias são ideais para posts mais 
espontâneos e simples. O YouTube 
é ideal para produções mais longas. 
Os usuários que acessam essa rede 
estão numa busca única e exclusiva 
por vídeos, portanto é importante 
criar tags (#) que especifiquem seu 
conteúdo. As lives se popularizaram 
muito e podem ser um bom recurso 
para debates de temas relevantes.

Aplicativos de Mensagens

O uso de ferramentas como Telegram 
e WhatsApp pode ser de grande valor 
para a sua iniciativa. Atualmente, 
o WhatsApp é o aplicativo mais 
utilizado por todos os segmentos 
da população brasileira. O uso de 
listas de transmissão nessas redes 
permite um contato direto com 
seus participantes, permitindo 
comunicação eficiente e dinâmica, 
além de possibilitar uma expansão 
rápida e coordenada de uma rede de 
colaboração.
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Links

Seja seletivo ao colocar links em 
suas publicações. Um link para um 
canal que não seja seu pode ter 
seu conteúdo mudado sem o seu 
conhecimento. Lembre-se que um 
link funciona como endosso, seu 
público acredita que você apoia 
o conteúdo para onde um link no 
seu texto aponta. Alguns canais 
restringem o uso de links, fique 
atento às regras de cada mídia. Links 
são valiosos e podem ser uma forma 
de recompensar apoiadores. Existem 
formas de encurtar os links e deixa-
los mais objetivos!

Interação/Moderação

Mídias sociais são canais interativos 
por natureza. Lembre-se de interagir 
e ouvir o que seu público tem a dizer. 
Não abra um diálogo que não deseja 
tomar parte. Modere as discussões 
para manter a qualidade da conversa.

Monitoramento

Por fim, monitore os seus canais e os 
canais relevantes para o seu projeto. 
Esteja sempre pronto para responder 
questões de forma ágil e participar 
de discussões relacionadas às suas 
ações e causas.
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Dicas para outras Mídias

Além das mídias digitais, não devemos 
esquecer do valor das mídias tradicionais ou 
alternativas. Algumas soluções criativas e de 
baixo custo podem alcançar um público que 
nem sempre tem acesso fácil à internet. A 
produção de faixas e cartazes, distribuição 
de panfletos e cartilhas usando canais não-
convencionais (considere a possibilidade do 
seu material ser distribuído junto com os 
botijões de gás, por exemplo), podem trazer 
um grande resultado. Mensagens de áudio 
em carros de som ou conteúdos divulgados 
em rádios comunitárias e podcasts são 
excelentes modelos a serem considerados.
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Avaliação

Antes de iniciar as ações, defina objetivos claros, realistas 
e mensuráveis para avaliar o seu desempenho. Ao longo do 
tempo, verifique o desempenho de cada ação (isso é fácil de 
fazer em mídias sociais) e faça ajustes quando necessário. 
Se um post teve uma boa resposta, tente descobrir o motivo 
e repetir a “receita”.

No final da campanha, organize as informações compilando 
os resultados alcançados (de acordo com os objetivos 
definidos) e faça uma análise de erros e acertos. Esse 
material será valioso para ações futuras e para a prestação 
de contas aos seus apoiadores e colaboradores. 

Uma boa ideia é apresentar suas produções para parceiros e 
escutar sugestões da galera da sua quebrada. Assim, 
identificando possíveis problemas e escutando novas ideias 
de modos de se comunicar. Os dados das métricas de redes 
sociais não são mais importantes do que a constante escuta 
e diálogo, a conexão do seu trabalho com as pessoas com 
quem você se comunica.

Avaliação
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Quer saber mais sobre outros projetos de comunicação popular?
Clique nos nomes das iniciativas!

Saiba Mais

Agência Gato Mídia - Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Comunicadores do Complexo 
do Alemão se articularam em uma força tarefa para garantir informações ágeis e voltadas 
às necessidades das favelas.

Fala Roça - Rocinha, Rio de Janeiro.  O jornal Fala Roça, em parceria com a organização 
internacional Repórteres Sem Fronteiras, divulga o resultado das microbolsas para a 
participação na cobertura do impacto da pandemia de Covid-19 na Rocinha.

Desenrola e Não Me Enrola - Este blog se apresenta com um olhar não só para o fazer 
cultural nas periferias, mas também para a complexidade de morar, trabalhar, conviver e 
sobreviver nos territórios periféricos.

Redes da Maré - Uma instituição da sociedade civil que produz conhecimento, elabora 
projetos e ações para garantir políticas públicas efetivas que melhorem a vida dos 140 mil 
moradores das 16 favelas da Maré. Atua através de quatro eixos considerados estruturantes 
para melhoria da qualidade de vida e garantia de direitos básicos da população da Maré.

Agência de Notícia Jovens Comunicadores da Amazônia - Surge a partir da 
execução do Projeto Jovens Comunicadores da Amazônia, em que adolescentes e jovens da 
Região Metropolitana de Belém participaram do curso de comunicação popular, vivenciando 
processos de mobilização a partir de atividades de incidência política e produção de 
conteúdos para internet, redes sociais, blogs, sites etc.

Agência de Notícias das Favelas - Foi criada para atender a demanda da imprensa e 
da sociedade que precisavam obter informações sobre o que acontecia no contexto das 
favelas do Rio de Janeiro.

https://gatomidia.com/agencia/
https://falaroca.com/
https://desenrolaenaomenrola.com.br/
https://www.redesdamare.org.br/
http://agenciajca.blogspot.com/
https://www.anf.org.br/


Quer saber mais sobre os algoritmos das mídias sociais?
                    
                    Link #1 - texto
                 Link #2 - vídeo

Quer saber como não cair em uma Fake News?

Considerado um dos bancos de imagens grátis 
mais conhecidos da atualidade, o Pixabay oferece 
imagens, ilustrações, vídeos e vetores.

Com fotos produzidas por designers, fotógrafos e 
ilustradores, o Free Digital Photos reúne galerias 
de imagens livres de direitos autorais.

O Pexels oferece imagens em alta resolução e com 
uma grande variedade de temas.
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Clique nos textos em azul para saber mais sobre 
outros temas de interesse relativos à produção de comunicação popular:

Quer saber onde encontrar conteúdos livres de direitos 
e gratuitos para usar em suas produções?

https://tecnoblog.net/245952/instagram-feed-ordem-cronologica/
https://www.youtube.com/watch?v=yciSv-lN-x8
https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/
https://pixabay.com/pt/
http://www.freedigitalphotos.net/
https://www.pexels.com/pt-br/
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