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RESUMO 
 
 Raramente se entende política pública de comunicação como o conjunto de decisões 
governamentais relacionadas às práticas de comunicação social que possam levar a cabo um 
serviço, de fato, ao cidadão. Sobre os investimentos estatais em comunicação, algo ainda mais 
sério acontece: eles se dão basicamente no sentido da propaganda institucional do ente federado, 
como se esta fosse a única alternativa midiática para gasto público. Este trabalho procura 
aprimorar um viés da política pública de comunicação voltada ao serviço público no seu sentido 
estrito, objetivando a promoção da cidadania, da democracia e da justiça social. Para tal, buscou-
se uma área na qual a Comunicação Social pudesse ser acolhida e em que colaborasse 
diretamente. Por ser, também, uma instância de mediação social e por similaridades a serem 
tratadas no trabalho, a educação pública foi escolhida, e um segmento de seus usuários, 
segmentado: pré-adolescentes. É exatamente essa a fase, segundo a psicanálise, em que as 
crianças silenciam sua criatividade por conta da entrada no mundo adulto. Por meio do incentivo 
à voz desse grupo e através de estratégias comunitárias inseridas nas escolas, é possível que duas 
transformações possam se dar: a maior aceitação do conteúdo formal dos colégios e o não-
silenciamento — posterior estagnação — da inventividade dos pré-adolescentes. 
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1 . INTRODUÇÃO 

 

 Passeando por qualquer localidade, seja ela interiorana, metropolitana, litorânea etc., o 

observador reconhece a presença de, quase onipresentes, outdoors que anunciam propaganda 

governamental de toda sorte de ente federado: município, estado ou governo federal. 

Invariavelmente, a publicidade desse tipo toma conta de grande parte das cidades, e muitas vezes 

pode-se identificar o promotor: a secretaria de comunicação referente à estância governamental 

responsável pela obra, pelo investimento, pelo aumento de salário de servidor público etc. 

Mas uma pergunta vem à mente do cidadão, em momento soturno: por que o dinheiro do 

contribuinte alimenta a propaganda governamental, que se autocongratula pelas próprias 

realizações, como se não fossem elas obrigações estatais, em consonância com o objetivo 

definido do Estado de melhorar a vida do cidadão? Outra sugestiva pergunta seria: esse tipo de 

política pública é realmente voltada à concretização de um de serviço público? Se não é, como 

praticar um serviço público de comunicação social que acione, em sua essência, o espírito 

democrático, a conscientização sobre o mundo e seus problemas etc.? Num conceptismo rápido, é 

admissível a afirmação de que a política pública de comunicação social no Brasil não é, ipsis 

litteris, uma política de comunicação social pública. 

 Nesta monografia, uma alternativa à tendência política relativa às mídias mais em voga 

nos governos1 será projetada: uma imiscuição comunitária entre comunicação e educação. Isso 

porque, segundo dados que serão lidos à frente, Comunicação Social e Educação dispõem de 

muito mais semelhanças do que o mero fato de serem mediadores sociais. Esses dois processos 

calam não indiscriminadamente, mas discriminando classe social, cor, família, religião, 

experiência, idade. Ademais, o espaço comunitário, como também será abordado, proporciona 

algumas saídas para a questão do atendimento a necessidades básicas do cidadão. Essa 

preambulação toda intenta chamar a atenção para o fato de que, hipoteticamente, as discussões 

realizadas acerca da Comunicação Social no Estado são demasiado incipientes para cingir todas 

as possibilidades do campo, que tanto pode colaborar na melhoria de vida do público. 

Tal silenciamento pode prejudicar o aprendizado2 — na escola —, e o reconhecimento das 

nuances, das diferenças culturais e da apartação (em diferentes níveis) cometida pelas classes 

                                                
1 A propaganda institucional. 
2 Por desmotivar o aluno, que não reconhece sua realidade no ambiente de estudo. 
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hegemônicas — na comunicação social. Gramsci, autor comunista italiano, já defendia a idéia de 

que “A imprensa é a parte mais dinâmica desta estrutura ideológica3, mas não é a única: tudo que 

influi na opinião pública [...] pertence-lhe: as bibliotecas, as escolas [...]” (Antonio Gramsci, 

Passado e presente, apud CANDREVA & MAESTRI, 2007, 242). Dito isso, poderá ser 

apresentado, nessa monografia, um estudo de como unir duas forças que normalmente 

homogeneízam (sem igualar, tornar equânime), mas que potencialmente podem revelar e 

pluralizar. 

Os mediadores sociais apresentados anteriormente servem à hegemonia como 

instrumentos de legitimação de poder, assessores do status quo. Mas, conforme este trabalho 

proporá, isso pode ser diferente, por meio de um trabalho consistente em busca dos valores 

reduzidos, bloqueados tanto pela educação quanto pela comunicação. Serão explicitados os 

motivos pelos quais dedicamos o estudo à veiculação de produtos comunicacionais com fins 

educacionais em contexto comunitário. Também estará presente, ao longo do desenvolvimento, 

uma conceituação — ou, ao menos, referência — ao que significa serviço público de 

comunicação. 

 A teoria gramsciana será utilizada neste trabalho, sobretudo quando caracterizados os 

intelectuais orgânicos, comparados aos agentes externos e educomunicadores. Para ilustrar a 

monografia, e servir a uma metodologia tanto teórica quanto pragmática, os resultados de duas 

pesquisas de opinião estarão disponíveis: uma com pré-adolescentes, idade mais marcada pelo 

silenciamento do que qualquer outra, e uma segunda, com jovens de 18 a 27 anos. Ambas 

poderão mostrar como alguns estudantes de colégio público são prejudicados pelo silenciamento 

promovido pelas escolas, mas também como são afetados pelos produtos midiáticos, de forma a 

se acostumarem com seus conteúdos e suas estéticas. Cidades localizadas na periferia da região 

metropolitana do Rio de Janeiro foram selecionadas para a realização da pesquisa. Isso por, 

apesar de estarem próximas dos centros urbanos, disporem de problemas ainda de ordem básica: 

mesmo em relação à infra-estrutura de seu serviço público. 

 Apresentar-se-á nestas páginas a hipótese de que, em integração, educação e comunicação 

públicas podem funcionar melhor do que sozinhas. Por quê? A educação brasileira, segundo 

pesquisa liberada pela Fundação Getúlio Vargas ainda em 2007, vem sofrido evasão devido, em 

partes, à falta de estímulo escolar, à escassez de atrativos no colégio. É possível que a 

                                                
3 Estrutura hegemônica. 
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comunicação possa ajudar a educação nesse sentido, fornecendo subsídios aos discentes para a 

sua permanência no colégio. A comunicação social pública funcionaria melhor junto à educação 

exatamente por poder servir a um objetivo público, não apenas governamental. 

Nesse sentido, a atuação conjunta entre esses dois mediadores não é exclusiva. Áurea 

Maria Rocha Pitta, pesquisadora da Fiocruz, defende o diminuir da Comunicação Social 

enquanto propaganda institucional e o engendrar de uma produção midiática baseada na melhoria 

da saúde pública, voltada ao povo. 

A proposta da pesquisadora difere da aqui argumentada basicamente pela área em que se 

concentra: enquanto este trabalho se propõe a uma discussão sobre a integração das áreas 

Comunicação Social e Educação, o dela está na participação da comunicação na veiculação de 

mensagens voltadas a instrumentos informativos sobre o combate de doenças, males, transtornos 

etc. Das duas formas, a crítica persiste: as políticas públicas em comunicação social, no molde 

em que andam, não são voltadas ao público, mas a interesses escusos. 

A relevância da presente monografia se moldará conforme a leitura do trabalho avança: 

não se defende o cessar da propaganda institucional, mas uma reflexão sobre os devidos valores e 

características das ações praticadas pelo Estado. Se a vida das pessoas pode melhorar com a 

intervenção do governo — e essa intervenção é viável —, por que continuar a praticar um serviço 

que a ninguém assegura melhor situação, senão ao partido, ao político, ao governante em 

questão?  
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2. SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PÚBLICO 

 

Há muita controvérsia em relação ao termo “políticas públicas”, sobretudo quando se 

considera a comunicação social como foco. Em geral, essas políticas são entendidas como 

mecanismos estatais de geração de diretrizes para setores estratégicos. Sendo assim, quando se 

discutem tais mecanismos, deve-se pensar em formas de empenho do dinheiro público em prol da 

coletividade, haja visto o princípio da supremacia do interesse público, incluído na Constituição 

Federal, em seu artigo 37 Caput. Não há a pretensão nesse trabalho, de forma alguma, de soar 

legalista a ponto de defender a interpretação e ação à letra da constituição brasileira ou das leis 

fabricadas pelo Poder Legislativo. Contudo, não há dúvida de que há a necessidade clara de, em 

se tratando de política pública, contemplar o já existente nesses termos. 

Esse princípio — da supremacia do interesse público — regulamenta que a administração 

pública é obrigada a zelar pelo interesse da coletividade a todo momento, inclusive na elaboração 

de novas leis. É um princípio que, a priori, fundamenta a democracia no Brasil. A questão a ser 

debatida é: na elaboração de políticas públicas voltadas à comunicação esse princípio tem sido 

respeitado? Há a necessidade, aqui, de se definir, portanto, serviço público: 

 
(...) as atividades pelas quais o Estado, direta ou indiretamente, promove ou 
assegura a satisfação de interesses públicos, assim por lei considerados, sob 
regime jurídico próprio a elas aplicável, ainda que não necessariamente de 
direito público (MOREIRA NETO, 2000). 

  

Falar de serviço público sem dar atenção direta e preferência ao interesse coletivo é 

inócuo e inexato. O objetivo final desse serviço é basicamente satisfazer a necessidade 

democrática, não apenas a de grupos em detrimento de, talvez, minorias, causando uma 

famigerada exclusão social, termo esse cuja discussão também é repleta de controvérsias. 

As políticas públicas em comunicação, sem querer redundar, devem desembocar, 

comprovadamente, em um efetivo serviço público. Há, todavia, críticas a esse dever, no sentido 

de situá-lo como não atendido. Há um reducionismo nesse tipo de discussão governamental. 

Brasileiramente, tende-se a chamar de políticas públicas de comunicação apenas o conjunto de 

normas que rege o funcionamento da iniciativa privada e, vez ou outra, alguma iniciativa pública 

na área das comunicações. Contudo, se exclui do conceito a comunicação praticada pelos 
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próprios governos, seja por meio de suas secretarias de comunicação e eventos, seja por 

assessorias de comunicação etc. O tema do simpósio comemorativo de 25 anos da Intercom 

(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação), em 2002, foi exatamente 

Políticas Públicas de Comunicação. Ainda que incipiente em relação ao tema tratado neste 

trabalho, o texto introdutório do evento já demonstra um certo descuido do governo tupiniquim 

em relação a esse campo estratégico ao longo de toda a sua história: 
 

O Estado Brasileiro manteve, durante dois séculos, um comportamento opaco 
em relação às Políticas Públicas de Comunicação. Não distante, se existissem 
diretrizes para regular o sistema nacional de comunicação massiva, primeiro a 
imprensa e depois a big eletrônica, ele nunca esteve articulado num corpo 
doutrinário autônomo. (...) Em termos constitucionais, a única política 
transparente durante o Império ou a República foi o do controle da imprensa. 
Pautando-se por uma atitude pendular, entre a garantia da liberdade de 
expressão, e a punição dos abusos cometidos, a tendência dominante pautou-
se muito mais pelo espírito sensório do que pelo incentivo a comunicação 
democrática. (INTERCOM, 2002) 

 

 Ainda que considerando políticas públicas de comunicação apenas como instância de 

controle da iniciativa privada ou agente de oportunidades e concessões para a mesma, a 

apresentação da Intercom insere um embrião no que diz respeito à história luso-americana dessas 

políticas. Elas foram marcadas, em dois séculos — basicamente da vinda da família real para o 

Brasil, em 1808, até o fim da ditadura militar, em 1985 —, por obscurantismo, censura e 

consonância ao interesse estatal, não ao público. Esse germe crítico será aproveitado no presente 

trabalho, uma vez que, considerando a possibilidade da elaboração de diretrizes para a própria 

movimentação do setor público em torno de sua produção midiática, essa oportunidade é sub-

aproveitada com artifícios comunicacionais que se resumem, muitas vezes, a fazer do mediador 

governo-sociedade um canal de divulgação de trabalhos e propaganda institucional, ainda que 

essas ações tenham sua importância. 

 
Uma política pública — não uma política estatal — que não deve restringir o 
conceito de comunicação à ação de produzir, distribuir e veicular (a partir 
exclusivamente do campo governamental, intermediado ou não por 
organizações e movimentos tomados como parceiros capazes de produzir 
linguagens mais ajustadas aos segmentos de público) materiais e peças 
publicitárias, mas ter como principal objetivo o fortalecimento e 
institucionalização de uma rede multicêntrica de parcerias que tenha por 
princípio o respeito às diferenças culturais, simbólicas em geral4. 

                                                
4 PITTA, Á.M.R. Sem título, fevereiro 2007. Indisponível para consulta. Retirado do ar. 
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 Nesse sentido, Pitta converge totalmente com a proposta desse projeto. Ainda que voltada 

para a área biológica, a pesquisadora de comunicação social aplicada a campanhas 

governamentais de saúde defende que existe uma necessidade capital de se fortalecer a política 

pública de comunicações5 para que ela não concretize apenas o que se conhece como propaganda 

institucional, veiculando informações oficiais como fim único. A autora defende, dentro da área 

de saúde — mas também se pode extrapolá-la para outros mediadores da vida cotidiana —, 

 
(...) a possibilidade de delimitar as fronteiras do problema a ser enfrentado, 
suas causas, conseqüências e o âmbito de seus espaços de ação, 
experimentando, segundo seus pontos de vista e na condição de sujeitos, as 
suas próprias possibilidades e habilidades de ação política, de traçar cenários 
futuros que passam a mobilizar a partir do mundo do desejo, pleno de ações 
tácitas e estratégias — movendo-se como agentes de transformação de sua 
própria realidade insatisfatória. (PITTA; 2006) 

 

 Dessa maneira, a comunicação social feita pelo Estado não visaria somente a um 

reconhecimento coletivo do que tem sido feito pelo governo — o que é proporcionado, via de 

regra, pelas próprias propagandas institucionais —, mas também a um enriquecimento cultural, 

uma potencialização cidadã, oferecendo a produtores e receptores de mensagem ferramentas para 

a resolução de problemas que os acometem. 

 Essa política pública, óbvio, precisa ser implantada em esfera e proporções adequadas, ou 

seja: se proferida diretamente pelo Ministério das Comunicações, corre-se o risco de que o 

respeito às diferenças culturais e simbólicas não seja efetivo, fato decorrente do alcance da 

mensagem — muito massivo, portanto, as diferenças são diluídas. Em artigo, o antropólogo 

Eliseo Verón assume que há alguns níveis de análise de ação, entre eles o psicológico, o pessoal, 

o grupal e o social. Cada um é definido por condutas que manifestam formas de organização 

(VERÓN, 1968, 54-55). O nível grupal, referente a pequenas aglomerações, é o que mais se 

adequa à implantação dessas políticas. Sendo o nível social, referente a grandes aglomerações, 

mais abrangente. Não seria indicado relacioná-lo como ideal para a ação de uma política pública 

nos moldes em que a estamos defendendo exatamente pelo risco explicitado acima: a 

massificação da mensagem. 

                                                
5 Generalizando o termo, segundo a autora — saindo da restrição pura e simples da comunicação massiva e indo para 
o campo da comunicação efetiva, utilizando tecnologias e vantagens existentes na contemporaneidade. 
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A busca, aqui, é pela particularidade, reconhecimento e aceitação das diferenças. O 

Instituto de Políticas Públicas Florestan Fernandes considera que, em linhas gerais, nos 

“governos locais (...) se dá a possibilidade mais concreta e viável da população (...) de participar 

das decisões de impacto público, de formas colegiadas de gestão ou de processos de 

monitoramento direto da gestão pública” (PORTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUTO 

FLORESTAN FERNANDES), o que significa que é pelo regional que se dão os passos mais 

importantes em direção à participação e conhecimento populares do que concerne e afeta ao 

povo. 

Dito isso, por ora consideramos importante que o serviço público de comunicação social 

se projete numa escala local e se integre a outros mediadores da vida cotidiana: educação, saúde, 

esportes, lazer etc. 
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2.1 . Comunicação Social governamental: política ou pública? Pública ou estatal? 

 
A criação de uma Rede Nacional de Televisão Pública, que teve o primeiro 
passo dado com a entrega de um anteprojeto ao presidente Lula por parte do 
ministro das Comunicações, Hélio Costa, gerou um debate de diversos 
tópicos, como o uso político da TV de acordo com o governo vigente e a 
diferença entre público e estatal. (...) Pfeifer6 diverge sobre o modelo de 
democratização, mas concorda sobre a urgência do tema. “As emissoras 
comerciais têm um poder enorme, têm consciência de que a concentração que 
existe no Brasil é incomum. Se esse segmento da comunicação detém tanto 
poder, nada mais justo do que você buscar democratizar esse poder. Acho que 
a visão do Lula pode ser legitima na saída, mas creio que ele erra no momento 
que esquece que já tem uma rede, e, em segundo lugar, que existem fórmulas, 
como das TVs comunitárias, muito mais democratizantes se bem feitas”. 
(COMUNIQUE-SE; 2007) 

 

 A notícia acima, datada de 15 de março de 2007, complementa a discussão até aqui 

realizada sobre as ações governamentais no campo da comunicação social. Qual é sua natureza? 

A dúvida não é ingênua. Cadastrados no mesmo portal, dezenas de usuários deste setor 

profissional comentaram a notícia já no primeiro dia de sua publicação. Houve, inclusive, 

xingamentos ao ministro Hélio Costa. O mais importante, contudo, jaz na dúvida exposta nos 

comentários: a implantação de uma TV financiada e arquitetada pelo governo federal seria 

realmente um indício de democratização da comunicação social? E, quando se toca no assunto 

democratização, é involuntário pensar, novamente, no princípio da supremacia do interesse 

público. Já existentes, as redes de TV comunitárias poderiam ser melhor equipadas com os 

recursos governamentais. Contudo, segundo o Comunique-se, o governo federal prefere investir 

cem milhões de reais só no primeiro ano para a compra de equipamentos para sua TV oficial. 

O usuário Luiz Sergio Lindenberg Nacinovic acredita que “Têm alguém menosprezando a 

nossa inteligência. (...) existem as TVs educativas estaduais e locais que, retransmitem o quê? Ou 

a TVE do RJ ou a Fundação Padre Anchieta, já que a produção local é pífia, né mesmo? Todas 

essas estações geradoras(eu disse g-e-r-a-d-o-r-a-s) tem 85% de sua grade ocupada por 

programação paulista ou carioca (sic)”. Thomaz Magalhães, outro usuário, preferiu uma 

abordagem mais irônica: “Ora vejam, público ou estatal... claro que é estatal, mais um cabidão de 

emprego, fábrica de barnabés, produzindo programação que dará traço de audiência, como todas 

(sic).” Ambos os usuários, freelancers, acreditam ou que a emissora seria meramente estatal, ou 

que seria inócua à população. Reproduzindo a programação paulista e carioca, se reproduz já o 
                                                
6 Ismael Pfeifer, professor de telejornalismo da Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo. 
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modelo de comunicação social promovido pela grande mídia. Gerando a programação em 

Brasília, corre-se o risco de o canal ser grande receptáculo de notícias oficiais, tal como o 

primeiro jornal impresso no Brasil, A Gazeta do Rio de Janeiro, produzido pela Imprensa Régia a 

partir de 1808 com o sentido de divulgar os atos da nobreza portuguesa recém-chegada e notícias 

da Europa. Não existe, pelo menos idealmente, grandes diferenças entre essa emissora de TV 

estatal e o jornal oficial da coroa, que em nada remonta a democracia que interessa ao estudo 

debatido. 

Essa emissora de TV, contudo, é somente um exemplo da comunicação social promovida 

pelos governos federal, estadual e municipal. Não sendo uma iniciativa do Ministério das 

Comunicações, em abril de 2007 o “MEC (Ministério da Educação) firmou hoje (12) um 

convênio com o Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) para veicular 

mensagens educativas na programação das emissoras filiadas a associação (sic)” 

(IMIRANTE.COM, 2007). 

O objetivo do programa, em linhas gerais, é alcançar todo o Brasil de forma a divulgar 

valores que o MEC considera fundamentais para o cidadão brasileiro. O então presidente da 

Abert acredita que a associação receberá crédito pelo papel de facilitadora entre a mediação 

governo—população,  
especificamente nas rádios que possuem comunicadores locais que tem apelo, 
que tem credibilidade, que tem envolvimento com a sua comunidade para que 
eles possam receber informações desses valores, desses conceitos 
disseminados pelo MEC, e assim, nos seus programas passando a sua 
credibilidade façam esses depoimentos (sic). (IMIRANTE.COM; 2007) 

 
Assim, a associação em questão releva a importância de se haver comunicadores locais, 

agentes que possam levar informações a uma população que deles se aproxime. Essa postura, 

aparentemente para além dos interesses meramente financeiros, é uma novidade no 

comportamento da Abert, que em 2005 teve um representante afirmando que, quando as rádios 

comunitárias, portanto portadoras da voz local, “começam a vender propaganda nas pequenas 

cidades (...) têm uma concorrência predatória com as emissoras locais e comerciais que têm (...) 

compromissos assumidos, não só sociais, como também com empregados e impostos” 

(RADIOLIBRE.ORG). Segundo o mesmo representante (Oscar Luiz Piconez), ainda em 

depoimento na matéria, “A comunidade tem que sustentar a rádio porque, senão, ela é uma 

emissora comercial”, o que transgride a legislação, vedadora, no caso de emissoras comunitárias, 
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de, atenção, fins lucrativos. Fazer publicidade não necessariamente significa ter fins lucrativos; 

segundo um representante da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço), há 

dificuldades de manutenção: “Como as comunitárias vão ter uma receita para sobreviver, para 

manter os equipamentos e para remunerar as pessoas que lá trabalham? O que define é a 

propriedade, a propriedade é da comunidade e ela não tem lucro, essa é a diferença” 

(RADIOLIBRE.ORG). 

 Trabalhar em parceria com a Abert, então, pode deixar de ser um serviço público, ainda 

que com objetivos nobres, para passar a ser um interesse de quem está servindo de canal à 

mensagem, ou seja: das grandes emissores, essas, sim, com fins lucrativos. Segundo José Arbex 

Jr., “(...) os donos do monopólio pressionam o governo e os políticos no sentido de impedir, 

desestimular ou proibir a formação de rádios comunitárias e de veículos de comunicação 

alternativos e independentes do grande capital” (p.389, 2003). O que se pode cobrar, então, do 

Estado, como estímulo à mídia alternativa no âmbito local, uma vez que mesmo representantes da 

Abert consideram que líderes locais são de importância para determinadas regiões? Uma 

comunhão — atuando como investidor, mediador e divulgador — com comunidades, que 

assumiria ser canal de sua própria experiência e valores. Mas como alcançar isso? 
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2.2. Configuração de um serviço público de Comunicação Social 

 

 Osvaldo León, diretor da Agencia Latinoamericana de Información, com sede no 

Equador, considera que “a democratização da comunicação é antes de tudo uma questão de 

cidadania e justiça social, que se demarca no direito humano à informação e à comunicação” 

(2003, 402). Sendo assim, é necessário afirmar que o acesso à informação é, sim, um direito 

irrefutável de todos. Contudo, quando se fala em direito à comunicação, a figura muda. Seria a 

democratização da comunicação apenas o acesso à recepção ou também à produção dos 

conteúdos? Em linguagem simples e participativa, o Fórum Nacional pela Democratização da 

comunicação afirma que 

 
Começar a desvendar este labirinto de interesses e poderes pouco revelados, 
mas muito exercidos, e exigir regras que o discipline é uma das primeiras 
formas de se democratizar a comunicação. Colocar de pé iniciativas de 
produção de comunicação e informação que promovam a inclusão das pessoas 
que estão fora do “clube” é outra. (2007, 8) 

 
 Aproximando essas “diretrizes” do que vem a ser democratização da comunicação à 

proposta deste projeto, podemos visualizar, de alguma forma, que há uma necessidade, no campo 

público, de se entender que tipo de mensagem é produzida e quais seus objetivos, bem como 

tentar a inserção, num momento posterior, das pessoas que não estão devidamente incluídas no 

campo da comunicação, e isso pode ser feito de diversas formas. O próprio Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação sugere saídas, numa cartilha denominada Propostas 

Preliminares para um modelo de radiodifusão pública aplicável aos sistemas estatal e público de 

comunicação no Brasil, o que se encontra dialeticamente com nosso projeto: uma alternativa, 

dentro do setor estatal, para o serviço público de comunicação social. 

 
Por controle público (...) o Fórum refere-se não à criação de uma instância 
controladora, mas ao desenvolvimento e à implementação de uma 
multiplicidade de instituições que geram relações multilateriais voltadas para 
favorecer o "equacionamento dos conflitos" por permitir, no essencial, uma 
incidência política (ao invés de administrativa) e indireta (ao invés de direta) 
da sociedade sobre o setor privado e sobre o Estado7. 
Teoricamente, este conceito é apontado como um dos fatores de configuração 
de uma nova esfera pública. Vale ressaltar que o controle público constitui 
instrumento para o enfrentamento de questões e problemas que não encontram 
representação e não são acolhidos pelas formas institucionais próprias da era 

                                                
7 CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI – RÄDIO E TELEVISÃO. Op. cit. 
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moderna e da tradição republicana. (...) Pretende ser, portanto, uma resposta 
contemporânea aos problemas da contemporaneidade, como é o caso das 
determinações dos meios de comunicação sobre a cultura, a política e a 
economia.8 

De maneira alguma, o controle público se confunde ou exclui a possibilidade 
de instituição de emissoras controladas diretamente por cidadãos ou entidades 
da sociedade civil que os representem. Ao contrário, a intenção do FNDC 
sempre foi estimular ao máximo que a sociedade implante seus próprios 
instrumentos de comunicação como forma de dar voz a quem não tem. Se o 
primeiro conceito deve incidir sobre a natureza estatal e privada da 
radiodifusão, o segundo é o elemento estruturador do sistema público. (2007, 
6) 

 

 Ainda que confusos, os conceitos desdobrados a título de resolução de um problema — 

especificamente, para a cartilha, a incidência do modelo privado sobre e público e, ainda mais, do 

estatal sobre o interesse coletivo — desarrocham, em partes, as dúvidas aqui presentes. Se, por 

um lado, o Estado pode e deve controlar a produção midiática, com cuidado para não residir na 

sombra de uma censura9 evanescente há mais de vinte anos agora, há de se ter, por obrigação, 

membros da sociedade civil que representem ou cedam espaço aos que não têm voz. 

 Essa perspectiva inclusiva e participativa da comunicação não necessariamente deve ser 

desatrelada de uma produção midiática pública, sendo claramente possível uma gestão 

compartilhada. Pode-se crer, na verdade, que um serviço público de comunicação social só é 

legítimo se feito nesses moldes: integrando Estado e sociedade num modelo que contemple a 

minimização das diferenças sociais, propagando a tolerância cultural e não massificando a 

mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
8 FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. Op. cit. 
9 Marcadamente a ditadura militar. 
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3 . UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
Seja qual for seu conteúdo, político, pedagógico, cultural, seu propósito 
sempre é filtrar um sentido, manter as massas sob o sentido. Imperativo de 
produção de sentido que se traduz pelo imperativo incessantemente renovado 
de moralização da informação: melhor informar, melhor socializar, elevar o 
nível cultural das massas etc. Bobagens: as massas resistem escandalosamente 
a esse imperativo da comunicação racional. O que se lhes dá é sentido e elas 
querem espetáculo. Nenhuma força pôde convertê-las à seriedade dos 
conteúdos, nem mesmo à seriedade do código (...) idolatram todos os 
conteúdos desde que eles se transformem numa seqüência espetacular. (...) 
Hipótese sempre hipócrita que permite salvaguardar o conforto intelectual dos 
produtores de sentido: as massas aspirariam espontaneamente às luzes 
naturais da razão. (BAUDRILLARD, 2005, 6-7) 

 

Comunicação e educação mediam, cada um com suas particularidades, as relações entre 

homem e cultura. Neste papel, ambos os mediadores recebem críticas de todos os lados, seja em 

razão de sua ineficiência, seja em face de diferenças ideológicas entre o crítico e o objeto 

criticado. Baudrillard é um dos que deflagram essas críticas. O recém-falecido autor, na 

transcrição feita acima de um texto de vanguarda, originalmente publicado em 1978, se refere a 

uma certa hipocrisia do produtor de sentido das sociedades contemporâneas10. Este acredita que, 

sendo a mensagem razoável, o receptor vai aceitá-la graças ao seu conteúdo redentor, nobre, rico, 

satisfatório. Esse produtor de sentido está na TV, nas rádios, nos jornais, nos livros, nas escolas, 

nas academias. Um ponto é bem claro: mesmo acreditando que sua mensagem será aceita devido 

à razão, Comunicação Social, Educação e outros mediadores tendem a massificar, tornar o 

produto cultural um tanto quanto pasteurizado — por isso mais digerível — em vista do alcance 

de inúmeras pessoas diferentes num mesmo bloco11. 

No recente livro Balaio, a jornalista, escritora e educadora Ana Maria Machado afirma 

com veemência que  

 
(...) o estereótipo injeta preconceito nos corações e mentes. E poucas áreas 
culturais são tão cheias de estereótipo quando o que é transmitido pela mídia. 
Ou o que é distribuído a crianças e adolescentes. Sempre com as desculpas da 

                                                
10 Não vamos adotar, aqui, o sentido pós-moderno, dependendo ele de uma série de explicações sobre a falência da 
modernidade. Assumimos, ainda assim, que a modernidade é um termo insuficiente para definir os termos das 
relações humanas correntes. 
11 Na comunicação, isso se dá graças ao próprio alcance, ao público que recebe a mensagem. Em geral, ele é 
composto por pessoas desconhecidas, com formações estanques e diferentes humores. Na educação, a massificação é 
justificada pelo modelo de ensino brasileiro, que tradicionalmente enrijece todos os níveis de ensino, tanto particular 
quando público, delineado por diretrizes constitucionais. 
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necessidade de simplificação e da intenção educativa. É essa premissa que 
deve ser abandonada. (2007, 71) 

  

Reconhece-se, portanto, que — seguindo o rastro de Baudrillard —, para além de os 

conteúdos racionais não serem aceitos por não ofertarem um espetáculo ao receptor, o sentido 

que o faz carrega, junto, um estereótipo, engendrando o preconceito. O que tem sido pior, então? 

O espetáculo ou o sentido — mal apresentado, em embalagem não-palatável — que tende a 

combater a estigmatização, a massificação? Acaba que o jovem, por exemplo, é silenciado. 

Contudo, em certo ponto Comunicação Social e Educação se separam: no setor público. 

Quando são lançados editais para concurso público na área de comunicação social, dificilmente 

se inclui alguma vaga que vá além do cargo de assessor de imprensa. Há exceções, mas a maioria 

das funções encontradas são referentes à propaganda institucional. Contudo, os cursos superiores 

neste ramo profissional não restringem a formação dos alunos apenas a assessoria de imprensa. 

Outras experiências são estimuladas. Sendo assim, a oferta, por parte de instituições públicas, de 

postos de trabalho apenas para assessores de imprensa é uma subvalorização do profissional de 

comunicação. Contudo, como usar o potencial do bacharel, por exemplo, em Jornalismo na esfera 

governamental sem descaracterizar seu papel social? 

Se se valem de tantas similaridades, Educação e Comunicação Social podem caminhar 

juntas, apoiando-se. Um trabalho em conjunto entre comunicador social e uma escola, desde que 

respeitadas as formações de cada profissional e tido em mente o interesse público, pode ser 

profícuo não apenas para os profissionais, como para os receptores da mensagem. 

Foram procurados, então, grupos que fossem silenciados tanto social quanto 

psicologicamente, por fazerem parte do que se chama minoria e poderem constituir no futuro, 

agentes modificadores de suas próprias origens, o que será esclarecido a seguir. 

 
(...) todo prazer estético que o escritor criativo nos proporciona é da mesma 
natureza desse prazer preliminar, e a verdadeira satisfação que usufruímos de 
uma obra literária procede de uma libertação de tensões em nossas mentes. 
Talvez até grande parte desse efeito seja devida à possibilidade que o escritor 
nos oferece de, dali em diante, nos deleitarmos com nosso próprios devaneios, 
sem auto-acusações ou vergonha. (FREUD; 1978) 
 
A criança é a inocência, e o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, 
uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. 
Sim: para o jogo da criação, meus irmãos, é necessário uma santa afirmação: 
o espírito quer agora a sua vontade, o que perdeu o mundo quer alcançar o seu 
mundo. Três transformações de espírito vos mencionei: como o espírito se 
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transforma em camelo, e o camelo em leão, e o leão, finalmente, em criança. 
(NIETZSCHE; 2000; 38) 

 

Freud, em artigo sobre escritores criativos, atesta que em determinado momento da vida 

humana a pessoa se desprende de seus desejos: é o fim da infância e a passagem à fase adulta. 

Com isso, ela reprime muito do que fazia, inclusive as brincadeiras. O escritor criativo é a pessoa 

capaz de reencontrar as brincadeiras, rememorá-las e proceder como o fundador da psicanálise 

apregoou acima. Nietzsche acredita que é na infância que reside o jogo da criação, a afirmação de 

si mesmo, a perseverança — “o esquecimento, um novo começar” —, enfim, há uma 

concordância entre os dois autores em relação à fase mais rica, com mais potencial. Portanto, 

quando se desenvolve a capacidade criativa de uma criança e não se a deixa interromper, há 

muito a colher no futuro em relação ao seu potencial como construtor de novas realidades. 

Em seu célebre Marxismo e Filosofia da Linguagem, Mikhail Bakhtin lança uma máxima 

já apregoada aos sete ventos, mas que merece ser repetida: “O signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (Bakhtin, 1997, 46). Essa concepção de que a comunicação, a 

informação e a significação imiscuem-se com a organização social consonam com Giannotti, em 

seu livro Muralhas da Linguagem12. Ele defende que a contra-hegemonia deve partir da 

linguagem: a camada popular que deseja se livrar do domínio de outrem só alcança seu intento 

com o concomitante acesso aos seus pares pelas palavras. Ao mesmo tempo, no livro Escola, 

leitura e produção de textos, as autoras argumentam que  

 
os professores devem propiciar um encontro adequado entre as crianças e os 
textos. Se alguns alunos chegassem a ser escritores graças à intervenção 
escolar, a missão do professor estaria cumprida com lucro. Caso isso não 
ocorra, é dever indubitável da escola que todos que egressem de suas aulas 
sejam “pessoas que escrevem”, isto é, sejam pessoas que, quando necessário, 
possam valer-se da escrita com adequação, tranqüilidade e autonomia. 
(KAUFMAN & RODRÍGUEZ, 1993, 3) 

 

 Vê-se, portanto, em bibliografias de diversas áreas, que a palavra, o texto, são 

fundamentais não só para a transformação social — o que é óbvio e comprovado —, mas também 

para o próprio cumprimento da função social das instituições, como a escola. Os professores têm 

obrigações, segundo a citação de Kaufman e Rodríguez. E entre elas está o não cerceamento de 

                                                
12 “Se as camadas populares querem afirmar sua política, seu projeto de outra sociedade, é necessário que estas o 
difundam. Que o divulguem e o espalhem entre milhares e milhões. Sem isso, o sonho de um ‘outro mundo possível’ 
não passa de uma veleidade” (Giannotti; 2004; 149). 
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diretrizes temáticas a serem trabalhadas em sala de aula, haja visto que alguns dos projetos que 

mais recorrem em seus trabalhos alternativos de produção de textos dizem respeito a: 

 

a) “temas de ciências sociais ou naturais” (p. 6) derivados das próprias disciplinas, seja 

durante a aplicação da matéria ou a avaliação; 

b) “problemáticas, inquietudes ou interesses de crianças” em aspectos da vida comunitária; 

c) “certos textos que o professor considerava pertinente trabalhar com seus alunos”, alguns 

literários, outros didáticos e mesmo informativos (como jornalísticos). 

 

A luz lançada aqui se joga mormente sobre os tópicos de número 2 e 3, pois são os mais 

relacionados à prática que será proposta ao longo de toda esta monografia. Contudo, sua 

combinação se mostra indispensável para que se gere um outro tipo de conhecimento: a 

competência de leitura crítica da mídia a partir da própria criação midiática de assuntos que 

perpassem suas próprias vidas. 

Para além de se educar pré-adolescentes para uma concepção crítica da mídia, de suas 

realidades, da escola etc., não deixar que sua criatividade se silencie — fortalecendo o vínculo 

comunitário, já que, segundo as escritoras supracitadas, os alunos querem, sim, falar de suas 

vidas e de seus convives — assume uma importância extra, evidenciada e O Espírito Comum, de 

Raquel Paiva: 

 
Na estrutura societária os indivíduos reconhecem ser diferentes as freqüências 
de acesso aos bens e serviços (regidos ainda pela lógica do capital), mas 
vêem-se como usuários e estão dispostos a ordenar o sistema. E, uma vez que 
estabelecem vínculos a partir de interesses comuns, a proposta da estrutura 
comunitária representa uma saída para o atomismo social (...). Nessa 
sociedade13, recorrer à estrutura comunitária significa o reconhecimento da 
situação, a ativação do sentimentos de agregação e a busca conjunta de 
soluções. A estrutura comunitária atuaria com o propósito de pressão, como 
uma estratégia para participação efetiva nos dispositivos sociais e como 
possibilidade de descentralização do poder. Por esse viés pode-se vislumbrar a 
aplicabilidade do conceito de comunidade na sociedade contemporânea. 
(2003; 127-129) 

 

                                                
13 De contrastes sociais. 
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 Disto isto, é visível que a integração comunitária visa à mitigação da dispersão, 

pulverização social14, não como solução imediata, mas como, talvez, um amenizador. Também 

essa tal “estrutura comunitária” apresenta uma capacidade de promover a transformação da 

realidade a partir da aceleração do compromisso político e da própria descentralização do poder 

comentada anteriormente. 

 Contudo, ainda que todo esse vigor comunitário tenha como destino elevar o nível 

cultural das massas15, ainda não se resolve o problema de sua sedução pelo espetáculo. Portanto, 

é possível que o conteúdo e a estética propostas; se não apurados no sentido de prover aos 

públicos um produto — ainda que por eles gerados num patamar comunitário — acessível e 

sedutor; sejam rejeitados. Para isso, é necessária uma pesquisa e a inserção de um profissional 

que melhor entenda desses meandros comunicacionais, ainda que em ambiente escolar. Este seria 

o papel, claramente, de um mediador entre conteúdos e estéticas apresentados e conteúdo e 

estéticas desejados pelo grupo. Tal profissional faria uso de metodologias e pesquisas práticas, 

empíricas, teóricas etc. para a concatenação de evidências que levassem a um produto 

comunicacional e educativo palatável, assim, desencadeando o processo comunitário proposto 

acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Que pode desencadear dispersão política e uma efetiva diminuição da qualidade de vida pela estagnação da luta 
pelos direitos sociais. 
15 Pontualmente, tratando-as pelas suas peculiaridades, não pelas generalidades. 
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3.1. A homogeneização pela massificação 

 
A predominância da mídia em relação a outras instâncias de mediação social 
— partidos, sindicatos, igrejas, estabelecimentos educacionais etc. — é tal 
que estas, para conseguirem prevalecer, são obrigadas a apelar 
recorrentemente àquela. (...) Com efeito, à medida que se expande o 
monopólio de transmissão de idéias, informações e cultura, o que se verifica é 
que, na média, a pluralidade e a diversidade cada vez contam menos, em razão 
do sistemático estreitamento da gama de pontos de vista. (LEÓN, 405, 2003). 

 
 Mais uma vez, León atinge o cerne da problemática comunicação-educação. 

Concomitantemente, dois fatos: as instâncias mediadoras sociais dependem da comunicação e a 

comunicação é reducionista em relação aos pontos de vista. Ou seja: para que os outros 

mediadores funcionem, a mídia precisa colaborar com eles — mas essa colaboração per si não 

garante sucesso na pluralidade e na qualidade das mensagens, uma vez que elas se repetem em 

torno de um vértice muito restrito tanto de conteúdo quanto de estética. 

Não coincidentemente, ainda que sem a colaboração da mídia, o processo de 

aprendizagem também tende a minimizar a abordagem de idéias a serem transmitidas como meio 

de “diretrizar” o conhecimento. Isso porque não é de interesse nem do Estado nem da iniciativa 

privada que diferentes valores, pontos de vista e conhecimentos trafeguem livremente, sem seu 

controle. A educação no Brasil hoje é voltada teoricamente para a formação democrática e para o 

mercado de trabalho, como demonstrado a seguir por um trecho da lei federal que dispõe sobre o 

tema: 

 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. (LEI 
DE DIRETRIZES E BASES, 1-2). 

 

 Aparentemente, nem todos os incisos deste artigo da Lei de Diretrizes e Bases são levados 
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à risca no Brasil. Ainda que não se concorde, nesse trabalho, com todos os aspectos de tal lei, 

uma delas nos parece de grande utilidade: o inciso X, valorização da experiência extra-escolar. 

Particularmente, a interpretação dessa partícula da lei pode ser empreendida de diversas 

maneiras, mas aqui consideramos que sua função é ajudar o estudante em todo o seu processo 

escolar, fazendo-o reconhecer-se nas situações (im)postas pela grade curricular. 

 O problema é se essa identificação é efetiva; pior: se a valorização afirmada é de fato 

concretizada. Certo é, todavia, que a experiência extra-escolar narrada e vista no colégio 

facilitaria fortemente a implantação da prática aqui defendida. Dialeticamente, esta prática — que 

diz respeito à implantação da comunicação social como instrumento de incentivo às 

potencialidades criativas e intelectuais de pré-adolescentes em ambiente escolar — também 

serviria como facilitadora da valorização da experiência extra-escolar: uma ponte entre o saber 

ignorado pela escola e seu reconhecimento como legítimo. No sentido mais estrito da mídia, a 

comunicação estaria mediando. 
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3.1.1. Educação como processo não-sedutor 

 
Hoje somos mais conduzidos pela expulsão e pela repulsão do que pela pulsão 
propriamente dita (...). A comunicação generalizada, a superinformação 
ameaçam todas as defesas humanas. O espaço simbólico, o espaço mental do 
julgamento já não é protegido por nada. Não somente não posso decidir o que 
é belo ou feio, o que é original ou não, como nem mesmo o organismo 
biológico pode decidir o que é bom ou mau para ele. Nessa situação, tudo se 
torna mau objeto, e a única defesa é a ab-reação e a rejeição. (...) Temos 
vontade de vomitar a indiferença, mas ao mesmo ela é fascinante. 
(BAUDRILLARD, p. 80-82; 1998) 

 

 Recentemente publicado, o relatório da FGV Equidade e eficiência na educação: 

motivação e metas chega a uma conclusão que poderia ser demonstrada por pesquisa empírica 

menos apurada. Contudo, os números ajudam a refletir: 

 
Há que se notar a mais alta prevalência de outras razões intrínsecas a falta de 
demanda por escola do tipo “não quero” nos dois grupos etários: 37,7% de 10 
a 14 anos e 41,5% de 15 a 17 anos, ou seja, a falta de percepção sobre o papel 
da escola nas suas vidas é particularmente alta. Este é o dado ressaltado. 
(FGV, 2007, 12) 

 

 O jovem, segundo o relatório, não percebe a relação entre educação e transformação 

social, o que condiz com a sugestão de Baudrillard de que temos mais repulsa do que pulsão 

propriamente dita. O simplesmente “não quero estudar” evidencia muito mais do que um “gosto 

de estudar” ou “tenho vontade de estudar”. Pelas pesquisas, complementarmente, também se 

confirma algo da proposição do sociólogo francês: não há condições, na modernidade para que a 

pessoa decida o que é bom ou ruim para ela, e isso se reflete tanto na realidade palpável — ou 

seja, na própria evasão escolar causada pelo não reconhecimento do estudo como importante 

fator na contemporaneidade — quanto em hipotéticas pesquisas realizadas para se levantar dados 

sobre os gostos do jovem em relação ao colégio e as deficiências de ensino por ele enfrentadas. 

Daí, talvez, uma certa discrepância entre respostas e realidade factual: a dificuldade na decisão 

entre o que é “feio e belo”. Na mídia, essa dificuldade pode vir rodeada do palavrório, da 

verborragia que matriciza o modelo, da superinformação proclamada por Baudrillard; enfim, da 

confusão causada pela torrente de mensagens que chegam ao mesmo tempo. Mas, ainda que 

também atrapalhada pelos ruídos do excesso comunicacional, a educação tem suas 

particularidades. Paulo Freire advoga que pode ocorrer uma desistência no ato de ouvir, e por 
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culpa do processo educacional priorizado. Há a importância de 

 
(...) reconhecer nos outros — não importa se alfabetizandos ou participantes 
de cursos universitários; se alunos de escolas do primeiro grau ou se membros 
de uma assembléia popular — o direito de dizer a sua palavra. Direito deles 
de falar a que corresponder o nosso dever de escutá-los. (...) Mas, como 
escutar implica falar também, ao dever de escutá-los corresponde o direito 
que igualmente temos de falar a eles(...), falar com eles (...). Dizer-lhes 
sempre a nossa palavra, sem jamais nos expormos e nos oferecermos à deles, 
arrogantemente convencidos de que estamos aqui para salvá-los, é uma boa 
maneira que temos de afirmar o nosso elitismo, sempre autoritário. (FREIRE, 
1997, 26) 

 

 Essa atitude um tanto quanto messiânica da educação também está presente na 

comunicação, e é historicamente falha, mas impressionantemente reconduzida pela maioria dos 

mediadores sociais. Ao mesmo tempo em que se promove, supostamente, uma salvação, se cala 

toda uma gama de conhecimentos que, sim, também têm seu valor. Não é o caso, contudo, de se 

silenciar o conhecimento formal, científico e oficial. De forma alguma: Freire dá espaço ao 

diálogo, mesmo porque seu “falar com” pressupõe diferentes vozes. A univocidade é nociva tanto 

ao processo comunicacional quanto ao educacional, dando espaço a apenas uma abordagem e, 

portanto, calando a criatividade latente. No caso do pré-adolescente, essa constatação é ainda 

mais grave: nesta fase, ele pode não se recuperar de um golpe contra sua inventividade. Pode-se 

tornar estéril e reprodutivo. 
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3.1.2. Produtos comunicacionais como amenizadores 

 

Na contramão desse modelo de educação não-sedutor atrapalhado por uma verborragia 

midiática que, paradoxalmente, provoca ruído, podem vir produtos comunicacionais que 

amenizem ou, ao menos, suavizem os efeitos negativos de uma educação massificante. A partir 

de pesquisas empíricas com alunos do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, em aulas 

de Língua Portuguesa, pôde-se perceber que a maioria tem um gosto especial pelo gênero 

narrativo oral ao participar das aulas, seja para exemplificar pontos da matéria que não 

entenderam, seja para citar conhecimentos que não estão formalizados no conteúdo. Isso significa 

dizer que é possível, sim, determinar algumas das preferências dos jovens, e essa detecção pode 

servir como instrumento para uma melhoria na educação e como incentivo para um efetivo 

serviço público de comunicação, preconizado neste projeto. 

Mas de que forma levar a cabo uma tarefa tão desafiadora? Para tal, necessário seria um 

aprofundamento nos gostos de grupos pertinentes à realidade pesquisada, ou seja, comunidades 

que potencialmente podem ter suas vidas modificadas pelo estudo. Consoante relatório da FGV, 

colégios públicos têm predisposição a acolher políticas pró-pobre: 

 
Uma política pró-pobre é aquela que beneficia mais aos pobres do que aos 
não-pobres. Isto significa que, dado um custo fixo para o governo e um 
retorno do aluno, a política pró-pobre deverá alcançar uma maior redução da 
pobreza. (...) Um real aplicado em educação fundamental tem 22 vezes mais 
capacidade de chegar aos mais pobres do que em ensino superior público. 
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2007, 4-5) 

 

Por uma questão quantitativa, o modelo de integração comunicação-educação aqui 

apresentado deve preponderar sobre o colégio público, sendo ele o maior acolhedor de jovens na 

idade considerada pelo governo como de pré-adolescência (10 a 14 anos16). Analogamente, o 

investimento no pré-adolescente é efetivo no sentido de que, segundo a FGV, ele tende a chegar 

aos mais pobres, diferentemente das ações em ensino superior17. No relatório da referida 

                                                
16 Sobre isso, determina um parecer homologado do Ministério da Educação, processo de número 3001.000157/2005-
43, que o ensino fundamental, para além de outras fases, pode ser dividido em “anos Finais, com duração de 4 
(quatro) anos, para os (pré)adolescentes de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos de idade”. Há uma discrepância entre as 
idades levadas em conta pelo MEC e pela FGV, mas aqui a desconsideramos para fins de aproximação. 
17 A defesa feita aqui não é a da diminuição de verbas no ensino superior público. Essa ameaça seria um ultraje a um 
sistema já deficiente no país. Contudo, com redirecionamento de verbas de secretarias de comunicação e eventos dos 
governos municipal, estadual e federal para a educação fundamental, a política educacional, acreditamos, seria mais 
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fundação, reconhece-se que a única esfera de ensino mais pró-pobre que o ensino fundamental 

regular público é a alfabetização de adultos. Assim, se esse projeto fosse destinado a qualquer 

outra fase do ensino regular, cairíamos numa inconsistência: a abrangência seria muito restrita e 

acabaria se relacionando a projetos do terceiro setor, o que não é a proposta18 nem o que 

consideramos mais eficaz, vistos os dados aqui relacionados. 

O motivo mais relevante da evasão escolar em escala nacional é o “não quero”. Acredita-

se que, com estímulo adequado, encorajamento, incentivo à criatividade etc., o quadro relatado a 

seguir possa mudar: 

 

Ranking dos motivos de evasão 
Não quer (demanda 2) 15 A 17 ANOS 
Unidades da Federação % 

Total Brasil 8.15 
Rondônia 13.76 

Piauí 12.53 
Pernambuco 12.53 
Mato Grosso 11.73 

Mato Grosso do Sul 10.92 
Ceará 10.45 
Pará 10.31 

Tocantins 10.29 
Alagoas 9.81 

Espírito Santo 9.74 
Rio Grande do Norte 9.73 

Paraíba 9.73 
Paraná 9.28 

Minas Gerais 9.25 
Maranhão 9.22 

Bahia 8.88 
Acre 7.41 

Roraima 7.35 
Distrito Federal 6.92 

Rio Grande do Sul 6.75 
Goiás 6.70 

Amazonas 6.22 
São Paulo 5.72 
Sergipe 5.64 
Amapá 5.16 

Santa Catarina 4.96 
Rio de Janeiro 4.49 

Figura 1: Percentual por unidade federativa 

do motivo de evasão “Não quer” (Fonte: FGV) 

                                                                                                                                                        
pró-pobre. Lembramos que os gastos empenhados em educação pelos entes federados em nada seria modificado, mas 
a colaboração entre secretarias tornaria o processo mais econômico, inclusive. 
18 Sendo ela a implantação de um serviço público de comunicação, voltado à população mais carente de recursos 
didáticos e, coincidentemente, mais silenciada em suas opiniões e menos amparada pelo Estado. 
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Ainda que o Rio de Janeiro seja o estado em que o motivo de evasão “não quer” seja o 

mais ameno, regiões carentes financeiramente, tais como a Baixada Fluminense, apresentam altos 

índices de evasão escolar. Os outros fatores mais relevantes para a desistência da vida escolar são 

trabalho e renda – necessidade de abandono escolar graças a dificuldades financeiras – e acesso 

dificultado. Ainda que enfrente problemas diversos de infra-estrutura, a Baixada Fluminense se 

encontre na malha urbana da região metropolitana. Sendo assim, as razões da evasão devem se 

dividir entre motivos financeiros e motivacionais, presumivelmente. Um número expressivo de 

estudantes, então, pode ser recuperado se reestimulado ou mesmo estimulado pela primeira vez a 

reconhecer sua peculiaridade em termos de conteúdo e de estética. 
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3.2. Alternativas práticas: mediadores em prol da particularidade 

 

 Objetivando a aceitação de vozes plurais, da heterogeneidade e da particularidade, a mídia 

e o ensino deveriam passar por um processo de reformulação desde suas raízes. Em Bakhtin, 

vemos que “O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata” 

(BAKHTIN, p. 46). Portanto, quando o jornal, a revista, a rádio, a TV e outros mediadores 

sociais, como a educação, tratam de comunidades, eles não apenas a estão representando como 

são, mas passando-as pelo filtro ideológico ao qual a empresa de comunicação, o editor chefe, o 

professor, o educador ou a própria instituição de ensino estão submetidos. Não há mesmo a 

necessidade de se explicar o caráter homogeneizador desses mediadores, uma vez que a refração 

significativa da comunidade é uma perda de sentido, já que, em geral, o filtro ideológico de que 

se trata acima atende a uma média cultural diferente da não atendida ou mal atendida pelos 

serviços públicos básicos. 

Linguagem, segundo Lévy, Saussure e Bakhtin, tem uma clara conotação social. Ela pode 

ser considerada como processo, como instituição ou como mediadora de conflitos. Os três 

estudiosos da linguagem elaboram, igualmente, três diferentes ópticas que se têm dessa faculdade 

humana, mas todas voltadas a uma compreensão mais ampla dela. Reconhecendo as mensagens 

midiáticas produzidas pelo Estado, com sua incipiente política pública de comunicação, e o 

material didático utilizado por pré-adolescentes da rede pública, percebe-se um percurso teórico 

do caráter social da linguagem desenvolvido pelos autores. Respectivamente, a linguagem é, para 

Lévy, Saussure e Bakhtin: 

 

a) Instituição: cada classe social cria e institui sua concepção cultural acerca de 

acontecimentos, diferenças e relevâncias através da linguagem. 

b) Mediadora: é da linguagem parte da responsabilidade do relacionamento 

interpessoal e entre diferentes estratos sociais. 

c) Processo: as ações não são apenas representadas pela linguagem, mas se 

garantem nela. A interpretação da realidade É A REALIDADE, e assim se calca 

concreta. 
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 Os veículos de comunicação e a educação não anulam nenhuma dessas três performances 

da linguagem, apenas exemplificam, com muita clareza, qual é o estrato social e o objetivo da 

informação pautada em parâmetros que não levam em consideração os laços afetivos: a 

ratificação e o incentivo não só à manutenção do status quo, como bem se poderia dizer, mas a 

um aumento do afastamento interpessoal, totalmente ligado a uma tendência recente de levar as 

pessoas a um relativo privatismo e apagar a criatividade, o inventismo, a particularidade. 

 Ana Maria Machado considera grave o que a mídia pode acarretar no futuro de uma 

criança, de um pré-adolescente: 

 
Toda vez que a mídia se limita a repetir e reproduzir produtos estereotipados 
(na ficção, nas imagens ou na cobertura jornalística) e recusa os protótipos 
culturais que trazem visões e linguagens diferentes, está reforçando atitudes e 
comportamentos preconceituosos futuros, principalmente quando é dirigida a 
crianças e adolescentes. Em termos de teoria da comunicação, poderíamos 
dizer que, quanto mais redundante uma mensagem (mais estereotipada, 
portanto), mais preconceituosa será, mais carregada ideologicamente na 
manutenção de clichês. E vice-versa, quanto maior sua carga de informação, 
mais nova, mais inesperada... menos conformista será, menos preconceituosa. 
(MACHADO, 2007, 71) 

  

 Contudo, ao criticar, também há uma saída, nem sempre a mais fácil, mas certamente 

possível: 

 
Para que não se torne um instrumento de esmagar as diferenças, seria 
necessário deixar brechas para a cultura criadora individualizada. Para que se 
proteja o direito de expressão dos diferentes, seria preciso fazer um esforço 
consciente para garantir oportunidades de veiculação, distribuição e consumo 
ao que é produzido perifericamente. (MACHADO, 2007, 72) 

 

 Quando a autora cita o que é produzido perifericamente, ela se refere especificamente 

àquilo que está fora do main-stream comunicacional. Contudo, não qualifica tal produção como a 

produzida propriamente por crianças e adolescentes: os mais afetados pela repetição e reprodução 

de material estereotipado. Seria interessante, contudo, garantir a esses mesmos prejudicados a 

oportunidade de serem eles, em parte, autores das mensagens distribuídas, lidas e consumidas 

ente eles. Sobretudo, esse intento é direito de enxergar a realidade vivida pelas classes não-

hegemônicas, ou seja, minorias. Nesse sentido — e sentimento —, Eduardo Granja Coutinho 

corrobora e prossegue na mensagem de Ana Maria Machado: 
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A luta por uma nova cultura significa a superação do folclore como vida 
cultural inorgânica e servil das massas populares, mas pressupõe, também, no 
nosso entender, a conservação de uma dimensão ineliminável dessa 
“concepção de mundo”: a sua perspectiva implícita e potencialmente contra-
hegemônica.[...] A tarefa das massas em sua luta pela hegemonia política e 
ideológica é a de combater o mosaico de tradições conservadoras presentes no 
senso comum e definir sua própria “filosofia”. Tarefa da “organização da 
cultura”, que depende fundamentalmente da articulação orgânica entre o povo 
e os intelectuais. (COUTINHO, 2005: 96-97) 

 

 Dessa forma, há a necessidade de se estabelecer qual é a verdadeira cultura das massas 

populares, da faixa não-hegemônica, da comunidade em si. Uma vez tendo isso sido feito, é 

fundamental que se reinterprete tal cultura para que ela enseje uma leitura crítica da realidade, 

com uma posterior batalha filosófica contra a hegemonia e a favor de uma aproximação entre as 

massas e os intelectuais. O folclore, o prosaico, as convenções, o COMUM pode ser abordado de 

maneira legítima, mas sempre em busca de seu papel no enfrentamento entre hegemonia e 

minoria. 

 Importante salientar que é dessa aproximação, relacionamento, troca entre minorias e 

intelectuais que nasce o maior potencial criativo e crítico. 
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3.3. Criação como processo democrático 

Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em manual publicado em 

2004 e referente ao ano de 2005, os gastos com Comunicação Social não deve ultrapassar as 

funções sociais explicitadas na Figura 2. Estão vetadas ou, pelo menos, não previstas, aplicações 

para fins de outras naturezas. Em suma, o governo federal, no Programa Gestão da Política de 

Comunicação de Governo, tem como objetivo: 

a) Fazer publicidade institucional, divulgando ações do governo que possam atingir à 

população de alguma maneira; 

b) Empreender uma publicidade de utilidade pública, levando mensagens à população que 

possam melhorar sua qualidade de vida. 

2.5.4. Programa Gestão da Política de Comunicação de Governo - 0752 
O objetivo do programa Gestão da Política de Comunicação de Governo é o de estimular a sociedade a participar 
do debate e da definição de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do País, de modo a promover o 
crescimento da cidadania e a inclusão social. 
2.5.4.1. Ações de Publicidade 
Todas as despesas de publicidade institucional e de utilidade pública terão de ser apropriadas nas atividades 
padronizadas Publicidade Institucional e Publicidade de Utilidade Pública, não sendo permitida a previsão ou 
execução dessas despesas em outras ações orçamentárias. 
A orientação está em consonância com o art. 12, inciso XIII, da LDO, que dispõe que a lei orçamentária 
discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas às despesas com publicidade 
institucional e com publicidade de utilidade pública, com o Decreto no 4.799, de 4 de agosto de 2003, e a Instrução 
Normativa no 28, de 6 de junho de 2002, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República. 
2.5.4.2. Publicidade Institucional – 2017 
Publicidade Institucional é a ação publicitária que tem como objetivo divulgar à população informações sobre atos, 
obras e programas dos órgãos e entidades governamentais integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do 
Poder Executivo Federal – SICOM, suas metas e resultados, para estimular sua participação no debate de políticas 
públicas7. A ação de Publicidade Institucional deverá estar sempre associada ao programa Gestão da Política de 
Comunicação de Governo – 0752. 
2.5.4.3. Publicidade de Utilidade Pública – 4641 
Publicidade de Utilidade Pública é a ação publicitária que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou 
alertar a população ou determinado segmento dela sobre comportamentos que lhe traga benefícios sociais reais, 
visando melhorar a sua qualidade de vida8. A ação de Publicidade de Utilidade Pública constará dos programas 
finalísticos de cada unidade orçamentária, cabendo aos órgãos setoriais e unidades orçamentárias solicitar à 
Secretaria de Orçamento Federal a sua inclusão nos programas finalísticos quando estes comportarem despesas 
desta natureza. Desse modo, as despesas de publicidade previstas nos programas finalísticos serão exclusivamente 
as de utilidade pública. 
 
7 Instrução Normativa SECOM no 28, de 6 de junho de 2002, art. 1o, III. 
8  Instrução Normativa SECOM no 28, de 6 de junho de 2002, art. 1o, IV. 
 

Fonte: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL — MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO — SECRETARIA DE 
ORÇAMENTO FEDERAL, Manual Técnico de Orçamento 2005 MTO-02. Brasília: 2004.

 Figura 2: Despesas em Comunicação Social geradas pelo governo Federal 
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 Todavia, alguns pontos, no próprio texto, são nebulosos. Em que medida, por exemplo, o 

governo, com essas ações, estimula “a sociedade a participar do debate e da definição de políticas 

públicas essenciais para o desenvolvimento do País”? A publicidade, conforme a definição mais 

simplista (a dicionarizada), no sentido em que é proposto pelo Manual, significa “1.Propaganda 

(4). 2.Rel. Públ. Publicação de matéria jornalística, ger. de interesse de uma empresa, pessoa, 

organização, etc., por veículo de comunicação” (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0). 

Mesmo a delimitação léxica explícita no manual contém verbos não dialéticos: “divulgar”, 

“informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar”. De que forma, então, a participação, com essa 

comunicação social empreendida, poderia participar do debate e da definição das políticas 

públicas essenciais? A publicidade institucional e mesmo a publicidade de utilidade pública 

restringem a comunicação social feita pelo governo federal a uma mensagem unilateral, com 

prescindível participação pública. 

 Esse tipo de serviço de comunicação é matrizado em todo o território nacional pelos entes 

federados. Em pesquisa a sites de secretarias de Comunicação do governo do estado do Rio de 

Janeiro, do município de Duque de Caxias e de Mesquita, percebe-se a carência de propostas das 

secretarias. Elas reproduzem basicamente os dois tipos de mensagem compreendidas pelo 

Manual Técnico de Orçamento 2005 MTO-02, do governo federal. Em contraposição a outras 

secretarias, como as de Educação, de Saúde, de Planejamento; é notória a diferença: ainda que o 

trabalho das outras não seja o melhor (não é o objeto de estudo aqui), elas têm projetos próprios, 

apresentam links para endereços em que o cidadão possa conferir dados específicos sobre a 

atuação da secretaria. 

 Claramente, publicidade institucional e de utilidade pública são úteis. Devem ser, 

inclusive, fomentadas. Mas não é apenas a isso que comunicação social se refere ou se resume. 

Se assim fosse, as secretarias de Comunicação Social deveriam ser chamadas de secretaria de 

Publicidade, ou secretaria de Divulgação. Como não é o caso, é possível alguma crítica ao 

modelo já desenvolvido e aprimorado há algum tempo. 

 A seguir, uma oposição: segundo o site www.contasabertas.com, a secretaria de Estado de 

Comunicação Social do Rio de Janeiro teve, em 2006, como orçamento pago 

R$109.645.577.Com orçamento análogo, R$111.736.216, a secretaria de Estado de Finanças tem 

um site com mais informações e referências sobre sua atuação, além de serviços ao cidadão: 
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Ilustração 1: Secretaria de Estado de Comunicação Social — RJ (site) 

 

Ilustração 2: Secretaria de Estado de Finanças — RJ (site) 
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 A extensão do trabalho da secretaria de Comunicação Social do Rio de Janeiro pode ser 

grande, se considerado seu trabalho de divulgação de obras e projetos do governo estadual. 

Contudo, ainda que a quantidade seja numerosa, a qualidade de trabalhos não é. O tipo de serviço 

promovido pela tal secretaria se baseia, semelhantemente ao afirmado sobre o manual do governo 

federal, em publicidade institucional e de utilidade pública. A comunicação social não é, 

definitivamente, uma área tão limitada e que se resume a esses dois tipos de trabalho. Tampouco 

o serviço público que com ela pode ser implementado obrigatoriamente deva se enquadrar nos 

dois referidos tipos de publicidade. 

 A inibição da criação, o silenciamento da participação cidadã na Comunicação Social 

promovida pelo Estado é um agravante não só à qualidade de serviço público oferecido pelos 

entes federados brasileiros, mas à própria consciência democrática: se o cidadão não participa dos 

processos, apenas é informado deles (repare que a maior parte dos verbos utilizados no manual 

do governo federal tem natureza dicendi, ou seja: referem-se a um “dizer”, sem feedback, sem 

retorno), pode realmente ser considerado como elemento do processo democrático? E mais: 

sendo a criação, o pensar junto, a coletivização, parte desse processo, ela não poderia ser 

considerada um instrumento fundamental para a participação cívica19? De forma análoga à 

comunicação social promovida pelo Estado, a educação pública também sofre do problema da 

negligência ao cidadão. Nesse caso, um cidadão especial, o aluno — ou suas idéias, pelo menos. 

Como, então, se falar em democracia, no caso da comunicação, ou de pluralismo de idéias 

(segundo a Lei de diretrizes e bases) se não existe criação de todos os lados, mas uma 

impossibilitação de pensamentos, práticas, opiniões etc. das minorias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0.: “civismo [Do fr. civisme.] Substantivo masculino. 
1.Devoção ao interesse público; patriotismo, civilismo.” 
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3.4. O agente externo e o intelectual orgânico 

 

 De que forma, então, se pode incentivar a criação tanto na Comunicação Social quanto na 

Educação? As contribuições de um no outro são notórias, basta que se saiba da existência de 

jornais mural em colégios de ensino fundamental a universidades, de canais de televisão 

especificamente voltados à educação, de programas televisivos segmentados às mais diferentes 

fases do aprendizado etc. Alguns exemplos são o canal Futura, o Telecurso 2000, panfletos 

produzidos por alunos de diferentes cursos universitários etc. Não é objetivo, neste trabalho, 

objetar a qualidade estética ou de conteúdo dessas inúmeras produções. No entanto, seria 

interessante discutir uma opção, ao menos, de se unirem os dois processos (produção de 

facilitadores escolares comunicacionais e de comunicação social segmentada à educação) de 

modo a ser criado subsídio para a prática democrática e ao civismo. 

 As minorias são as categorias que mais sofrem com a exclusão do processo de criação. 

Isso porque são inviabilizadas de participar, relegadas e impedidas de serem elementos 

democráticos da gestão e da partilha de informação, erudição filosofia etc. Além do mais, sua 

cultura é inferiorizada, tida como subalterna e dispensável. Muniz Sodré, em artigo especializado 

sobre o tema, comenta que: 
 

Em Kant, maioridade é Mündigkeit, que implica literalmente a possibilidade 
de falar. Münd significa boca. Menoridade é Unmündigkeit, ou seja, a 
impossibilidade de falar. Menor é aquele que não tem acesso à fala plena 
[...].Pois bem, minoria é uma recusa de consentimento, é uma voz de dissenso 
em busca de uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado das 
determinações societárias. (SODRÉ, 2005, 11-14) 

 

 Sendo assim, a minoria também não aceita (não tão passivamente quanto indica o senso 

comum) seu silenciamento total. Ela parte para outros meios, que não os formais, para verbalizar 

seus valores, sentimentos, narrativas etc. Assim, nascem o folclore, as lendas, as músicas com 

variações lingüísticas próprias, destoantes diastraticamente. Como já afirma Eduardo Granja 

Coutinho (na obra referida), é necessária a superação desse caráter fragmentário componente do 

senso comum, mas a manutenção da concepção de mundo própria da minoria, por meio da 

atividade conjunta entre massas e intelectual. Antonio Gramsci já previa essa articulação, mesmo 

dentro dos quadros dos partidos políticos: 
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Gramsci propunha, igualmente, que, “como classe”, o proletariado seria 
“pobre em elementos organizativos”, podendo “formar”, em seu interior, um 
“extrato de intelectuais”, apenas “muito lentamente”, e com dificuldade, 
“após a conquista do poder estatal”. Era, portanto, “importante e útil” que 
ocorresse, “na massa dos intelectuais”, uma “fratura de caráter orgânico, 
historicamente caracterizada”, orientada em direção do “proletariado 
revolucionário” [...]. Para Gramsci, os diversos partidos políticos, que 
exprimem as suas diversas frações das classes sociais, tendiam a produzir seus 
intelectuais [...] os grupos dominantes produziam seus intelectuais orgânicos, 
não no terreno da produção, mas no da política e da filosofia. (CANDREVA 
& MAESTRI, 2007, 183-184; 251) 

 

 Relevante notar que o intelectual orgânico de Gramsci não necessariamente é originado 

no proletariado, uma vez que essa classe não apresentaria grande potencial, antes de ser 

hegemônica no poder estatal, de gerar ideólogos de formação política e filosófica. Da massa de 

intelectuais, devem surgir os intelectuais orgânicos, levando, assim, mensagens diversas ao 

proletariado. Há de se lembrar que o intelectual orgânico difere do tradicional por não ter um 

saber cristalizado, mas perambular pela realidade e perceber as freqüentes mudanças. Ponto 

afinado com as necessidades do proletariado e das minorias da contemporaneidade. Atenção à 

semelhança, então, com a proposta comunitária de Raquel Paiva, em seu livro O espírito comum: 

 
a função do comunicador social, como profissional que pode estar habilitado a 
trabalhar com esse novo desenho social. Muito mais que um publicitário, 
jornalista ou radialista, esse profissional deve ser alertado para o seu papel de 
agente social, aquele que primeiramente é capaz de promover e de 
potencializar a articulação comunitária, seja via instituições (...) ou por meio 
da evocação de uma comunidade determinada. A função desse profissional, 
considerado freqüentemente como agente externo, é provocar a participação. 
(PAIVA, 2003, 143) 

 

 O agente externo, nessa concepção, atuaria como intelectual orgânico nas comunidades20, 

genuínos berços do que Sodré chama de minorias. São o proletariado dos dias atuais, 

reorganizado e alertado pelo intelectual orgânico também contemporâneo: 

 
Em tempos pós-modernos, os intelectuais "orgânicos" não se tornaram 
obsoletos, mas encontram-se diante de novas tarefas. Como nunca, precisam 
aprender com Gramsci a difícil arte de lidar com a diversidade sem cair no 
relativismo, de lutar contra os dogmas sem deixar de buscar a verdade, de 
respeitar a particularidade sem se pulverizar, de construir a unidade sem 

                                                
20 Refere-se, aqui, às comunidades que não têm acesso ao serviço público, ou que o alcançam de maneira precária, 
aquém de suas reais demandas. 
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transformá-la em uniformidade, de realizar a democracia popular contra os 
simulacros pós-modernos. (SEMERARO, 2006) 

 

 Difícil se torna, então, o trabalho desse agente externo. Devido às suas múltiplas 

atividades — lidar com a diversidade, lutar contra os dogmas, respeitar a particularidade, 

construir a unidade, realizar a democracia popular (tudo isso atento aos cuidados recomendados 

anteriormente e ao trabalho de fato, à própria atividade-fim do intelectual, que é pensar política e 

filosoficamente diante de uma práxis afinada com as recentes transformações sociais) —, tal 

atuador da área de comunicação precisa, a despeito da modernidade, estar junto das pessoas para 

ouvi-las, reconhecer seus valores e valoriza-los — por que não? — diferentemente dos outros 

mediadores sociais. Um espaço de possibilidade desse encontro de intelectual orgânico com 

minorias é a escola, em especial a escola pública, em que os pré-adolescentes são silenciados 

triplamente: por sua faixa etária (pela transformação e recalque da imaginação cultivada na 

infância), pela prática docente de “dar errado” e pela classe social a que tais jovens pertencem. A 

experiência, como será vista adiante, é duplamente comunitária. 
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4 . A EXPERIÊNCIA DUPLAMENTE COMUNITÁRIA21: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 A educação comunitária, em sua vertente popular, é um caminho proposto por Paulo 

Freire desde a década de 1960. Ela pode absorver ajuda de outros mediadores, uma vez que seu 

objetivo não é atrapalhado com a inclusão de novas forças em prol da participação popular, da 

produção preconizada. 

 
A educação popular comunitária, trabalhando com a categoria “produção” 
(associada a categoria “conscientização+organização”) busca formas de 
“aprender produzindo”, levando em conta a realidade das populações 
marginalizadas, excluídas do próprio modo de produção dominante. [...] a 
educação popular comunitária tem um projeto bastante ambicioso. Nutre uma 
paixão por um futuro social onde a liberdade e a democracia sejam o motor da 
igualdade. É nas entranhas dos movimentos populares e das formas 
emergentes de produção e na educação que se dá na intimidade desses 
movimentos que ela busca traçar seu rumo. (GADOTTI, 1991, 1-3) 

 

 Relata-se na educação popular comunitária, tal qual na comunicação comunitária, a 

importância da produção, investida da ciência da situação própria. Na educação comunitária, sim, 

haveria perspectiva de futuro democrático e igualitário, senão equânime. Mas, se há essa 

possibilidade de um fazer comunitário, por que não agrega-lo a outra tentativa comunitária? A 

comunicação comunitária pode auxiliar no processo de educação, uma vez que é outro 

instrumento de produção, além de representar um mecanismo de atração das classes populares à 

educação. Mas um cuidado em especial deve ser tomado com a comunicação comunitária. E esse 

cuidado é devido à classificação: “Para ser comunitária é preciso que seja gestão permanente da 

comunidade. Para ser educativa não basta transmitir aulas e cursos, é preciso uma visão do 

processo educativo comprometido com a ética e com as mudanças sociais” (PAIVA, 2003, 147). 

Dessa forma, para uma acuidade do ser “comunitário”, faz-se necessária a implantação de 

pessoas capacitadas: “Tudo isso solicita a atuação dum agente externo com visão política da sua 

profissão, dos movimentos sociais e do uso dos meios de comunicação, e não de um técnico, 

preocupado apenas em reproduzir as ondas geradas pela ordem da globalização” (ibidem, 145). 

Contudo, como vista na relação intelectual orgânico – agente externo, esse profissional não pode 

silenciar a comunidade com sua mensagem supostamente mais importante ou “correta”. Ele deve 

                                                
21 Entende-se aqui que a experiência duplamente comunitária assim possa ser chamada por atender a demandas de 
colégios inseridos em comunidades; daí serem potenciais receptores da ajuda que um agente externo, profissional 
tratado nesse capítulo, pode dar. 
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orientar, excitar a participação política e filosoficamente, em diálogo com a realidade factível. 

Esse agente externo poderia ser chamado, por atuar na esfera pública, de governamental. 
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4.1. A relação dos jornalismos cívico x local x comunitário com a educação 

 

Luiz Beltrão foi o primeiro brasileiro a publicar seus pensamentos formalizados sobre os 

chamados “gêneros jornalísticos”. Em suas obras, ele os classifica de forma funcional, ou seja: 

que objetivo cada gênero intenta sobre o leitor. O autor, assim, delimita três conceitos que podem 

ser reconhecidos pelos verbos de intenção do jornalista: 

 

a) jornalismo informativo: informa, dá algo a saber, conduz ao conhecimento. 

Representado pelos textos de notícia, reportagem, história de interesse humano, 

informação pela imagem; 

b) jornalismo interpretativo: relata com imersão, tenta adentrar a informação, 

não apenas inserir dados. Textos: reportagem em profundidade; 

c) jornalismo opinativo: O jornalista é comparado a um escritor, há mais 

liberdade e as técnicas não são tão fixas. O gênero figura em editoriais, artigos, 

crônicas, opiniões ilustradas, opiniões dos leitores. (ANDRADE, 2006) 

 

 Nesse subcapítulo, busca-se aprimorar os conceitos envolvidos nos estudos de gêneros 

jornalísticos. Outras áreas de conhecimento que não a Comunicação Social — ainda que se 

refiram a ela —, servem como bibliografia para diferenciar duas tipologias que fogem a esse 

caráter funcional dos gêneros, já que são vistas como o todo do veículo (seja ele informativo, 

interpretativo ou opinativo). Isto quer dizer que há uma dificuldade em se analisar o jornal, o 

rádio, o telejornal ou qualquer outra mídia segundo critérios meramente funcionais, já que seu 

conteúdo vem em bloco, não é unitário: 8 páginas, 60 minutos de áudio, 30 minutos audiovisuais 

etc. No caso específico desse projeto, atenta-se para o enquadramento do veículo e das atividades 

comunicacionais tencionadas em alguma categoria dentre comunicação local, comunitária, cívica 

etc. 

 A Comunicação Comunitária e a Comunicação Local, classificações adequadas para o 

tipo de mídia que se deseja implantar neste projeto, não fogem da dificuldade de enquadramento 

do tipo comunicacional a que se referem inúmeras pesquisas. Pelo contrário: somam mais 

entraves à categorização meramente restrita à sua funcionalidade, à sua produção ou à sua 
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recepção (pontos de vista normalmente encontrados em estudos de Comunicação Social). 

O enfoque sobre esses gêneros híbridos22 de comunicação se dá devido à incipiência dos 

estudos sobre eles. Há uma grande obscuridade, exceto por apresentações teóricas pontuais23, em 

relação à diferenciação entre o que consiste fazer mídia comunitária e mídia local, em resumo: 

aquela voltada a uma região específica, mas que não necessariamente busca comunitarismo. 

Para dissolver essa nebulosa de idiossincrasias24 ou de inconsistências teóricas, haverá o 

apoio de outras áreas do conhecimento citadas anteriormente, como a Psicologia Social, a 

Sociologia, a Filosofia, a Lingüística etc. Contudo, não apenas à teoria esse projeto deve se ater. 

A proposta é que, conjugando diferentes ciências e campos, se consiga elaborar um arcabouço de 

abordagens sobre a comunicação comunitária e a local, em vieses que ultrapassem o nicho 

comunicacional, podendo atingir a educação, assim, que se apresentem formas de democratizar o 

acesso à informação e de se empreender a cultura e a cidadania no jornalismo, independente do 

gênero a que ele pertença. Essa proposta é consoante à opinião de Osvaldo León exposta no 

subcapítulo 2.2. 

A hipótese aqui desenvolvida é que há, para além da distância tipológica, uma distância 

topológica entre os conceitos. Nomes distintos para distintas forças comunicacionais. Nisso pode-

se afirmar existir uma tipologia que muda entre estas manifestações midiáticas. Mas por que há, 

então, uma topologia, também, em questão? Este termo (“topologia”), segundo o dicionário mini 

Aurélio, tem dois sentidos: 1- topografia25; 2- estudo da colocação das palavras na frase. O 

desejado nesse projeto, embora aparentemente paradoxal, é o primeiro. Isso porque o afastamento 

entre a comunicação local e a comunitária é da ordem de onde se está falando, portanto, de lugar. 

Uma generalização viável seria defender que o ponto de vista, em ambos os casos, é um topos, e 

que ele se situa de acordo com os objetivos da mídia. 

Em trabalho chamado Mídia Local e suas Interfaces com a Mídia Comunitária 

(PERUZZO; 2003), a seguinte distinção é defendida: 

 
(...) as mídias comunitária e local se configuram em duas vertentes, cada uma 
com suas especificidades (...). a tendência maior é que a mídia local se ocupe 
de assuntos mais gerais (das vias públicas, tragédias, violência urbana, tráfico 

                                                
22 Uma comunicação comunitária, mas também local e cívica. 
23 Como a discutida por Cicilia Peruzzo. 
24 Verificada não apenas em teóricos, mas também, e principalmente, no senso comum dos estudantes de Jornalismo, 
que vêem a comunicação local como uma comunicação comunitária deficiente ou inócua. 
25 Descrição minuciosa de uma localidade. 
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de drogas, política local, serviços públicos, problemas da cidade, culinária 
regional etc.), enquanto os meios comunitários trabalham  principalmente com 
pautas de interesse mais especifico de segmentos sociais (assuntos dos 
bairros, do trabalho, do movimentos sociais, questões de violência, 
esclarecimentos quanto aos perigos relacionados às drogas e outras 
problemáticas de segmentos sociais excluídos). O primeiro tipo de mídia visa 
mais a transmissão da informação e o segundo a mobilização social e a 
educação informal. (PERUZZO, 2003: 2) 

  

Essas palavras corroboram a hipótese aqui discorrida sobre a abordagem das diferenças 

entre comunicação local e comunitária como de natureza topológica. As duas vertentes que 

Peruzzo descreve são lugares de enunciação discrepantes, ainda que a natureza de seus emissores 

seja semelhante (pertencentes a uma instância social fechada: seja ela grupo, comunidade ou 

outra). Ainda assim, a confusão entre os termos é enorme, tanto que muitos trabalhos adjuntos ao 

tema, como a dissertação de mestrado de Ana Lúcia Alexandre Borges (BORGES, 2004), 

intitulada Comunicação Local nos Jornais de Bairro de “O Globo”, afirma ser a categorização 

dos tipos de mídia aqui abordados26 muito recente e, parafraseando, não haver clareza em relação 

às “fronteiras entre o que é o quê”. 

 
O que se sabe, no entanto, é que essas ramificações de que trataremos – 
comumente encontradas na literatura de Comunicação – têm em comum a 
tentativa de fazer um jornalismo mais próximo dos leitores a que se dirigem, 
direcionado a seus interesses e objetivos. (BORGES, 2004: 17) 

  

Borges reconhece tão logo em sua dissertação contrastes e interseções entre as 

terminologias, porém atribui ao convencionado como jornalismo local (tratado também como 

regional pela autora) alguns requisitos para que sua finalidade seja cumprida: 

 
Fazer um jornal regional está intimamente ligado à questão espacial. Está 
determinado pela questão geográfica, ao contrário de um jornal comunitário – 
que não obedece a barreiras físicas, uma vez que as comunidades não têm 
necessariamente limites restritos a um espaço, podendo ter como laços 
unificadores identificações culturais, raciais ou de gênero, por exemplo. 
(BORGES, 2004: 28) 

 

Segundo Ana Lúcia Alexandre Borges, a prática aqui defendida de se inserir a 

comunicação social no mediador social educação também seria um exemplo de jornalismo 

cívico, pois evidencia uma preocupação do jornalista e do veículo com a busca de melhores 

                                                
26 Cívico, comunitário e local. 
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condições de vida dos seus leitores ou de grupos sociais necessitados de serviço público. O 

dilema dos autores é sempre o mesmo: como se engajar por uma causa sem se mostrar parcial? 

Com origem nos EUA, essa vertente do jornalismo — cívico — busca a objetividade, a 

factualidade e a neutralidade, bem como seus “bigger brothers” da mídia hegemônica. Essa 

preocupação provavelmente recairia, ao menos inicialmente, sobre os profissionais que 

porventura venham a entrar nos colégios como agentes externos, em vista da suposta formação 

que tiveram na faculdade. Os diferentes cursos de Comunicação Social no Brasil ainda se 

empenham de forma particular com uma certa reprodução dos padrões técnicos da redação, 

muitas vezes importados do exterior. Contudo, um cuidado especial deve ser tomado ao ser 

defendida essa inserção. A reprodução da grande mídia observada como jornalismo cívico pode 

gerar uma cristalização do teor da mensagem, do conteúdo e da estética dos produtos 

comunicativos comunitários, embora financiados pelo Estado. 

 
(...) um bloco de idéias falso, enganador e mercantilizado acena para o 
homem moderno colonizado que passa a imitar, mimetizar os ricos e a pensar 
que nisso reside a igualdade. (...) É a sociedade da ‘imitação’, da 
reprodutibilidade e da vulgarização, no lugar da criação e do sonho.(...) o 
momento transitório da passagem da exclusão para a inclusão está se 
transformando num modo de vida que permanece: o modo de vida do 
excluído que não consegue ser reincluído. E tal modo de vida compromete sua 
dignidade, sua capacidade de ser cidadão, sua condição humana, do ponto de 
vista moral e político. (VÉRAS, 2004: 39-40) 

  

Maura Véras, endossando as considerações desse trabalho sobre o caráter reprodutor, em 

termos, da mídia local e do jornalismo cívico, afirma, além de tudo, que a não-inventividade 

desses meios ainda inibe a criação e o sonho. Quer-se imitar o que é hegemônico. Lembra-se, 

aqui, que esse verbo, na Teoria da Literatura, não é sinônimo de plágio. A imitação é um recurso 

utilizado pelos escritores com o intuito de homenagear a fonte de onde se inspirou. Portanto, o 

mais fraco faz odes ao mais forte – grande mídia. É uma tentativa de igualdade por mimetismo. 

Ou seja: uma (des)igualdade. 

No mesmo livro em que figura o artigo de Véras, Mariangela Wanderley contextualiza as 

origens (não históricas, mas relacionais e simbólicas) da exclusão. Para ela, “a transmutação do 

‘direito’ em ‘favor’ reforça o processo de exclusão”. É o observado em pesquisa de opinião feita 

especialmente para esse trabalho: pré-adolescentes compreendem seu direito de estar na escola 
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como um favor do Estado, não como seu dever. Além de tudo, acreditam se verem refletidos 

naquilo que aprendem, eu seu material didático. E a grande mídia também colabora nesse 

sentido: o status quo é incentivado, ratificado, reificado.  Esse traço nada mais é do que o 

“monopólio da fala”, padrão na grande mídia e, por que não, da escola: 

 
Do futuro eu não sei nada. Mas diria que se mantém, com relação a O 

monopólio da fala, a mesma hipótese de passividade do consumidor. Só que 
essa passividade aí não é entendida como passividade motora, não. 
Passividade com relação a iniciativas culturais. As pessoas de agora podem 
ser ativas manualmente, ficar o tempo inteiro zapeando a televisão. As 
crianças que lidam com videojogos derivados da televisão são muito ativas 
mentalmente, muito rápidas nos jogos, a atividade motora da criança é muito 
maior também. (...) É uma agilidade verbal, uma espécie de atenção que tem a 
ver com essas excitações da televisão, as múltiplas excitações que vêm do 
vídeo e também das atividades das pessoas em torno disso. (...) Não sei se vão 
ser mais criativas do que as outras, esse é outro problema, é preciso ter 
cautela. Tudo isso pode ser uma cultura de simulações e repetições, com uma 
excitação motora muito grande. Agora, se essa excitação corresponde a uma 
relação amorosa com a criatividade e com o mundo, eu não sei dizer. De certo 
modo, essa excitação à rapidez é a mesma excitação da droga. (...) Mas essa 
atividade se traduz numa produtividade cultural, numa iniciativa cultural? Eu 
não sei, acredito que não, porque ela está numa relação de responder cada vez 
mais rapidamente, inteligentemente, aos estímulos que vêm da mídia. 
(SODRÉ, 2001) 

 

Muniz Sodré acredita que não necessariamente a rapidez com que as crianças de hoje 

respondem aos estímulos eletrônicos dos meios de comunicação gera, igualmente, uma resposta 

rápida intelectual, uma iniciativa cultural de mudança, uma criatividade. Ainda que não cite 

termos hegemônicos ou equivalentes, fala de “repetições”. A não inventividade das crianças e 

mesmo dos adultos em relação ao consumo cultural é inegável. Existe um monopólio da fala, e 

ele se dá fundamentalmente na comunicação social, mas se reproduz nos outros mediadores 

sociais. A Psicologia Social também ajuda a compreender esse fenômeno, ainda que Denise 

Jodelet, no trecho a seguir, não sublinhe a diferença primordial entre dominantes e dominados: 

 
Nos grupos dominantes, haveria uma acentuação das particularidades e uma 
diferenciação das identidades, enquanto que os membros dos grupos 
dominados manifestariam uma tendência à homogeneização e a definição da 
identidade social, fundando-se em características atribuídas ao seu grupo. 
(JODELET, 2004: 62) 

 

Pode-se, inclusive, empreender um paralelo: Freud desenvolve o conceito de denegação 
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(França Neto, 2007) como a afirmação primordial materializada como negação; a comunicação 

estatal, a educação pública etc. praticam, muitas vezes inconscientemente, o que se cunhou, nesta 

monografia, como deafirmação, ao negar, mesmo sem intenção (assim como na denegação), a 

capacidade, a igualdade de condições, a especificidade, a importância e a homogeneidade das 

comunidades numa corporificação de afirmação. Exemplo disso é quando professores de colégio 

público insistem em dizer que suas crianças são tão inteligentes quanto as de colégio particular. 

Definitivamente, são. Mas, se há a necessidade de se repetir essa mensagem o tempo todo, é 

porque se discorda de seu conteúdo, ao menos parcialmente. Em outra instância, a propaganda 

institucional governamental, por meio dos recursos voltados à comunicação social, retoma, e isso 

pode ser comprovado empiricamente, frases do tipo “O governo faz”, “A melhor educação 

pública do país”, “Maior colégio público do país” etc., relacionando tais frases a uma suposta 

qualidade de ensino que prepara os alunos para a vida e para o vestibular. Volta-se a afirmar aqui 

que, se se faz tanta questão de se repetir a mensagem, é porque existe algum problema nela: 

descrença, dúvida etc. 
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4.2. A produção de material e atividades didáticas 

 

 O agente externo que porventura puder entrar em contato com alunos de colégio público, 

pertencentes à chamada minoria, precisará de recursos que possam facilitar sua atuação. Esses 

recursos devem priorizar a voz do aluno, sua experiência e valor de vida, o que não se choca, de 

forma alguma, com a proposta da Lei de diretrizes e bases de se valorizar o conhecimento 

extraclasse. Isso porque, uma vez que o aluno pode se representar, pode falar de si, expor seus 

sentimentos, cria-se uma intimidade maior entre ele e seu colégio, sua escola, uma vez que o 

ambiente se torna um lugar de expressão natural, não de recepção natural. 

A proposta educativa de Paulo Freire calca-se nessa participação mais ativa de alunos. O 

intercâmbio de conhecimento é indispensável, e a máxima dos dias atuais de que “Não é só o 

aluno que aprende com o professor; o professor também aprende com o aluno” deve ser levada 

em sentido lato, não apenas considerando-se o avanço didático e profissional do docente. A 

pedagogia de Freire se apóia “no reconhecimento da base cultural das tradições populares e na 

importância da construção coletiva do conhecimento” (McLaren, 1999, 24). 

Nesse panorama teórico, o presente trabalho procura mostrar que a inserção de veículos 

de comunicação social em colégios é positiva. Já é de longa data que experiências com objetivos 

(ou técnicas) parecidos tem sido implantados em colégios, com resultados positivos em 

disciplinas como Língua Portuguesa (em países lusófonos. Em outros países, o idioma nativo), no 

mínimo. E por que não tirar essa responsabilidade do professor — não habilitado, em sua 

formação, a trabalhar com formas jornalísticas, mas didáticas — para atribuí-la ao agente 

externo, capacitado profissionalmente — uma vez que cursou Comunicação Social — para tais 

atividades? Sugere-se que parte dos recursos governamentais destinos à Comunicação Social 

(como já visto, totalmente gasta com propaganda institucional e propaganda de utilidade 

pública27) sejam vinculados ao pagamento e capitalização das atividades e material elaborados 

pelos agentes externos, como forma de transformar o serviço estatal de Comunicação Social num 

genuíno serviço público de Comunicação Social. 

Kaufman e Rodríguez (1995), como contribuição à área de educação, planejaram um 

projeto que englobasse produção de textos jornalísticos, publicitários, humorísticos e epistolares 

                                                
27 Lembramos que nenhuma das duas propagandas referidas inclui a participação ativa do cidadão, o que pode ser 
considerado subestimação. De uma forma ou de outra, o dinheiro gasto (proveniente dos recursos em Comunicação 
Sócia) lem colégios públicos atende, também, à utilidade pública, indubitavelmente. 
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como um jornal mural. Em tal planejamento, defenderam que, em sua totalidade, as atividades 

trabalhariam com uma chamada “reflexão metalingüística” (1995, 75), ou seja: pensar na 

linguagem pela própria linguagem, uma vez que os alunos seriam os artífices, com a ajuda do 

professor, de parte de seu material. Dessa forma, temas como lingüística textual, gramática 

oracional, ortografia e pontuação (1995, 75) seriam discutidos durante a elaboração do trabalho. 

Contudo, estando os alunos em contato com um “inter-gênero no domínio jornalístico” 

(PEDROSA & PEDROSA, 2007) — ou seja, um gênero textual que, em seu objetivo e 

caracterização, se confunde com outros gêneros —, não apenas a reflexão metalingüística é 

promovida, mas a reflexão sobre suas próprias experiências, valores etc. 

Nessas atividades planejadas por Kaufman e Rodríguez, os alunos não apenas editariam 

um jornal, mas teriam de conhecer suas estruturas. Um agente externo, mais apto do que qualquer 

outro profissional, poderia provocar a leitura crítica de jornais e outros produtos 

comunicacionais, tais como novelas, telejornais, revistas etc. Percebe-se que não apenas a criação 

é originada, mas também uma incipiente, mas importante, interpretação de realidades, métodos 

etc. Ainda que não ideal, a proposta das autoras é rica, e elas também fazem comentários sobre 

outras experiências: 

 
Em muitas escolas, têm sido desenvolvidos projetos que contemplam a 
produção de textos incluídos no jornal mural, mas que adotam outras 
modalidades. Na maior parte dos casos, trata-se de publicação de jornais 
escolares ou de revistas da série. São alternativas muito ricas, uma vez que 
concluem com um objeto “editado”, o que redunda em benefício de sua 
perduração. Isso não desmerece os valores do jornal mural: são possibilidades 
diferentes e interessantes. (1995, 86-87) 

 

 As possibilidades para produção de material e atividades didáticas comunicacionais 

comunitárias são inúmeras. Sua definição se dará em torno de três eixos: 

a) decisão conjunta entre agente externo e alunos; 

b) necessidade transdisciplinar; 

c) disponibilidade de recursos. 

 

Os benefícios contemplados pelo projeto são, igualmente, satisfatórios e transformadores. 

Pode estar aí uma das soluções para atrair os alunos para a sala de aula. 
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5. DADOS E SUA APLICABILIDADE 
 

 Com o intuito de se descobrir os gostos e a aceitação de pré-adolescentes em relação à 

implantação de um agente externo nos colégios, foram feitas duas pesquisas: uma com jovens de 

11 a 14 anos (correspondente, se matriculado regularmente desde o início da vida escolar, à 

segunda parte do ensino fundamental28), outra com pessoas de 18 a 27 anos. A intenção era, a 

princípio, realizar apenas uma pesquisa de opinião, mas os pré-adolescentes muitas vezes não 

levaram a sério as perguntas, o que é marca da idade, ou estavam sempre com pressa para fazer 

outras atividades em seus intervalos escolares. Por isso, foi empreendida outra pesquisa, que 

contemplou pessoas ainda jovens, da mesma geração, mas que já estivessem sendo afetadas, na 

prática — para elas, no mercado de trabalho —, pelas conseqüências do ensino a que tiveram 

acesso. 

 As perguntas do primeiro questionário podem ser vistas na figura abaixo: 

1) Você se considera: 
(  ) um bom aluno 
(  ) um mau aluno 
(  ) um aluno regular 
2) Em sala de aula e em avaliações (provas, testes), quando você “erra”, a professora: 
(  ) castiga 
(  ) não se importa; finge que nada acontece 
(  ) mostra a resposta “certa” 
(  ) diz que a sua resposta não está totalmente errada, que há aplicações dela em outros casos 
(  ) analisa e diz que talvez sua resposta esteja certa na sua realidade 
3) Quanto ao seu material didático, você o considera: 
(  ) velho, inadequado à sua realidade 
(  ) chato, sem recursos que você vê em outros tipos de mídia, como desenhos animados, reality shows, gibis, filmes, 
programas infantis, seriados, novelas, rádio etc. 
(  ) sem aplicação à sua vida 
(  ) correto, mas com pouca aplicação à sua vida 
(  ) adequado, mas poderia melhorar. 
(  ) perfeito, não precisaria melhorar nada 
4) Qual o tipo de mídia (explique o termo, exemplificando como na questão anterior) que você mais gosta 
ou que mais consome (assiste, lê etc.)? 
(  ) desenho animado (qual?  ) 
(  ) seriado (qual?    ) 
(  ) novela (qual?    ) 
(  ) gibi (qual?    ) 
(  ) reality show (qual?   ) 
(  ) revista (qual?    ) 
(  ) programa de computador (qual?  ) 
(  ) outros (quais?    ) 
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 Com esse questionário, realizado entre março e maio de 2007, havia o objetivo de se 

descobrir o gosto dos pré-adolescentes em relação aos produtos midiáticos e se eles estavam 

satisfeitos com seu material didático. Cinqüenta e uma pessoas foram entrevistadas, sendo a 

maioria moradora do Jardim Metrópole, comunidade com precário acesso aos serviços públicos 

de São João de Meriti. Com tais dados, seria possível debater sobre as demandas reais dos pré-

adolescentes, bem como definir meios de inserção de produtos comunicacionais que pudessem 

seduzir alunos a freqüentarem o colégio e, com a valorização de sua própria experiência, melhor 

assimilar os conteúdos formais do colégio público, elevando o padrão educacional. 

 Como confirmadores (ou não) de algumas opiniões demonstradas pelos jovens de São 

João de Meriti, alunos do Pré-vestibular Social29 do Cederj — pólo de Mesquita, da Baixada 

Fluminense —, financiado e gerido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do estado 

do Rio de Janeiro, foram entrevistados seguindo o próximo questionário: 

                                                                                                                                                        
28 Recentemente, houve modificação na Lei de diretrizes e bases sobre o assunto. O ensino fundamental, 
correntemente, conta com nove anos, e a idade de 11 a 14 anos corresponde da sexta à nona série, além de ser 

5) Os vídeos, livros, revistas, manuais, enciclopédias, programas de computador exercem alguma atração 
sobre você? Eles conseguem prender sua atenção e fazer você aprender? 
(  ) não, eu me distraio com eles 
(  ) depende do material. Um é ruim, outro é bom (Bons:   Ruins:   ) 
(  ) conseguem prender minha atenção, mas não aprendo com eles 
(  ) aprendo com eles, mas não prendem minha atenção 
(  ) prendem minha atenção e me fazem aprender 
6) O que você acha que poderia ser incorporado a esse material didático? 
R:            
            
             
7) Você se sente construindo o conhecimento ou apenas recebendo informações? 
(  ) Recebendo 
(  ) Construindo 
8) Você assiste a programas educativos (na TV de casa, do colégio etc.)? Se sim, o que acha deles? 
R:            
            
             
 

Ilustração 3: Questionário 1 (11 a 14 anos) 

Questionário: 
1) Quando você tinha entre 11 e 14 anos, considerava-se: 
(  ) bom aluno 
(  ) mau aluno 
(  ) aluno regular 
2) Hoje, como você classifica sua vida escolar inteira? 
(  ) fui bom aluno no começo, depois piorei 
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29 Para ser aluno de tal curso, os candidatos a alunos devem comprovar baixa renda familiar, portanto, também se 
enquadram no perfil almejado por esta monografia. 

(  ) sempre fui bom aluno 
(  ) fui mau aluno no começo, depois melhorei 
(  ) sempre fui mau aluno 
(  ) aluno regular a vida inteira 
3) Como você se considera hoje, em relação ao sucesso escolar? 
(  ) bem-sucedido, aprendi tudo o que deveria [pule para a questão 5] 
(  ) bem-sucedido, embora pudesse ter me saído melhor [pule para a questão 5] 
(  ) mal-sucedido, não aprendi tanto quanto gostaria 
(  ) mal-sucedido, não usei nada do que aprendi 
(  ) indiferente 
4) Você acredita que o material escolar que usou contribuiu de alguma forma para o insucesso [no caso de 

insucesso]? 
(  ) sim 
(  ) não 
5) Em que medida você acha que o material didático que você usou pode melhorar [se pode]? 
(  ) não há nada a melhorar 
(  ) deveria incluir mais temas relativos à minha realidade 
(  ) deveria ser mais atraente 
(  ) não contém elementos suficientes para o meu aprendizado 
(  ) são pobres em exemplos, figuras, desenhos, animações etc. 
6) Entre seus gostos mais sinceros, escolha aqueles que você acredita poderem se incorporar ao material 

didático para que ele se torne mais atraente. Considere esse material didático apropriado, também, a 
pessoas de 10 a 14 anos. 

(  ) desenho animado 
(  ) seriado 
(  ) novela 
(  ) gibi 
(  ) reality show 
(  ) revista 
(  ) programa de computador 
(  ) outros (quais?    ) 
7) Você acredita que, contribuindo para o conteúdo que você aprendeu no colégio (por exemplo, falando de 

sua vida, de seus valores, de exemplos seus, de seu dia-a-dia etc.), você estaria construindo o 
conhecimento mais do que meramente o recebendo? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não sei responder 
8) Você assiste ou assistia a programas educativos (na TV de casa, do colégio etc.)? Se sim, o que acha 

deles? 
R:________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________ 
9) Ações como jornal escolar, aulas de prática de leitura crítica de mídia etc. podem ajudar nos estudos, em 

sua opinião? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Não sei responder 
 Ilustração 4: Questionário 2 (18 a 27 anos) 
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 Com as respostas desse último questionário, procurou-se analisar a questão do sucesso 

escolar, a responsabilidade do material didático diante do insucesso e a aceitação do agente 

externo e suas atividades.30 Além disso, pessoas de os entrevistados de 18 a 27 anos responderam 

com mais seriedade as perguntas, talvez por já se sentirem afetados pela deficiência de ensino do 

passado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Algumas respostas das duas pesquisas de opinião, por serem mais relevantes, foram selecionadas para 
apresentação nesta monografia. Outras foram descartadas, por enquanto, para ulterior análise. 
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5.1. Pesquisa de opinião: a crítica por trás dos números 
 

 Como primeira parte da pesquisa de opinião, revelar-se-á o perfil dos alunos, ou seja: a 

que colégios eles pertencem. Por ter havido quase que uma hegemonia em relação ao local de 

estudo, foi desenvolvido um gráfico em que se aponta como proveniência o Ciep 115 ou outro 

colégio. A seguir: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nesse Ciep, dispõe-se de um projeto interessante: O Rádio Escola Fala sério, coordenado 

pelo radialista Jorge Luiz Moreno. Segundo o site de divulgação do projeto, seu objetivo 

principal é 

 
(...) promover o conhecimento de forma lúdica e oferecer ferramentas para 
que o aluno possa compreender e interagir com os veículos de comunicação e 
de certa forma utilizar esse conhecimento a seu favor como um futuro 
profissional de comunicação ou simplesmente com o um receptor mais critico. 
(MORENO, 2007) 

 

 Bem consoante com o projeto aqui elaborado. Contudo, o ensino no colégio ainda não é 

adequado, mesmo entre o segmento mais otimista. Entre os 51 entrevistados, 23 afirmaram que o 

material didático que utilizam no colégio é ideal, pois prende a atenção e os faz aprender. Ainda 

assim, mesmo entre esse grupo de privilegiados, há um ponto negativo. Quando perguntados 

Proveniência Escolar - Idades 11 a 14 anos

78%

22%

CIEP 115
Outros

Gráfico 1: Pesquisa 1 — Onde os pré-adolescentes da pesquisa 1 estudam 
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sobre a construção do conhecimento em sala de aula, um dos pontos fundamentais à implantação 

da nova LDB e deste projeto, o resultado foi o seguinte: 

Alta Atenção e Aprendizado - Forma de Aprender

61%

39%
Recebendo
Construindo

 

Gráfico 2: Pesquisa 1 — Construção ou recepção do conhecimento entre grupo de alta atenção e aprendizado 

 

 Essas estatísticas revelam que mesmo quem está contente com o material didático ainda 

não participa do processo educativo de forma ativa. Sobre o material didático, o próximo gráfico 

revela alguns dados: 

Opinião - Material Didático

13%

13%

4%
8%

35%

27%
Velho / Inadequado
Chato
Sem aplicação
Correto com pouca Aplicação
Adequado, melhorar
Perfeito

 

Gráfico 3: Pesquisa 1 — Opinião sobre o material didático 
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 Tais resultados correspondem a uma hipótese que corrobora-se, pelo menos nesse 

segmento de estudantes: há algo que precisa mudar no material didático, ainda que ele atenda à 

maioria das necessidades discentes. Entendemos, com isso, que esse material precisa ser 

complementado. Ao mesmo tempo, ainda como crítica ao material didático e aos métodos 

utilizados na rede pública de educação, foi feita a segunda pesquisa, com pessoas de 18 a 27 

anos. Nessa pesquisa, apuramos alguns dados relativos à auto-consideração dos entrevistados 

sobre seu sucesso escolar. O resultado foi o seguinte: 

 

Sucesso no aprendizado

4%

37%

52%

0% 7%

Bem, aprendeu tudo o
que deveria
Bem, poderia ser melhor

Mal, não aprendeu tanto

Mal, não usa o que
aprendeu
Indiferente

 

Gráfico 4: Pesquisa 2 — bem-sucedidos, malsucedidos ou indiferentes em relação ao ensino31 

 

 Dentro desse grupo, foi feita outra pesquisa, com o fim de averiguar qual a relação entre a 

qualidade do material didático e o insucesso (se houve insucesso). Ao grupo de 28 pessoas que se 

consideraram malsucedidas ou indiferentes em relação ao ensino, foi perguntado se elas 

atribuíam parte de seu “fracasso” ao material didático. Chegou-se ao seguinte gráfico a partir dos 

dados colhidos: 

 

                                                
31 Foram desconsiderados dois questionários, em que as pessoas optaram por não responder as perguntas. Eles não 
foram computados para a geração do Gráfico 4. 
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Insucesso relacionado a material didático

71%

29%

Sim
Não

 

Gráfico 5: Pesquisa 2 — Entrevistados considerados malsucedidos ou indiferentes em relação à educação 
respondem sobre a responsabilidade do material didático nesse suposto "fracasso" 

 
 Concomitantemente, os entrevistados na pesquisa 2 foram perguntados sobre que tipo 

de mídia gostariam de ver incorporada em seu material didático se hoje tivessem entre 11 e 14 

anos. Não coincidentemente, mas por diversos motivos, a mídia vencedora foi o computador. Ele 

já faz parte do dia-a-dia mesmo das minorias, uma vez que é por meio tecnologia digital que 

sacam dinheiro no banco, que são atendidos no mercado, que vêem personagens de novelas 

trabalhando. Contudo, algumas outras mídias foram citadas, o que denota uma carência de 

atrativos no material didático. 

Mídia a ser incorporada

14%

8%
1%

7%
4%

18%

38%

10%
Desenho Animado
Seriado
Novelas
Gibi
Reality Show
Revistas
Programas de Computador
Outros

 
Gráfico 6: Pesquisa 2 — Que tipo de produto midiático poderia ser incorporado ao material didático? 
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 Em relação à estética, então, com esse gráfico se percebe que o computador faz falta aos 

alunos (com bastante lógica, qualquer agente externo perceberia a discrepância entre um aluno 

com acesso integral à tecnologia digital e outro não familiarizado com ela). Também foram bem 

votados, contudo, desenhos animados, revistas e seriados. Traduzindo para as características 

jornalísticas desses produtos, pode-se inferir que a verdadeira carência, nesse sentido, é de 

qualidade de impressão (e de aprofundamento temático em reduzido espaço — o caso de 

revistas), ludicidade infantil com continuidade (como aspecto dos desenhos animados) e 

continuidade narrativa (caso dos seriados). Quanto ao tema, outra pergunta foi feita, com tais 

estatísticas em retorno: 

 

Melhoria do Material Didático

4%

33%

17%

41%

3%2%

Nada

Temas da Minha
Realidade
Mais Atraente

Insuficiente para o
Aprendizado
Pobres em Recursos

Sem resposta

 

Gráfico 7: Pesquisa 2 — Em que aspectos o material didático poderia melhorar 

 
 Posto isso, duas idéias preliminares: o material didático é limitado, não supre as 

necessidades dos alunos, e os temas não são correlatos à realidade dos mesmos (ou, pelo menos, 

os alunos não se reconhecem no material didático). Essa hipótese já era esperada, e, devido a 

isso, outras duas questões foram colocadas: indagavam se a auto-representação do aluno durante 

o processo educativo e se a ministração de aulas de leitura crítica de mídia e confecção de jornais 

(produtos midiáticos em geral) seriam ações positivas ao ensino. Os gráficos se encontram a 

seguir: 
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Importância da auto-experiência

56%
23%

21%

Sim
Não 
Não sei responder

 

Gráfico 8: Pesquisa 2 — Inclusão de valores e experiência dos alunos na produção escolar 

 

Comunicação Social na Escola

87%

0% 13% 0%

Importante
Não-importante
Talvez
Não sei responder

 

Gráfico 9: Pesquisa 2 — Leitura crítica de jornais e confecção de produtos midiáticos na escola. Importante ou não? 

 

 O Gráfico 8 adianta que a experiência extraclasse, bem como os valores de cada aluno — 

para o próprio —, são pontos importantes no aprendizado, e devem ser estimulados. 

Peremptoriamente, os entrevistados também se mostraram favoráveis à leitura crítica de jornais e 

à confecção dos mesmos no colégio. A questão aqui ensejada é: por que não, em prol da 
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promoção de um serviço público de comunicação social, as políticas públicas de comunicação 

não se voltam aos colégios e lá implantam agentes externos, promotores da participação 

comunitária e incentivadores, numa postura duplamente comunitária — educativa e 

comunicacional —, da democracia e da igualdade, além de implantadores de elementos atrativos 

ao ensino, que possam mudar a situação apresentada na Figura 1? 
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5.2. Educomunicação: um caminho? 
 

A Educomunicação é um campo novo de intervenção social com autonomia, 
práticas e conceitos transdisciplinares, por onde transitam cadeias semióticas 
perpassando a Inter-relação Comunicação/Educação, inaugurando um novo 
paradigma discursivo transverso. Se caracteriza pela interdiscursividade, 
mediação dialógica, mas, sobretudo, no agenciamento enunciativo coletivo 
onde a multiplicidade garante a coexistência rizomática de vários atores 
sociais, permitindo a construção de singularidades que se remetem umas às 
outras e que se comunicam com uma pluralidade de agentes culturais, 
representantes sociais que atuam, negociam e coexistem, mediante 
articulações comunicativas em multivocalidades e polifonias. [...] Aos 
profissionais que atuam neste campo chamamos de Educomunicadores que 
são agentes de articulação das complexidades, dos devires, das singularidades, 
articuladores dos espaços-tempos livres, pois articulam a diversidade e 
buscam permanentemente fazer valer a cidadania, o direito irrefutável dos 
indivíduos praticarem o convívio social dentro de padrões civis regulados, 
porém libertários. (SCHAUN, 2007, 1-2) 

 
 Em toda esta monografia, não se citou o termo educomunicação, tão alardeado nos 

últimos tempos como bastião do processo educativo. Por quê? Antes de tudo, não se queria 

desviar o foco da atenção, que é, sim, a mudança dos rumos das políticas públicas de 

comunicação social. Não que a educação tenha sido meramente um instrumento, um auxiliar. 

Não, ela foi uma alternativa de trabalho conjunto: junto à educação, o serviço público de 

comunicação tem muito a ganhar, funcionando, sim, como ação educomunicativa. Basta que se 

leia o conceito de educomunicação defendido por Schaun para se entender o porquê deste projeto 

se enquadrar no campo/prática misto exposto acima. Sem hesitação, pode-se dizer que o agente 

externo é o incentivador mais importante nessa cadeia semiótica, interdiscursiva e 

transdisciplinar. Ele reconhece, como definido, singularidades, e as faz imiscuir-se em questões 

políticas, filosóficas, educacionais, metalingüísticas, sociais. É bem visível que ele se identifica, 

além de com o intelectual orgânico de Gramsci, com o tal educomunicador, articulador de vozes 

diferentes em prol do acesso aos direitos democraticamente conquistados. Claramente, o agente 

externo acumula funções e seu trabalho é, sim, complicado pela carência de recursos. Daí a 

necessidade de uma, agora, sim, educomunicação pública financiada pelo Estado. O comunitário, 

ainda que aparentemente paradoxal, pode se investir de um recurso estatal, sendo ele, também, 

um membro societário. A educomunicação é, sim, um caminho para a prática democrática. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Este projeto não visava um estudo ou a implantação de uma estrutura inédita. Não: 

procurou-se, desde o princípio, analisar-se a questão da utilização de recursos governamentais na 

área de comunicação, de forma a argumentar a favor da implantação de um serviço público de 

comunicação. Terminado o trabalho, o gosto de “começo” ainda afeta as palavras. 

Aparentemente, algumas questões foram respondidas: como se a comunicação social praticada 

pelos entes federados é, realmente, um serviço público. Segundo manuais do governo federal, a 

propaganda institucional e a de utilidade pública são as únicas permitidas em seus domínios. 

Contudo, empiricamente, a percepção é de que a primeira é muito mais praticada. 

Essa questão também foi permeada por uma pesquisa de bastidores que não entrou no 

corpo do texto. Por um período de mais de um mês, tentou-se contato com as secretarias de 

comunicação de Duque de Caxias, de São João de Meriti e do governo do estado do Rio de 

Janeiro. As perguntas eram simples: qual é o valor disponibilizado à secretaria anualmente e em 

que tipo de ação esse valor é gasto. Depois de muita insistência, não valeu mais a pena continuar 

perguntando infrutiferamente, sem respostas. 

Essa primeira questão era a mais simples do trabalho. As posteriores tomaram mais 

tempo, e algumas foram apenas preliminarmente respondidas. É o caso da implantação do agente 

externo governamental em colégios. A idéia é empolgante e pode resolver, ou amenizar, muitos 

problemas do ensino brasileiro, além de criar mais postos de trabalho para comunicadores 

sociais; mas não se sabe se algum ente federado concordaria com a implantação. Não há dúvidas 

de que, se num sistema piloto de rodízio de agente externo, haja viabilidade econômica. Os 

custos de um jornal mural, por exemplo, são mínimos, e não há a necessidade da permanência de 

um agente externo no colégio para todo o sempre. Sua instalação é temporária, embora o projeto 

continue na instituição de ensino enquanto houver interesse da comunidade em que o colégio está 

inserido. A importância da abrangência do colégio é grande. Caso os limites superem os da 

localidade, deixa-se de prestar atenção à realidade do comunitário, e o esquema da “maioria” 

volta a ser perpetuado. 

Um ponto nevrálgico da discussão gira em torno das reais necessidades educacionais no 

Brasil. Áurea Pitta discorre sobre toda a catástrofe que é a saúde pública no Brasil, e elabora 
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diversas dissertações sobre como, com o auxílio da comunicação, ajudar no processo. A educação 

também não está em bons lençóis. Durante as entrevistas, uma realidade pôde ser experimentada. 

A implantação de um agente externo nos colégios pode parecer supérflua, excêntrica, frívola 

diante da falta, inclusive, de professores. Na pesquisa de opinião 1, a antepenúltima pergunta 

indaga sobre o que o pré-adolescente gostaria de ver em seu material didático. Mais de um 

entrevistado respondeu que gostaria de ter professores, o que só pode significar que a carência 

deles, ou a falta de assiduidade dos mesmos, têm diminuído a motivação dos jovens no colégio; 

isso se deixarmos de lado o problema da qualidade precária, inadequada em muitas estâncias, do 

ensino. Já não bastasse o silenciamento do professor — o “cala a boca” dado por alguns 

profissionais —, um fato ainda mais perturbador é a negligência à voz do aluno. Não que ele seja 

silenciado. Faltam, no colégio, pessoas que autentiquem a visão de mundo, a voz dos pré-

adolescentes. E essas pessoas muitas vezes são dotadas de status: docentes, mestres etc. 

Mas, ao mesmo tempo em que se pode considerar frívola a presença do agente externo, 

reflete-se sobre a já saboreada escassez profissional nos colégios públicos. O ditado é obrigado a 

valer: “mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. Não que se deva desistir do pássaro 

que fugiu — o professor —, mas se pode sempre aproveitar o disponível (num futuro, espera-se, 

próximo) — o agente externo —, e lutar por ambos. 

A maioria dos dados das duas pesquisas de opinião aguarda oportunidade futura para 

exploração. São ricas informações que representam parte do pensamento de pré-adolescentes e 

jovens moradores de comunidades com precário acesso aos serviços públicos. São, se assim se 

pode dizer, a nata da contra-hegemonia, sobretudo os mais velhos da pesquisa 2, que não se 

querem silenciar: todos vestibulandos no corrente ano de 2007, tentando sobreviver à estrutura a 

que foram submetidos. 

A comunicação social, ainda que criticada a duras penas, pode funcionar como 

incentivadora de sentimento democrático, catalisadora da igualdade e justiça sociais. Dentro da 

esfera pública, se voltada ao membro de comunidade, esta mediadora social pode promover 

eqüidade, combate mensagens enganadoras. Não se busca, com a entrada do agente externo no 

meio educativo, um sentido messiânico à vida das comunidades e ao futuro do ensino do Brasil. 

A tentativa é fazer, estando como figura central o pré-adolescente, a imaginação, a criatividade, a 

inventividade, o potencial de transformação desabrocharem, espessando a capacidade de mudar a 
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própria existência, tomar ciência de seu próprio destino — em sua acepção menos esotérico. 

Procura-se, assim, carregar o homem com o reconhecimento de sua importância, de seu papel, da 

relevância da educação em sua vida, de seus gostos pessoais e de sua estética preferida e, 

principalmente, da desconfiança em relação àquilo que é cedido gratuitamente pelo governo ou 

pelos meios de comunicação de massa. Analogamente demagógicos, diferentemente 

antidemocráticos — ainda que oculta e não-manifestamente. 
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