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RESUMO 

 

Este trabalho pretende investigar a relação de jovens estudantes com a comunicação na 

contemporaneidade. A hipótese é que esses jovens estudantes, imersos no consumo dos meios 

de comunicação de massa e ao mesmo tempo possuidores de um discurso crítico em relação a 

eles, encontram na mídia um importante referencial para a construção de suas identidades. 

Nesse contexto, a mídia partilha com outras instituições socializadoras (família, escola e 

religião) a função de formação de ideias, valores e modelos de conduta, contribuindo para a 

produção de disposições de habitus na contemporaneidade. Para examinar a hipótese aqui 

proposta, concebi e ministrei um programa de comunicação e educação (“Comunicar para 

Mudar o Mundo”, ligado à ONG Repórter Brasil), durante o 2º semestre de 2007, para alunos 

do 2º e 3º anos do Ensino Médio da E.E. Ministro Costa Manso, no município de São Paulo. 

No decorrer do curso, concebido como instrumento para aproximação e compreensão do 

universo simbólico e cultural do grupo analisado, foram produzidos os materiais quantitativos 

e qualitativos em que se embasam os resultados apresentados – questionários de práticas 

culturais, questionários de competências em relação à comunicação, diários de classe e 

produções escritas dos alunos. Também por meio do curso foi possível investigar a influência 

da escola como mediadora da relação entre os jovens e a mídia. A esse respeito, a hipótese é 

que a escola pode atuar como mediadora qualificada no sentido de formar jovens mais 

conhecedores, maduros, críticos, ativos, sociais e criativos em relação à comunicação. 

Argumento ainda que abordagem da comunicação em suas vertentes intrapessoal, interpessoal 

e midiática pode colaborar para que os jovens estabeleçam com a escola uma relação 

referenciada no saber. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação para a comunicação, educomunicação, socialização, mídia, 

mídia e educação, habitus.  
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ABSTRACT 

 

This work intends to investigate the relation of young students with the communication in the 

contemporaneousness. The hypothesis is that these young students, immersed in the 

consumption of the mass media and at the same time owners of a critical speech regarding 

them, find in the media an important referential system for the construction of their identities. 

In this context, the media shares with other institutions (family, school and religion) the 

function of formation of ideas, values and models of conduct, contributing to the production 

of arrangements of habitus in the present times. To examine the hypothesis here proposed, I 

conceived and administered a program of communication and education (“Comunicar para 

Mudar o Mundo” – in english, “To communicate to Change the World ”, linked to NGO 

Repórter Brasil), during the 2nd semester of 2007 to High School students of E.E. Ministro 

Costa Manso, a public school in the city of Sao Paulo. During the course, conceived as an 

instrument for approximation and understanding of the symbolic and cultural universe of the 

analyzed group, there were produced the quantitative and qualitative materials in what the 

presented results are based – questionnaires of cultural practices, questionnaires of 

competences regarding the communication, diaries of class and written productions of the 

pupils. Also through the course it was possible to investigate the influence of the school as a 

mediator of the relation between the young persons and the media. About this particular 

subject, the hypothesis is that the school mediation contributes to form more knowing, 

mature, critical, active, social and creative young persons regarding the communication. I also 

argue that debating communication in all its levels (intrapersonal, interpersonal and massive) 

can help young persons establish a relation with the school based on knowledge. 

 

KEYWORDS: Communication and education, educommunication, socialization, media, 

media and education, habitus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Se toda pesquisa nasce de uma inquietação pessoal, com esta não foi diferente. Atuo há  

dez anos na área de comunicação e educação, ministrando cursos a lideranças comunitárias, 

professores e especialmente a jovens. Ao longo de todo esse tempo, no momento de preparar 

cada aula, a cada vez que entrava em uma escola, na hora de colher opiniões dos alunos, duas 

questões me acompanhavam. A primeira: sei que a mídia tem grande influência na vida dos 

jovens. Mas em que medida se dá essa influência? Como ela dialoga com os aportes vindos de 

outras instituições socializadoras, como a família, a escola e a religião? A segunda: imagino 

que a mediação escolar contribua para melhorar a forma como os jovens se relacionam com a 

mídia e com as demais instâncias comunicativas (as comunicações intrapessoal, interpessoal e 

grupal). Mas qual a efetividade dessa mediação? Foram essas duas dúvidas básicas, instigadas 

pela minha atuação profissional, que impulsionaram esta pesquisa. 

 

I TRAJETÓRIA PESSOAL: UMA JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA 

Sou jornalista de formação. Entrei no jornalismo para mudar o mundo. Nessa escolha, 

uma data marcante foi o ano de 1992. Vivia-se o clima do impeachment de Collor, e as 

revistas semanais traziam fatos que faziam andar as investigações: “Pedro Collor conta tudo”, 

estampava a Veja em maio. “Eriberto, um brasileiro: o motorista dá uma aula de coragem e 

refuta o presidente”, completava a IstoÉ em julho. O fim da história é mais que conhecido: a 

29 de dezembro de 1992, Collor renunciou ao cargo. Por haver ajudado a derrubar um 

presidente, a imprensa ocupava papel central na cena política brasileira. Mudava o mundo.  

Apaixonei-me pela profissão e, cinco anos depois, tornei-me aluno de jornalismo na 

Universidade de São Paulo (USP). Convivendo com a realidade do curso e da profissão – 

durante a faculdade, trabalhei como repórter da revista GalileuF

1
F –, desencantei-me. Onde 

estavam os sonhos de mudar o mundo? Certamente não na prática repetitiva e espontaneísta, 

nem nas teorias que denunciavam o poder manipulador da mídia...  

Por sorte, descobri a docência. Atuando como um dos fundadores e professor do Projeto 

RedigirF

2
F, curso gratuito de extensão universitária criado por alunos da Escola de 

                                                 
1  Publicação de divulgação científica da Editora Globo (Hhttp://revistagalileu.globo.comH). 
 
2 Para mais informações, consulte-se o site do curso: Hhttp://www.ideiasafins.com/redigirH. 
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Comunicações e Artes da USP para ensinar redação a alunos do Ensino Médio, encantei-me 

pelo prazer altruísta do ensino-aprendizagem. Estava novamente apaixonado.  

A partir de 2001, passei a ensaiar os primeiros passos na área de comunicação e educação. 

Organizei, ainda no âmbito do Projeto Redigir, uma palestra com um título revelador: “Como 

Não Ser Enganado pela Mídia”. No início, o tema era tratado em um encontro semestral, de 

adesão voluntária, com didática convencional: um professor no tablado, um microfone na 

mão, uma apresentação de PowerPoint e cerca de 60 alunos sentados à frente ouvindo uma 

aula expositiva de cerca de três horas. O conteúdo, centrado na chamada “leitura crítica” da 

mídia, procurava vacinar os alunos contra abusos e manipulações dos grandes órgãos de 

imprensa. A ideia vingou, e a partir de 2003 o “Como Não Ser Enganado pela Mídia” passou 

a ser oferecido na forma de minicurso de quatro aulas. O programa ganhou mais conteúdo: a 

mídia escrita ganhou a companhia da mídia eletrônica, na forma de uma palestra dedicada 

inteiramente à história da televisão e suas principais polêmicas; e, pela primeira vez, uma 

palestra específica falava sobre comunicação comunitária e imprensa alternativa. 

Paralelamente, tornei-me professor da rede particular, convidado para dar aulas de 

jornalismo para o Ensino Médio no Colégio Stockler, localizado no Brooklin, bairro de classe 

alta na zona sudoeste de São Paulo. A ideia era atraente: ministrar uma disciplina que 

fomentasse o pensamento crítico dos alunos. Foi um choque de realidade, a comprovação 

prática de que não existe a transferência de conteúdo – minha prática seguia sendo a do 

“ensino bancário”, centrada no professor, que supunha os alunos como meros recipientes de 

conhecimentos e tão criticada por Paulo Freire (1992, 1996). Tomei contato com os maiores 

fantasmas dos professores nos dias de hoje: a indisciplina e a indiferença. Foi aí que, como 

diz o educador José Pacheco (2003), desisti de ser professor e me tornei um “dador de aulas”. 

Transformando o idealismo em pragmatismo, a ordem era encher a lousa de matéria, para não 

dar ao aluno tempo de pensar e, consequentemente, bagunçar. Curioso esse raciocínio: penso, 

logo bagunço...  

Percebi, na prática, a importância de algo que mais tarde descobriria chamar-se “gestão da 

comunicação”. Entendo que é muito difícil tentar estabelecer isoladamente uma disciplina que 

vise à formação crítica e à autonomia dentro de um projeto pedagógico funcionalista, cuja 

meta maior é o vestibular. Como diz SoaresF

3
F, para criar um ambiente comunicativo, “é 

necessário prever e planejar conjuntos de ações no contexto do plano pedagógico das escolas, 

                                                 
3  Artigo “Mas, afinal, o que é Educomunicação?”, disponível em Hwww.usp.br/aeducomunicacao/H 
saibamais/textos.  
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e não ações isoladas. Um ação isolada não modifica as relações num ambiente marcado por 

práticas autoritárias de comunicação”.  

A turbulência deixou marcas e me fez repensar a prática. No ano de 2004, convidado pela 

ONG Repórter Brasil a oferecer um curso gratuito sobre mídia e educação aberto à 

comunidade, pedi a colaboração de um grupo de jornalistas para tal tarefaF

4
F. O escopo de 

assuntos tratados aumentou. Mudou também o nome do curso: “Entendendo a Mídia”, 

revelador do abandono de um viés mais apocalíptico dos meios de comunicação para tentar 

apreender a mídia em complexidade. A palestra com microfone e tablado deu lugar a 

atividades em roda – ainda com muita ênfase na parte expositiva, mas já não tão distante dos 

alunos.  

Nos anos seguintes, o curso foi oferecido a diversos gruposF

5
F. Ao final de cada nova 

experiência, reflexões transformavam conteúdo e forma do programa de comunicação e 

educação. O contato com a bibliografia dos estudos de recepção, que ressaltava a importância 

do sujeito no processo comunicativo, o caráter polissêmico da mensagem midiática, a 

recepção como processo e não como momento, os arranjos institucionais na formação de 

identidades, a importância de outros tipos de comunicação além da midiática (as modalidades 

interpessoal e intrapessoal) e do ambiente comunicativo ampliaram as transformações e foram 

determinantes na decisão de trocar novamente o nome do curso: “Comunicar para Mudar o 

Mundo”, que encara a comunicação no sentido mais generoso possível, a partir da gestão da 

                                                 
4  Destaco a colaboração do jornalista Spency Pimentel, da Radiobrás, e do comunicador João Brant, do 
Intervozes (Coletivo Brasil de Comunicação Social), no debate de abertura “Mídia e Democracia: O Direito à 
Palavra”; do jornalista Maurício Monteiro Filho, da revista Problemas Brasileiros, na palestra “Imparcialidade e 
Outros Mitos do Jornalismo em Textos e Fotos”; da jornalista Oona Brant, do Intervozes, na palestra “A 
Influência da Economia e da Política na Comunicação”; do jornalista Júlio Bernardes, da Agência USP de 
Notícias e professor do Projeto Redigir, na palestra “Televisão: Sua História, Sua Função, Suas Polêmicas”; do 
jornalista Marcel Gomes, da agência de notícias Carta Maior, na palestra “Democratização da Mídia: 
Comunicação Alternativa e Comunitária”; e dos jornalistas Thiago Guimarães e Paula Takada, autores da 
apostila Comunicação Comunitária, da Prodam, na palestra “Eu, Repórter: Criando Sites, Jornais Comunitários 
e Fanzines”. 
 
5  Esses grupos foram: alunos do curso de letras da Faculdade de São Bernardo do Campo (São Bernardo 
do Campo, SP – novembro de 2004); alunos do Ensino Médio da HEscola Estadual Carlos Maximiliano Pereira 
dos Santos (São Paulo, SP – mHaio / junho de 2005); alunos do HProjeto Casulo (São Paulo, SPH – abril de 2006); 
alunos dos cursos de comunicação da Fundação Municipal Universidade da Cidade de União da Vitória ( HUnião 
da Vitória, PR – março de 2006)H; comunicadores populares do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos de Açailândia (HAçailândia, MA – Hjulho de 2005, agosto e setembro de 2006, agosto e setembro de 
2007); alunos do curso pré-universitário popular Educafro (São Paulo, SP – maio de 2007), professores de 
Ensino Fundamental das cidades de Andaraí, Pindobaçu, Ibotirama e Barreiras (BA, outubro de 2008). Nas 
atividades em Açailândia (MA), destaco a colaboração dos jornalistas Leonardo Sakamoto, João Brant, Paula 
Takada, Thiago Guimarães, Lúcia Monteiro e Marcel Gomes (julho de 2005), Lúcia Monteiro e Carlos Juliano 
Barros (agosto de 2006), José Chrispiniano Jr. (setembro de 2006). Nas atividades em Andaraí, Pindobaçu, 
Ibotirama e Barreiras, destaco a construção coletiva realizada com os jornalistas Maurício Hashizume, Fabiana 
Vezalli, Lúcia Monteiro, Paula Takada e o historiador Luís Renato Maldonado. 
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comunicação. Por isso, o defino como uma iniciativa de educomunicaçãoF

6
F

  (a gestão da 

comunicação é um ponto fundamental de enfoque da educomunicação) – e não de leitura 

crítica da mídia, educação para a mídia, educação para os meios ou educação para a 

comunicação. Para o escopo deste trabalho, o curso foi o instrumento metodológico que me 

possibilitou a aproximação de um grupo de alunos de Ensino Médio, de modo a conhecer com 

maior profundidade em que bases se dava sua relação com a comunicação e de que maneira a 

mediação escolar poderia posicionar-se nessa relação. 

O relato dessa experiência pessoal é relevante para este trabalho porque nele aparecem 

algumas das tensões que permeiam essa investigação e refletem os debates na bibliografia 

específica das áreas em que se insere – a saber, a comunicação e a sociologia da educação. No 

que diz respeito às teorias da comunicação, enquanto a tendência que Lima (2001) classifica 

como crítica considera que os receptores das mensagens midiáticas são passivos frente a uma 

indústria cultural capaz de manipular sua audiência de acordo com seus interesses, os teóricos 

dos chamados estudos de recepção argumentam que os espectadores possuem, sim, ao menos 

algum grau de senso crítico, são ativos e capazes de atribuir seus próprios sentidos aos 

conteúdos midiáticos, posto que a recepção é um processo que não se esgota no uso dos 

meios. 

Em termos de sociologia da educação, enquanto a bibliografia que reflete sobre o processo 

de socialização na contemporaneidade chama a atenção para o fato da perda da primazia da 

função educativa por parte da escola – ela compartilharia, ao menos em parte, essa função 

com outras instituições, como a família e a mídia –, os mesmos teóricos dos estudos de 

recepção defendem que ela poderia recuperar seu papel de protagonista como instituição 

educativa justamente atuando como mediadora na relação dos estudantes com a mídia. Apesar 

disso, como afirmam Martín-Barbero (2001) e Orozco (1998), ela tem resistido a exercer esse 

papel, optando pelo discurso demonizador dos meios herdado da teoria crítica.  

 

II O QUE ESTE TRABALHO PRETENDE INVESTIGAR 

Este trabalho dialoga com dois campos do saber. Na primeira vertente, relativa às teorias 

de socialização, reflete sobre uma extensa bibliografia que fala da importância da mídia na 

formação de identidades na contemporaneidade, buscando uma comprovação empírica dessa 

                                                 
6  Defino o termo educomunicação e discuto sua utilização no capítulo 2. Entretanto, considerando que a 
emergência da educomunicação como campo (no sentido bourdieuriano, ver nota 7) é polêmica, me refiro à área 
de contato interdisciplinar entre comunicação e educação ao longo de todo o trabalho simplesmente como 
“comunicação e educação”. 
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tese, comparando a influência da mídia com a de outras instâncias socializadoras, 

notadamente a família, a  e a escola. Ainda em relação ao papel socializador da mídia, procuro 

entender que tipo de relação os jovens estabelecem com ela e como é seu discurso a respeito 

dessa relação.  

Um segundo flanco de análise diz respeito às teorias da comunicação, mais 

especificamente sobre a mediação escolar em relação à mídia. Em programas de comunicação 

e educação, muito se fala em formar alunos com “senso crítico”. Mas o que é ser crítico? No 

campoF

7
F da educação, por causa do uso indiscriminado da palavra, “crítico” tornou-se um 

termo de significado fluido, onde cabem todas as aspirações nobres que almejamos com 

nossas iniciativas pedagógicas. Além disso, a aplicação do conceito parece muito mais 

adequada à dimensão da recepção do que à produção – fala-se muito em “leitura crítica”, mas 

pouco em “produção crítica” e menos ainda em “comunicação interpessoal crítica”.  

Por causa dessas limitações, problematizo a questão da criticidade, buscando uma 

reconceituação do termo e inserindo-o num contexto que permita analisar mais globalmente 

as competênciasF

8
F de um sujeito que passa por alguma iniciativa de mediação escolar em 

relação à mídia. Nesse ponto, recorro à contribuição do venezuelano José Martinez de Toda, 

ainda pouco conhecida no Brasil. Em sua tese de doutorado Le Sei Dimensioni Della Media 

Education (Metodologia di Valutazione) (2002), o autor oferece um instrumento para a 

aferição dos resultados das experiências educativas sobre mídia: a comparação das 

características do sujeito antes da intervenção pedagógica (“quiçá pós-moderno, fragmentado, 

consumista, pragmático”) e depois dela. Baseado em levantamentos da literatura mundial, 

Martinez de Toda explica que o sujeito depois de uma iniciativa de comunicação e educação 

deve ser, idealmente, um “sujeito multidimensional”, possuidor de seis competências: sujeito 

ativo (faz a comparação do texto da mídia com seu próprio contexto), conhecedor (tem um 

grande conhecimento sobre a mídia), maduro (libera e controla sua imaginação a partir dos 

estímulos da mídia), social (passa a fazer parte de grupos e comunidades interpretativas de 

                                                 
7  Neste trecho e em todos os outros desta dissertação, usamos a definição de campo de Pierre Bourdieu: 
“Sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em lutas anteriores) (...), espaço de jogo de uma luta 
concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade (...), definida, de 
maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o monopólio da (...) capacidade 
de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a 
um agente determinado” (in Lima, 2001: 21). 
 
8  Segundo Penteado (2002), competências são “potencialidades do ser humano. Realizam-se por meio de 
atitudes, que são disponibilidades para atuar de determinado modo” (p. 26). 
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construção de sentido), crítico (capaz de julgar e criticar a mensagem da mídia a partir de sua 

identidade cultural) e criativo (recria textos e escreve novas histórias).  

Nesse sentido, por sua complexidade, essa conceituação parece mais adequada tanto à 

construção de um perfil sociológico do jovem em relação à mídia quanto para a criação de 

uma metodologia de avaliação para iniciativas de comunicação e educação. Inspirado pelo 

trabalho de Martinez de Toda, realizei um amplo esforço de adaptação do instrumento de 

avaliação que ele propõe para a realidade brasileira e considerando a faixa etária que pretendi 

pesquisar.  

 

III OBJETIVOS DO TRABALHO 

Este trabalho investiga duas questões principais: 

1- Compreender as relações, diálogos e articulações da mídia como instância socializadora na 

formação de identidades dos jovens brasileiros.  

2- Avaliar em que medida a mediação escolar é efetiva para que esses jovens estabeleçam 

com a mídia uma relação mais reflexiva.  

Para obter respostas a essas perguntas, concebi e apliquei um curso de comunicação e 

educação, “Comunicar para Mudar o Mundo”F

9
F, ligado à ONG Repórter Brasil, para 31 alunos 

de 2º e 3º anos do Ensino Médio em uma escola pública da cidade de São Paulo, a E.E. 

Ministro Costa Manso. Com duração de 36 horas aula, divididas em 12 encontros semanais 

realizados no 2º semestre de 2007, o curso serviu como um instrumento para que eu me 

aproximasse desses jovens em situação de escolarização, conhecendo seus hábitos, padrões de 

comportamento e ideias sobre mídia, escola, família, religião, trabalho e amigos. Trata-se, 

portanto, de uma nova metodologia de pesquisa, em que foi possível aplicar diversos 

questionários, receber produções escritas dos alunos, preencher diários de classe a partir das 

observações em sala e orientar uma produção midiática. Todas essas informações embasam os 

dados quantitativos e qualitativos apresentados nos capítulos 3 e 4, que discutem os resultados 

obtidos nesse estudo de caso. 

 

IV PARTES DO TRABALHO 

Este trabalho é constituído de sete partes: esta introdução (breve apresentação do tema e 

do meu entendimento sobre ele), uma conclusão (tentativa de cotejar a teoria com os 

                                                 
9  O programa completo do curso e as aulas estão disponíveis para download no site 
Hwww.reporterbrasil.org.brH. 
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resultados empíricos obtidos no estudo de caso), apêndices (com o material didático do curso, 

sua ementa e as avaliações produzidas e aplicadas para a obtenção de dados quantitativos e 

qualitativos) e quatro capítulos de desenvolvimento. Nos dois primeiros capítulos, “O 

processo de socialização contemporâneo: implicações para a educação” e “Comunicação: a 

mediação escolar”, faço uma revisão bibliográfica das áreas do conhecimento e das questões 

que norteiam este trabalho multidisciplinar, explicando minhas opções conceituais e 

metodológicas. No terceiro capítulo, “A centralidade da mídia na socialização de jovens: um 

estudo de caso”, analiso a importância da mídia no conjunto dos meios de comunicação na 

conformação de esquemas de ação e de pensamentos de estudantes do Ensino Médio, à luz 

dos resultados obtidos no estudo de caso. No quarto capítulo, “Jovens e comunicação: um 

estudo de caso sobre a mediação escolar”, apresento com mais detalhes como se dá a relação 

dos jovens com a comunicação e avalio a efetividade do curso, tomando por base seis 

competências: conhecedor, maduro, crítico, ativo, social e criativo. 

Cabe lembrar que trata-se de estudo exploratório, uma pequena contribuição a uma área 

de conhecimento nova (comunicação e educação), com escassa bibliografia e, principalmente, 

poucos trabalhos de campo. Pesquisas adicionais são necessárias e bem-vindas para sua 

comprovação ou refutação.  
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1 O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO: IMPLICAÇÕES PARA 

A EDUCAÇÃO 

 

Desde sua organização como ciência autônoma no século 19, a sociologia investiga como 

se dá a relação entre indivíduo e sociedade. Nesse sentido, a contribuição de Émile Durkheim, 

com o conceito de socialização, apresenta-se como um aporte fundamental. Em sua acepção 

original, socialização descreve o conjunto de processos de integração do indivíduo aos grupos 

sociais. Apesar de a problemática ser bem explorada no campo da sociologia da educação, 

parece tímido o debate sobre as especificidades desse processo na atualidade (Setton, 2005). 

A hipótese é que uma nova arquitetura do social, marcada pela centralidade da cultura na 

construção das subjetividades, opera uma dupla transformação. 

De um lado, potencializa a força socializadora de instituições como a mídia e as religiões, 

que passam a dividir/disputar com a família e a escola a primazia da formação de identidades. 

De outro, como nos informa Giddens, amplia a capacidade reflexiva do indivíduo, 

aumentando sua criticidade em relação ao processo de socialização e sua capacidade de 

articular a mutiplicidade de informações a que tem acesso. 

O que se propõe, aqui, é uma rediscussão do conceito de socialização, abarcando as 

peculiaridades da contemporaneidade e reconstruindo-o em outras bases. Em um segundo 

momento, analiso as implicações dessa nova configuração social para o campo da educação. 

Entendendo educação de forma ampla – segundo Libâneo (1998), “conjunto das ações, 

processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos  e 

grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de 

relações de grupos e classes sociais” –, procuro mostrar que a escola agora não está sozinha 

na tarefa educativa, atuando juntamente com as outras instituições ora em contextos de 

disputa, confronto ou ruptura, ora em contextos de complementaridade, aliança ou 

negociação. Porém, por ser ainda a única instituição que se dedica sistematicamente à tarefa 

de educar, cabe à escola, provavelmente de maneira exclusiva, a importante tarefa de atuar 

como mediadora da relação entre os indivíduos e as demais instituições socializadoras, 

promovendo a reflexão sobre a qualidade dessas relações. 

 

1.1 O CONCEITO DE SOCIALIZAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO 

Em sua definição original de socialização, Durkheim parte de uma concepção dual de 

indivíduo – ser individual / ser social. Para ele, a vida em sociedade supõe a existência de 

uma “consciência coletiva”, uma essência transcendental exterior aos indivíduos e que os 
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enquadra coercitivamente na forma de regras e normas (apud Ortiz, 1983). Recalcado diante 

da coerção exercida por essa consciência coletiva, o ser individual transforma-se em ser 

social, uma espécie de parcela diminuída de cada um de nós que efetivamente age na 

sociedade. Dessa perspectiva, as ações práticas e as representações das práticas (o 

conhecimento) ficam subordinadas às relações objetivas (regras sociais, determinantes 

econômicos etc.), que governam o mundo independentemente das aspirações individuais. O 

indivíduo, portanto, seria mero executor das estruturas de reprodução e manutenção da ordem 

social.  

Por outro lado, a oposição tradicional a essa explicação apoia-se no subjetivismo 

weberiano, segundo o qual o social só pode ser apreendido por meio das ações dos indivíduos. 

Visto pelo prisma das relações práticas entre os sujeitos, o mundo social aparece como uma 

rede de intersubjetividade (apud Oriz, 1983): as ações individuais são dirigidas para o outro, 

adquirindo significado no compartilhamento no mundo social. Ações e comportamentos são 

explicados pelas consciências e vontades individuais, dotadas de uma capacidade de previsão 

consciente que permitirá a cada sujeito agir na prática fugindo dos condicionamentos sociais 

para atingir suas metas.  

De forma bastante caricatural, o que se apresenta é um impasse de duas posições 

inconciliáveis sobre a relação indivíduo-sociedade: de um lado, o social determinando o 

indivíduo. De outro, o indivíduo determinando o social.  

As insuficiências explicativas nascidas do confronto dessas duas teorias com a 

complexidade da realidade prática levaram diversos teóricos a buscar um “caminho do meio” 

entre os dois modos de conhecimento – nem tanto ao poder desmedido do indivíduo, nem 

tanto à força coercitiva das instâncias. Nesse sentido, um ponto de inflexão importante 

aparece na obra de Karl Marx, que no seu O 18 Brumário de Luís Bonaparte, escrito em 

1852, afirma: 
“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.”F

10
F  

Na mesma linha, Engels afirma, em carta escrita a Marx em 1894: 
“São os próprios homens que fazem sua própria história, porém dentro de um meio dado, que os condiciona, 

sobre a base de relações efetivas dadas.”F

11
F  

                                                 
10  MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1974. 
 
11  In PLEKHANOV, Georgi Valentinovich. Princípios Fundamentais do Marxismo. Texto em formato 
digital em www.marxists.org/portugues/plekhanov/1908/principios-marxismo/prefacio.htm. 
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Mais recentemente, o conceito de autonomia relativa aparece como característica 

importante na obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu. A chave que ele propõe para a 

mediação entre indivíduo e sociedade é o habitus, antigo conceito das ciências humanas que 

aparece reformulado na obra do autor. Na tentativa de apresentá-lo sem simplificações 

grosseiras, opto por duas citações do próprio autor. Primeiro, a mais clássica citação sobre 

habitus, presente na obra Esboço de uma Teoria da Prática (1983, original de 1972): 
“As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (...) produzem habitus, sistemas de disposições 

duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 

princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente ‘reguladas’ e 

‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a 

intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los, e coletivamente 

orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um regente”. (p. 61, grifo nosso). 

Mais tarde, na obra Coisas Ditas (1990, original de 1987), habitus é assim definido: 
“Habitus são esquemas [mentais] adquiridos que funcionam no nível prático como categorias de percepção e 

apreciação, princípios de classificação e, simultaneamente, como princípios organizadores da ação” (p. 

26).  

Ao afirmar que as decisões cotidianas (rituais) do ser humano obedecem a um senso 

prático (um “sentido do jogo”, em suas palavras) adquirido pela experiência (condições 

sociais), Bourdieu rompe, a um só tempo, com o subjetivismo puro e o senso comum do livre-

arbítrio – a que o autor contrapõe a afirmação de que nossas categorias mentais e ações 

respondem a uma certa lógica condicionada a partir dos contextos sociais – e com o 

objetivismo imobilista – com o conceito de habitus, Bourdieu reintroduz a ação humana como 

construtora da realidade, ainda que essa ação seja limitada por determinantes sociais. 

Dessa maneira, indivíduo e instituições relacionam-se de forma dialética. Os estímulos 

externos (condições materiais de existência) são apreendidos pelo indivíduo – essa é a 

interiorização da exterioridade –, gerando representações e esquemas mentais (habitus), uma 

segunda natureza profunda e durável, que engloba as formas de agir, pensar e perceber dos 

agentes. Esses esquemas mentais, por sua vez, orientam ações e comportamentos do indivíduo 

– essa é a exteriorização da interioridade, uma ação humana por excelência. 

 

1.2 A RECONFIGURAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO SOCIAL  

As características da modernidade põem em xeque tanto o processo de socialização 

quanto a constituição de habitus, questionando, por extensão, a validade desses constrututos 

teóricos. Diversos autores jogam luz sobre como as mudanças contemporâneas alteram as 

maneiras pelas quais se dá a relação entre indivíduo e sociedade. Em Modernidade, 
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Pluralismo e Crise de Sentido, Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) descrevem a crise da 

modernidade como sendo, principalmente, uma crise de sentidoF

12
F.  

Na opinião dos sociólogos, os processos de modernização, pluralização e secularização 

operaram uma transformação sem precedentes nas condições básicas da vida humana, 

abalando a conservação de percepções estáveis de sentido em grandes grupos da sociedade – 

as concepções de vida, ao contrário, passam a ser partilhadas apenas por pequenas 

comunidades. Assim, imersos em uma multiplicidade de sistemas de valores (que não raro 

encontram-se em situações de conflito), o homem contemporâneo apresenta dificuldades para 

conservar uma identidade estável.  

Tais transformações impactaram decisivamente as instituições socializadoras, que agem 

para “conservar e disponibilizar o sentido tanto para o agir do indivíduo em diversas áreas de 

ação quanto para toda sua conduta”. Sobretudo o pluralismo e a diferenciação estrutural das 

funções das instituições, com sua multiplicidade de projetos – em oposição a um mundo pré-

moderno, onde os sistemas hierárquicos de valor e de saber estavam intimamente ligados –, 

geram uma diminuição no grau de coerência dos sistemas de valores e um aumento na 

competitividade na produção, comunicação e imposição de sentido.  

Outro autor, o sociólogo francês Bernard Lahire, chama a atenção em seu livro o Homem 

Plural (2002) que, na contemporaneidade, a socialização é muito mais plural do que foi no 

passado. Segundo ele, atualmente vivemos simultânea e sucessivamente em contextos sociais 

diferentes. Todo o corpo individual mergulha numa pluralidade social, sujeito a princípios de 

socialização heterogêneos e às vezes contraditórios, que o agente social acaba incorporando. 

Em relação à tese de Bourdieu, Lahire propõe uma relativização do poder do passado e, mais 

especificamente, do poder da família como instância socializadora, e da primazia da 

socialização primária (a familiar): 
“As socializações secundárias, mesmo realizadas em condições socioafetivas diferentes, podem questionar 

profundamente e fazer competição com o monopólio famíliar na socialização da criança e do adolescente” 
(p. 33).  

Hall (1997) explora as mudanças na socialização pelo prisma da centralidade da cultura, 

que assume aspecto plural e diversificado, materializada na heterogeneidade de espaços de 

produção e troca de informações, saberes e competências. Questionando a interpretação de 

que a construção de identidades se dá pela interiorização do social, Dubet (1996) defende a 

                                                 
12  Na definição de Berger e Luckmann, “o sentido se constitui na consciência humana: na consciência do 
indivíduo, que se individualizou e se tornou pessoa através de processos sociais. (...) O sentido é a consciência de 
que existe uma relação entre as experiências” (p. 14-15). 
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noção de experiência para exprimir condutas individuais e coletivas dominadas pela 

heterogeneidade de princípios de orientação. Submetido a variadas lógicas de ação, o 

indivíduo não se socializa inteiramente – ao contrário, guarda capacidade crítica e certo 

distanciamento em relação a si mesmo, não aderindo totalmente a nenhum de seus papéis. Da 

perspectiva da sociologia da experiência, o indivíduo é considerado como um ator intelectual, 

capaz de dominar, conscientemente, pelo menos em certa medida, a sua relação com o 

mundo. 

Giddens (1991) analisa a novidade em termos semelhantes, informando-nos de que a nova 

conformação do espaço social potencializa a capacidade reflexiva do indivíduo, “aumentando 

sua capacidade de articular a multiplicidade de informações a que tem acesso”. Nesse 

contexto, a reflexividade é muito mais importante do que no passado, fazendo a balança da 

socialização pender para o indivíduo, que mais do que nunca precisa ter capacidade de 

avaliação para saber em que momentos aplicar lógicas de ação apreendidas em diferentes 

espaços e tempos de socialização. 

 

1.3 IMPLICAÇÕES DAS MUDANÇAS PARA O CONCEITO DE SOCIALIZAÇÃO 

As transformações na arquitetura do social põem em cheque o conceito durkheimiano de 

socialização e a noção bourdieuriana de habitus, que teriam aos poucos perdido seu poder de 

uso e a capacidade de explicar as mudanças nas sociedades atuais. A hipótese, aqui, é que, 

reatualizados, ambos mantêm sua capacidade explicativa quanto às relações indivíduo-

sociedade e a ordem institucional contemporânea.  

Primeiramente, quanto ao conceito de socialização, Setton (2008a e 2008b) propõe que se 

veja como um processo de integração do indivíduo à sociedade regido não pela 

obrigatoriedade e pelo condicionamento, mas, sim, por um processo de negociação construído 

tanto coletiva quanto individualmente, que envolve noções como ambiguidade (entre 

obrigação e liberdade quanto à partilha dos símbolos que possibilitam a manutenção dos laços 

sociais), ambivalência (entre interesse e desinteresse pela manutenção dos laços sociais) e 

riscos e tensões que envolvem as reciprocidades (entre indivíduo e sociedade).  

Nesse sentido, Setton propõe que se considere a contribuição de Guy Vincent, para quem 

o termo socialização significaria “estudar as múltiplas relações que se tecem entre os seres 

sociais e entre seres sociais e o mundo, um processo de realizações sucessivas e coexistentes 

de ser, estar, construir e relacionar-se com e no mundo. (...) Uma vez que a interiorização das 
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formas culturais não exclui a possibilidade de troca, a socialização deve ser pensada em 

termos de um constante fazer-se, refazer-se, desfazer-se” (Vincent apud Setton, p. 19-20). 

A partir de uma compreensão do conceito que a autora define como complexa e dialógica, 

socialização é entendida como um conjunto de “práticas de cultura que tecem e mantêm laços 

sociais”. Por enxergar nas instituições matrizes de produção, difusão e reprodução de cultura, 

o conceito pode enfatizar as estratégias de transmissão e transformação dos grupos sociais e 

explorar as disposições de cultura incorporadas pelos indivíduos ao longo de suas 

experiências de vida, seguindo com poder explicativo para a relação dialética indivíduo-

sociedade – para Setton (2008a), uma troca simbólica incessante entre as duas faces de uma 

mesma realidade: o indivíduo e as matrizes sociais de cultura. 

Quanto ao habitus, retomando Bourdieu à luz das novas contribuições teóricas, Setton 

(2008b) diverge de Lahire ao defender que o conceito de habitus “ainda pode dar conta da 

especificidade da formação da identidade pessoal e grupal dos indivíduos na 

contemporaneidade”. Para a autora, as mudanças na contemporaneidade não inviabilizam a 

ideia de uma matriz geradora de disposições, ainda que sejam disposições heterogêneas, 

apreendidas segundo a configuração de forças entre as diversas agências de socialização. 

Mesmo que os princípios de ação possam ser contraditórios, isso não significa que o habitus 

se inviabilize.  

Em um contexto de múltiplas e simultâneas socializações e da relativização do poder das 

instituições, o habitus torna-se mais eclético, com cada situação social requerendo o uso de 

determinadas categorias de pensamento e de ação. Resultado de múltiplas experiências 

socializadoras, produto criativo de sujeitos peculiares, singulares, e dependente de 

circunstâncias sociais, políticas, religiosas, econômicas, escolares, midiáticas etc., ele adquire 

conotações híbridas e fragmentadas – mas segue existindo, sendo o indivíduo o “lugar” onde 

cruzam-se e integram-se os sentidos particulares interiorizados nos contatos com o social. 

Como construção possibilitada pela multiplicidade de referências identitárias que circundam 

os indivíduos, o conceito de habitus híbrido 

“(...) É melhor que incoerente ou plural, pois admite mais explicitamente a ideia de criação, amálgama, 

mistura realizada pela vivência e pela capacidade de cada um de nós montarmos uma experiência 

identitária. (...) Não somos sujeitos incoerentes, somos resultado de um conjunto heterogêneo de 

experiências de formação cultural que nos particulariza” (Setton, 2008b, p. 22).  

 Para o campo da educação, num momento histórico em que o processo educativo 

experimenta uma ampliação da temporalidade e de partilha de responsabilidades com diversas 

outras instituições, o conhecimento das particularidades da socialização e do habitus, esse 
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sistema capaz de gerar “princípios de ação, percepção e julgamento” nos auxilia a entender as 

possibilidades e limitações da escola, do professor e do ato educativo na contemporaneidade.  

 

1.4 SOCIALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA E EDUCAÇÃO 

Reconhecendo as similitudes entre educação e socialização, passo agora à reflexão sobre 

em que medida a transformação da arquitetura social redefiniu, também, o mundo da 

educação. Analiso, abaixo, as decorrências dessas mudanças na definição de educação, em 

relação aos agentes educativos, na forma pela qual se educa e na duração do processo 

educativo.  

Ao fazer um apanhado das diferentes definições de educação, José Carlos Libâneo (1998) 

aponta para uma familiaridade de entendimento que vem desde a Antiguidade clássica. Trata-

se da concepção de educação como um processo de desenvolvimento – “o ser humano se 

desenvolve e se transforma continuamente, e a educação pode atuar na configuração da 

personalidade a partir de determinadas condições internas do indivíduo”. Segundo Libâneo, as 

definições diferenciam-se em dois aspectos: 1- pela ênfase às disposições internas (do 

indivíduo) ou externas (do meio) no processo; 2- pela finalidade ou ideal da educação.  

A combinação desses aspectos propicia uma variedade imensa de concepções, embora 

para o senso comum o que predomine seja a noção de educação como um processo de 

adaptação ao meio. Citando Planchard, Libâneo afirma que tal concepção aparece já no 

sentido etimológico do termo latino educatio (educação): “cuidados que se aplicam aos 

educandos visando adaptar seu comportamento a expectativas e exigências de um 

determinado meio social”. Nesse sentido, a educação seria sempre reprodutora, colaborando 

para que os indivíduos se inserissem passivamente em uma realidade social já cristalizada. 

Embora não se possa negar a função adaptadora da educação (“é inevitável que as 

gerações adultas cuidem de transmitir às gerações mais novas os conhecimentos, 

experiências, modos de ação que a humanidade foi acumulando” para a continuidade da vida 

social), Libâneo nos propõe que busquemos um entendimento ampliado do conceito de 

educação. Em sua obra Pedagogia e Pedagogos, para Quê? (1998), o autor formula sua 

proposta de duas maneiras diferentes, mas que expressam um mesmo ponto de vista. A 

primeira formulação: 

“Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto 

de relações de grupos e classes sociais” (p. 22). 
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A segunda:   
“O acontecer educativo corresponde à ação e ao resultado de um processo de formação dos sujeitos ao longo 

das idades para se tornarem adultos, pelo que adquirem capacidades e qualidades humanas para o 

enfrentamento de exigências postas por determinado conceito social” (p. 66).  

Em ambas as definições, subsiste a ideia de educação como desenvolvimento 

(“desenvolvimento humano” no primeiro trecho e “processo de formação” no segundo 

trecho). Também reitera-se a concepção do ato educativo como um processo relacional 

indivíduo-sociedade, ficando claras as semelhanças entre educação e socialização. Entretanto, 

ao contrário da definição do senso comum, não se fala em adaptação ao meio, mas em 

“relação ativa” (primeiro trecho) ou “enfrentamento de exigências” do meio (segundo trecho).  

A “relação ativa” ou o “enfrentamento”, portanto, pode materializar-se, sim, em uma  

finalidade que seja a adaptação, mas também em confronto, ruptura, reforma, aliança ou 

negociação.  

É justamente sobre essa concepção de educação como desenvolvimento relacional com 

finalidade diversificada que se estruturam as teorias da educação, “nas quais filósofos e 

educadores explicitam a natureza, os fins, as modalidades e métodos” pelos quais a educação 

almeja realizar nos sujeitos humanos as características de “ser humano” de que nos fala 

Charlot (2000) – a ideia de que o homem, animal prematuro e imperfeito, nasce submetido à 

obrigação de aprenderF

13
F para ser. A condição humana de ingresso em um mundo em que o 

humano já existe obriga à apropriação (sempre parcial) de algo que é externo, excêntrico. É 

por meio dessa apropriação obrigatória – a educação – que realizamos um triplo processo de 

hominização (tornar-se homem), singularização (tornar-se exemplar único de homem) e 

socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e ocupando um 

lugar nela). Esse triplo processo em que nos construímos e somos construídos pelos outros, 

vale dizer, é um “movimento longo, complexo e nunca acabado”. É sempre autoprodução – 

mas, posto que é relacional, só se torna possível pela mediação do outro.    

Para Libâneo, entretanto, mesmo que se reconheça toda a amplitude possível às 

finalidades do ato educativo, o objetivo da educação na sociedade contemporânea – dadas as 

suas conformações atuais – só pode ser um: 

                                                 
13  Para Charlot (2000), aprender é mais amplo que saber. Aprender inclui adquirir saber (conteúdo 
intelectual), dominar objeto ou atividade (por exemplo, amarrar um tênis) e entrar em formas relacionais (por 
exemplo, o código partilhado de bons modos à mesa). 
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“Numa sociedade em que as relações sociais baseiam-se em relações de antagonismo, em relações de 

exploração de uns sobre os outros, a educação só pode ter cunho emancipatório, pois a humanização plena 

implica a transformação dessas relações” (p. 23). 

Uma segunda reflexão diz respeito aos agentes educativos da contemporaneidade. Para os 

estudos clássicos da sociologia da educação, educação era assunto da escola e de família 

(Setton, 2005). Novamente, grande parte dos trabalhos encontra como maior paradigma a 

obra de Émile Durkheim. Em Educação e Sociologia (1952), o autor afirma que pais e 

professores agem sobre a criança (“ser egoísta que acaba de nascer”) em um processo 

civilizatório, fazendo predominar sobre o ser individual o ser social, “capaz de submeter-se à 

vida moral e social”, adaptado a um meio específico. Sua posição sobre a “obra da educação” 

é sintetizada na definição:  
“A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontrem ainda 

preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados 

físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a 

que a criança, particularmente, se destine” (p. 32). 

Luckmann e Berger (1983F

14
F, apud Setton 2005) conceituam com maior profundidade essa 

distinção falando em socialização primária (familiar, principalmente) e socialização 

secundária (mundo do trabalho e escolas). Para os autores, os saberes incorporados pelas 

crianças dependeriam das relações entre crianças e adultos e entre família e universo escolar, 

não estando garantida a linearidade ou complementaridade entre os saberes – uma concepção 

menos determinista em relação à ideia durkheimiana de educação como reprodução (Setton, 

2005).  

Tais explicações teóricas são postas em xeque com a emergência das práticas de 

socialização contemporâneas. Dubet (apud Setton, 2007) nos lembra de que segue em curso 

um progressivo processo de desinstitucionalização, ocorrendo a perda da força das instâncias 

tradicionais (família e escola) na construção de identidades. Medindo forças na socialização, 

diversas instituições (especialmente a mídia) apresentam discursos concorrentes, não raro 

contraditórios, expondo o homem a esquemas de ação heterogêneos – a socialização plural de 

que nos fala Lahire (2002). O ritmo frenético do avanço tecnológico também põe por terra o 

paradigma de que o vetor educativo é unidirecional, sempre dos mais velhos para os mais 

novos (Lahire, 2002). 

 

 
                                                 
14  BERGER, Peter e LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 
1983. 
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1.5 O PAPEL DA ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE 

Qual a especificidade da escola enquanto instância de socialização? Que tipo de 

integração social é ela capaz de promover, a ponto de diferenciar-se, por exemplo, da família, 

da religião e da mídia? A questão é analisada por Pierre Bourdieu (2007) no artigo “Sistemas 

de Ensino e Sistemas de Pensamento”. Refletindo sobre a atuação dos sistemas escolares, o 

autor afirma que, do mesmo modo que a religião nas sociedades primitivas, a cultura escolar 

propicia aos indivíduos um corpo comum de categorias de pensamento que tornam possível a 

comunicação – por outras palavras, “o fator fundamental do consenso cultural que possibilita 

a comunicação” (p. 206). Assim,  
“Os indivíduos 'programados', quer dizer, dotados de um programa homogêneo de percepção, de 

pensamento e de ação, constituem o produto mais específico de um sistema de ensino” (p. 206).  

O que Bourdieu nos diz é que a escola propicia – em tese – a aquisição e internalização de 

um conjunto de esquemas intelectuais fundamentais, essenciais inclusive na seleção posterior 

de outros esquemas de pensamento. Abrangente, essa influência diz respeito tanto ao “que” a 

escola ensina quanto ao “como” a escola ensina, uma vez que o sistema escolar é “capaz de 

modelar os espíritos dos discentes e docentes tanto pelo conteúdo e pelo espírito da cultura 

que transmite como pelos métodos segundo os quais efetua essa transmissão” (p. 227). Acima 

de tudo, essa transmissão não é neutra: a “cultura” propagada pela escola é da elite dominante, 

corroborando a força do arbitrário cultural. Na mesma linha, Charlot (1979) acentua a 

dimensão política da educação escolar, afirmando que as ideias, modelos e normas sociais de 

comportamento que a escola inculca na criança reforçam a ideologia dominante. 

A emergência de uma nova configuração da socialização contemporânea nos leva a 

problematizar a importância dos sistemas escolares na formação intelectual de crianças e 

jovens. Assolada pelo processo de desinstitucionalização de que nos fala Dubet, a escola é 

obrigada a partilhar o ato pedagógico com outras instituições (Setton, 2005). Tais mudanças 

colaboram para uma redefinição do conceito de educação. No limite, tudo passa a ser 

educaçãoF

15
F, que, como diz Vasquez (1998), inclui não apenas a escolarização, mas toda ação 

educativa tanto dentro como fora da escola. “Hoje, falamos de educação como um processo 

permanente vinculado à melhora das condições de vida dos indivíduos e das comunidades” 

(p.11). Para Setton (2007), na sociedade contemporânea: 

                                                 
15  Libâneo (1998), entretanto, é claro ao dizer que “nem toda socialização é educação. A socialização que 
é educação é aquela voltada para o desenvolvimento individual comprometida com uma série de valores”, “...e 
de inserção social dos indivíduos em um determinado contexto histórico-social”. 
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“Prática educativa não é apenas o processo de aprendizado de um conhecimento formal e sistemático, mas 

também uma prática presente de maneira difusa e pulverizada no cotidiano das relações sociais, sobretudo 

no conhecimento pulverizado e possibilitado pelo crescimento da circulação de informações.” 

A escola não ficou imune a essa transformação. Libâneo (1998) aponta que uma das 

principais consequências da introdução de novos atores e de novas práticas no campo 

educacional foi a redução da distância entre a educação formal, não-formal e informal, que no 

ambiente escolar passaram a se interpenetrar cada vez mais.  

A instituição escolar segue, em tese, como um espaço privilegiado de educação formal. 

Trilla (1985), Gohn (2006) e Vasquez (1998) identificam a educação formal diretamente com 

os serviços prestados pelas instituições escolares. Libâneo concede uma pequena 

diferenciação, preferindo falar em “instâncias de formação”, sejam elas escolares ou não, que 

podem ser consideradas como educação formal desde que tenham “objetivos educativos 

explícitos e que esses objetivos sejam socialmente reconhecíveis pelo educador, pelo 

educando e pelo meio social em que esta ação educativa está inserida”. Além do consenso de 

que se trata do tipo de educação com maior grau de institucionalização, destaca-se ainda o 

aspecto das ritualidades (regras e comportamentos) bem definidas (Gohn, 2006), a 

normatização e sistematização dos conteúdos (Gohn, 2006), a hierarquização em níveis ou 

ciclos (Vasquez, 1998), a necessidade de um espaço e de um tempo organizados e próprios 

para o ato educativo (Trilla, 1985) e o alto grau de intencionalidade (Libâneo, 1998, Trilla, 

1985, Vasquez, 1998). Suas finalidades são analisadas de forma ampla por Libâneo (a 

transmissão da concepção de homem e de sociedade que tem o educador) e pragmática por 

Vasquez (formação básica que permita o aprendizado contínuo ao longo da vida). 

Na contemporaneidade, essa modalidade de educação passa a conviver mais fortemente 

com outras menos sistemáticas – a saber, a educação informal –, que acontecem nas relações 

sociais ou com o ambiente (Libâneo, 1998, Vasquez, 1998) e se dão de forma espontânea na 

família, com amigos, com vizinhos, com colegas de escola, religião, mídia (Gohn, 2006) e 

não são estruturadas nem organizadas (Libâneo, 1998, Trilla, 1985, Gohn, 2006 e Vasquez, 

1998) – e a não-formal, que possui “um certo grau de sistematização e de estruturação”, como 

nos diz Libâneo (1998), que tem um “objetivo pedagógico explícito e reconhecido por seus 

participantes”, nas palavras de Trilla (1985), e é criada “para satisfazer determinados 

objetivos educativos”, segundo Gohn (2006), mas que está fora da “estrutura do ensino 

tradicional”, como aponta Trilla (1985), embora tenha “papel educativo institucional e 

socialmente reconhecido”.  
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Com a ampliação do enfoque educativo na contemporaneidade, a educação informal e a 

não-formal tornam-se instrumentos para suprir a necessidade de educação permanente da 

sociedade atual. Segundo Vasquez, 
“Hoje, faz-se cada vez mais patente o fato de que a escola concede, no melhor dos casos, uma formação 

básica e umas competências para seguir aprendendo, processo que acontece justamente pela educação não 

formal” (p. 14). 

 No caso brasileiro, salta aos olhos a influência da televisão: sua penetração é praticamente 

universal, superando em muito a influência da escola, outro importante espaço de 

socialização. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE 2005, 

56% da população brasileira não ultrapassou o Ensino FundamentalF

16
F – apenas 44% da 

população, portanto, estudou mais de oito anos. De outro lado, a mesma pesquisa aponta que 

91,4% dos domicílios brasileiros possuem televisãoF

17
F. “Possibilitando o acesso a 

comportamentos e modelos de conduta, a programação midiática transmite um saber que 

atinge virtualmente a totalidade da população do país, num alcance muito maior que o da 

escola” (Setton, 2004). Ainda que consideremos apenas o universo das crianças e adolescentes 

que ultrapassaram o ensino fundamental, a predominância da TV, pelo menos no que diz 

respeito ao tempo dispendido em comparação com a escola, é evidente. José Manoel Morán 

(1993) afirma que a criança chega à adolescência depois de ter assistido a 15 mil horas de 

televisão e mais de 350 mil comerciais, contra menos de 11 mil horas de aulas. Os números 

impressionam, ainda que seja necessário relativizá-los – afinal, passar horas diante da TV não 

significa efetivamente prestar atenção ao que se veicula (ela pode ser, por exemplo, apenas 

um “ruído de fundo” para fazer companhia). 

Trata-se de uma significativa circulação de visões de mundo, valores e opiniões, 

competindo muitas vezes em condições favoráveis – dado o seu poder de sedução com 

imagens, sons e informações – com outras instituições produtoras de sentido, como a família, 

a escola e a religião, por exemplo. Esse saber midiático não pode ser ignorado, embora o 

tenha sido até o presente: “A mídia na educação está cada vez mais presente, mas não 

                                                 
16  Desse total, 10,8% são considerados analfabetos (sem escolarização ou no máximo com um ano de 
escola) e 25% são analfabetos funcionais (pessoas com menos de quatro anos de escolarização, com 
alfabetização insuficiente para ler e escrever pequenos enunciados). Fonte: Pnad/IBGE 2005. 
 
17  Em termos de bens duráveis, a presença da TV nos domicílios supera inclusive a da geladeira (88%) e 
perde apenas para o fogão, que aparece em 97,5% das residências brasileiras. Outros meios de comunicação 
altamente disseminados nos lares brasileiros são o rádio (88%) e o microcomputador (18,6%). Fonte: Pnad/IBGE 
2005. 
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produziu ainda as mudanças necessárias no currículo escolar, na pedagogia e na metodologia. 

Houve poucos avanços em termos práticos” (Gadotti, 2006b).  

 

1.6 NOSSA PERSPECTIVA SOBRE A ESPECIFICIDADE DA SOCIALIZAÇÃO 

ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE 

Reconhecer a importância dos saberes que a mídia divulga não significa outorgar-lhe a 

função educativa da escola. Está certo que, ao veicular informações, a mídia também educa, 

pois constrói sentido para a vida (Gadotti, 2006b). Mas um projeto educativo verdadeiro, 

muito mais do que informar, ambiciona principalmente formar. A formação do conhecimento 

só ocorre quando o indivíduo é capaz de decodificar criticamente a informação seccionada, 

respaldado por um conjunto de valores que na maioria das vezes a mídia, imersa na lógica 

mercantil da guerra de audiência, não consegue transmitir. A formação de tal competência 

exige esforço sistemático na construção de esquemas conscientes de pensamento, de 

percepção ou de expressão para decodificar o mundo e agir nele (Bourdieu, 2003). Tal esforço 

sistemático só pode ser levado a cabo pela escola – reajustada, sim, para abarcar a importância 

dos processos comunicativos na vida dos alunos, mas sem abrir mão de sua vocação mais 

profunda: 
“A escola continuará, para se fazer uso de uma redundância formal, mas com carga significativa ampliadora, 

sendo escola, portanto, locus de sistematização e, sobretudo, produção de saber. A ‘leitura’ dos sistemas de 

comunicação, no seu compósito de produção, circulação e, sobretudo, recepção, deve estar integrada aos 

fluxos crítico-dialógicos dos demais discursos com os quais a escola trabalha” (Citelli, 2004, p. 16-17). 

Dessa perspectiva, a oposição entre formal, informal e não-formal é substituída pela 

integração e convergência de todas as experiências educativas, compondo um sistema 

educativo “que se desenvolve ao largo de toda a vida dos indíviduos e das comunidades”. 

Como diz Libâneo (1998), o espaço privilegiado dessa convergência é a escola, onde 

ocorreria a síntese das múltiplas agências educativas, sejam elas formais, informais ou não-

formais. 

O professor é também obrigado a repensar seu ofício. A disseminação e a generalização 

do conhecimento acentuam um aspecto do fazer docente que já aparece quando da passagem 

do lecionador clássico para o construtivista – a função do professor como um mediador do 

conhecimento, um facilitador para que o aluno, sujeito de sua própria formação, construa e 

reconstrua o conhecimento. Integrando novos espaços de formação (diversas mídias, ONGs, 

internet, espaços públicos, empresas etc.), mais do que nunca o novo professor passa a ser um 

profissional do sentido, “que seleciona a informação e dá/constrói sentido para o 
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conhecimento, (...) gestor, construtor, organizador, mediador, coordenador (...) do 

conhecimento” (Gadotti, 2006b).  

Se encararmos a crescente importância da educação informal e não-formal como uma 

oportunidade para a escola em vez de uma ameaça, levando esses discursos para dentro do 

ambiente escolar para refletir sobre esses saberes à luz dos sistemas de percepção, 

pensamento e ação transmitidos pela escola, estaremos pondo em contato duas matrizes de 

cultura, a erudita e a popular. Vendo-as sob a ótica do reconhecimento mútuo, a escola pode 

deixar de ser o lugar de consagração da distinção para tornar-se uma instância socializadora 

dedicada ao entendimento mútuo e à redução das desigualdades.  
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2 COMUNICAÇÃO: A MEDIAÇÃO ESCOLAR 

 

Há pelo menos cinco décadas, a escola ambiciona ser uma mediadora entre os receptores 

e emissores da comunicação em seus mais diversos níveis: intrapessoal (quando emissor e 

receptor são a mesma pessoa), interpessoal e grupal (quando há um ou mais emissores e 

receptores, ainda assim em número reduzido) e, sobretudo, midiática (um emissor, muitos 

receptores). Em geral, seu discurso tem sido marcado pela negação à potencialidade educativa 

dos meios de comunicação e de refutação dos saberes por eles veiculados, desqualificando-os. 

Mais recentemente, entretanto, programas específicos de comunicação e educação procuram 

dar uma nova feição a esse papel escolar, problematizando a influência midiática e analisando 

seu potencial socializador com maior complexidade.  

Neste capítulo, o que se pretende é construir um panorama dessas iniciativas escolares, 

mostrando como essas tendem a acompanhar a própria evolução histórica das teorias no 

campo da comunicação, no que diz respeito à definição do tema, das possibilidades e 

limitações do ato comunicativo, e o papel do emissor e das instâncias intermediárias. Ao 

longo desta retrospectiva, discuto as concepções subjacentes a cada modelo, procurando 

assim explicitar minhas escolhas e filiações teóricas. 

 

2.1 O QUE É COMUNICAÇÃO 

Ao traçar um roteiro introdutório ao campo de estudo da comunicação social no Brasil, 

Venício A. de Lima (2001) nos informa que o primeiro problema de uma tentativa de 

entender o que é comunicação é o próprio significado original da palavra, derivada do 

substantivo latino communicationem, “a ação de tornar comum”. Essa origem, de acordo com 

Lima, faz com que a palavra comunicação carregue uma ambiguidade até hoje não resolvida:  
“Essa ambiguidade é representada, em seus extremos, por transmitir, que é um processo unidirecional, e 

compartilhar, que é um processo comum ou participativo. Assim, ‘a ação de tornar comum a muitos’ pode 

ser resultado tanto de uma transmissão quanto de um compartilhamento, que são polos opostos de uma ação 

de comunicar. Para que se transmita algo é preciso que se admita que esse algo possa ser apropriado e 

transmitido a outro. Quando se compartilha, ao contrário, o que ocorre é uma coparticipação, uma 

comunhão, um encontro. A distinção pode ser feita identificando-se, de um lado, uma comunicação 

manipulatória e, de outro, uma comunicação participativa” (p. 24 e 25, itálico no original). 

O que se observa é que o caráter do processo comunicativo (de manipulatório a 

participativo, passando pelas nuances intermediárias) nos diferentes modelos teóricos deveu 

sua definição especialmente ao papel que cada teoria presumiu para os 
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usuários/consumidores/receptores da mídia em relação à leitura/interpretaçãoF

18
F das 

mensagens (Lima, 2001).  

 

2.2 RECEPÇÃO: AS DIFERENTES CONCEPÇÕES 

A primeira noção a surgir foi a da recepção neutra, concebida a partir de um modelo de 

comunicação que se apropria de conceitos da matemática e da indústria de telecomunicações. 

A origem do modelo é a teoria matemática da comunicação, elaborada pelos engenheiros 

Shannon e Weaver nos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos, em 1947. 

Importando conceitos matemáticos e de engenharia, essa teoria define comunicação como 

“transmissão de informação” – daí que seja também conhecida como teoria da informaçãoF

19
F. 

Baseada no esquema unidirecional emissor → mensagem → receptor, a teoria da informação 

não se preocupa com o conteúdo das mensagens, mas com a eficácia da transmissão. O 

mesmo modelo que funciona para a comunicação entre duas máquinas funcionaria também 

para a comunicação entre dois seres humanos. Nessa perspectiva, tanto emissor quanto 

receptor seriam neutros, e o conhecimento poderia ser definido como acúmulo de informação 

mais classificação. 

Para Fígaro (2000), essa teoria impulsiona uma corrente de pensamento “ainda hoje 

hegemônica, que pensa (...) a comunicação como uma relação similar à transmissão de 

informações, com todo o determinismo que tal postura acarreta” (p. 38). Ainda hoje, notamos 

seus ecos no discurso publicitário dos meios de comunicação que se vendem como imparciais, 

sustentáculo central da ideia da chamada “mídia neutra”. Muito se escreveu sobre o mito da 

objetividade – na prática, impossível de ser atingida, seja por pressões de ordem econômica 

ou política, seja mesmo por uma impossibilidade ontológicaF

20
F. Afinal, “entre o fato e a versão 

que dele publica qualquer veículo de comunicação de massa há a mediação de um jornalista 

                                                 
18  Daqui por diante, nos referimos à interpretação adaptando o sentido proposto por Citelli (2004): 
capacidade de reconhecimento e de compreensão dos discursos por meio de determinados procedimentos 
analíticos incorporados, que possibilita a seleção, o recorte e, sob certas circunstâncias, a sugestão de novas 
leituras sobre os discursos constituídos e a inserção num debate propositivo para compreender e redefinir 
práticas sociais. 
 
19  Neste quadro teórico, usamos a terminologia proposta por Lima (2001: 38-39) na tabela “Modelos 
Teóricos para o Estudo das Comunicações”. Nossa única modificação foi em relação à contribuição da chamada 
Escola de Frankfurt: preferimos falar em teoria crítica por acreditarmos que esse termo seja mais difundido que 
o proposto por Lima (teoria da mercadoria).  
 
20  Impossibilidade reconhecida pelos manuais dos principais órgãos de imprensa do Brasil. A título de 
exemplo, selecionamos um trecho do Manual de Redação da Folha de S.Paulo: “Não existe objetividade 
absoluta no jornalismo. Ao redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma uma série de decisões que são em larga 
medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções”.  
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(não raro, de vários jornalistas), que carrega consigo toda uma formação cultural, todo um 

background pessoal, eventualmente opiniões muito firmes a respeito do próprio fato que está 

testemunhando” (Rossi, 1990). Além disso, a ideia de um emissor neutro e de um receptor 

neutro exclui do processo comunicativo suas dimensões política e cultural. Concordo com 

Martín-Barbero (2003) quando ele classifica a teoria da informação de “funcionalista”F

21
F, 

dizendo que ela deixa de fora coisas demais:  
“Não somente a questão do sentido, mas também a do poder. Fica de fora (...) o conflito de interesses em 

jogo na luta por produzir, acumular ou veicular informações e, por conseguinte, os problemas da 

desinformação e do controle” (p. 292). 

Uma segunda concepção é a de recepção passiva, que tem origem em pelo menos quatro 

modelos teóricos distintos. Os dois primeiros, conhecidos como teoria da manipulação e 

teoria da persuasão, surgem nos Estados Unidos – o primeiro na época da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), o segundo durante a Segunda Guerra (1939-1945). Em comum, os dois 

modelos lançam mão da psicologia behaviorista (o esquema estímulo-resposta) para prever os 

efeitos da mensagem midiática no comportamento de curto prazo da audiência. Ambos 

consideram os emissores todo-poderosos e os receptores altamente manipuláveis – a diferença 

é que a teoria da persuasão concede ao receptor uma pequena autonomia para evitar a 

manipulação, pondo ênfase no convencimento.  

O terceiro modelo a originar o conceito de receptor passivo aparece na Europa dos anos 

1940, capitaneado pelos filósofos da chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha. Seus 

precursores são Adorno e Horkheimer, elaboradores da teoria crítica, uma das principais 

responsáveis pela visão pessimista, idealista e imobilista dos fenômenos ligados aos meios de 

comunicação (Silva, 1983). Em linhas gerais, a teoria crítica encara a comunicação como 

mercadoria produzida pela indústria cultural, conceito que descreve a produção de bens 

materiais e simbólicos (filmes, obras de arte, textos etc.) em escala industrial, adquirindo as 

mesmas características da produção industrial: fabricação em série por meio de divisão do 

trabalho e estandardização (padronização) para consumo em larga escala (massa). Adorno e 

Horkheimer demonstram horror ao que chamam de manipulação comercial da cultura. Para 

eles, a introdução da lógica da indústria na produção da arte produziria esquematismo de 

ideias (“todos os filmes dizem o mesmo”), atrofia da atividade do espectador (cultura de 

massa não deixa espaço para pensar), degradação da cultura em diversão (a cultura de massa 

                                                 
21  Funcionalista no sentido daquilo que é funcional, tem efeito (resposta) esperado a partir de um input 
(estímulo) conhecido. 
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como alienação) e a dessublimação da arte (ela se esgota na imitação, leva à emoção e não à 

comoção) (Silva, 1983).  

A expressão “indústria cultural” nasce em um contexto bem específico: Adorno e 

Horkheimer manifestavam sua ojeriza à utilização do rádio, cinema e jornais pelo nazismo 

como instrumentos de convencimento ideológico. Mas o uso posterior do termo fez com que 

“indústria cultural” ficasse associada à ideia de que os meios de comunicação de massa são 

apenas instrumentos de controle e manipulação do pensamento coletivo, que representam tão 

somente a ideologia dominante, absorvida de forma passiva e ordeira por uma massa 

ignorante de espectadores, de pensamento homogêneo e de padrão cultural deteriorado (Silva, 

1983).  

O quarto modelo teórico de receptor passivo é a teoria estruturalista – não toda ela, pois 

sob o guarda-chuva do estruturalismo abrigam-se vertentes teóricas bastante variadas. Refiro-

me, especificamente, ao estruturalismo marxista de Louis Althusser e à semiologia de texto 

fechado de Ferdinand de Saussure, que busca explicações psicanalíticas e linguísticas para 

revelar a função ideológica da mensagem midiática (Mattelart, 2005). Para o estruturalismo 

althusseriano, a classe no poder dentro do sistema capitalista industrial impõe sua ideologiaF

22
F 

por meio dos chamados aparelhos ideológicos de Estado (escola, religião, família etc.). No 

caso da mídia, o sistema dirige o modo como a audiência vai interpretar a mensagem para 

levar o receptor a conclusões ideológicas e comportamentos previamente esperados, 

“assegurando, garantindo e perpetuando o monopólio da violência simbólica, que se exerce 

sob o manto de uma legitimidade pretensamente natural” (Mattelart, 2005).  Nesse contexto, a 

semiótica aparece como a ciência capaz de descobrir “durante o processo de comunicação, 

(...) como a ideologia dominante (...) penetra a mensagem, provocando determinados efeitos” 

(White, 1998a).  

Segundo Martín-Barbero (2003), a principal limitação explicativa desse modelo é que, se 

seu raciocínio central estivesse correto, bastaria fazer análise semiótica (estudo da 

significação das mensagens) dos conteúdos da mídia para deduzir as intenções autorais 

(produtor) e as respostas da audiência (receptor). Em crítica a essa posição teórica, a que o 

autor chama de ideologismo, no sentido de que tudo passou a ser uma questão de ideologia:  
“Entre emissores-dominantes e receptores-dominados, nenhuma sedução, nem resistência, só a passividade 

do consumo e a alienação decifrada na imanência de uma mensagem-texto nunca atravessada por conflitos e 

contradições, muito menos por lutas” (p. 291).  

                                                 
22  Ideologia no significado atribuído por Thompson (1995): sentido a serviço do poder.  
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Um terceiro grupo de teorias encara o receptor como sujeito ativo do processo 

comunicativo. Duas delas tiveram bastante impacto nas pesquisas produzidas na América 

Latina. A primeira, que Lima (2001) chama de teoria do diálogo, teve como um dos seus 

artífices o educador brasileiro Paulo Freire. Embora Freire não conceba propriamente uma 

teoria da comunicação (seu único livro específico sobre o tema é Extensão ou Comunicação, 

original de 1968, publicado em 1971), sua obra revela uma imbricação enorme entre 

comunicação e educação, produzindo significativas contribuições à tradição dialógica dos 

modelos teóricos sobre comunicação.  

Argumentando que comunicação é a “coparticipação de sujeitos no ato de conhecer”, 

Freire concebe a comunicação como diálogoF

23
F, em oposição à noção de extensão, uma 

comunicação como monólogo, uma transmissão de saber que não gera conhecimento. A base 

do processo de comunicação seria a reciprocidade (confiança mútua) entre os sujeitos: 
“Comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar (...) [Ela] implica uma reciprocidade que não 

pode ser rompida (...) comunicação é diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (apud Lima, 2001, p. 

55). 

Nesse processo, emissor e receptor assumem papel ativo, intercambiável e em igualdade 

de condições, numa busca para diminuir suas incompletudes. Segundo Lima, a comunicação 

em Paulo Freire tem uma dimensão dialógica (comunicação como coparticipação), relacional 

(o sujeito pensante não pode pensar sozinho) e política (a função do diálogo é transformar o 

mundo.  

Assim como toda a pedagogia freiriana, essa concepção subjetivista/existencialista da 

comunicação sofreu duras críticas: foi tachada de “ingênua” e “humanista”, no sentido de 

encobrir a luta de classes. Lima nos lembra ainda que a teoria freiriana “considera o diálogo 

em um contexto abstrato e a comunicação como que pairando acima das relações sociais de 

poder e das distorções historicamente provocadas pelos sistemas de dominação”, para depois 

observar que “a análise de Freire é, na realidade, feita em dois níveis distintos: o nível dos 

indivíduos e o da classe social”. 

Segundo o próprio Freire, a noção de comunicação como diálogo tem limites. O primeiro 

deles é o diálogo entre antagonistas. O autor nos diz que o diálogo é possível entre indivíduos 

antagônicos, mas não no nível das classes sociais freirianas (opressores e oprimidos). “Não é 
                                                 
23  Sem citar diretamente Paulo Freire, Citelli (2004) classifica essa concepção de diálogo como “cândida 
idealização”. Segundo ele, diálogo como “sinônimo de circulação distensa e acertada idealmente com os 
princípios genéricos do compartilhamento” parece não existir no quadro das relações media-escola, segundo a 
terminologia do autor. 
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possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os 

que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados desse direito” 

(apud Lima, itálico no original). O segundo limite é a desconfiança no diálogo. Para Freire, 

deve-se confiar no oprimido, mas desconfiar do opressor que se hospeda nele, uma 

ambiguidade alimentada pela própria opressão. Ele insiste, porém, que a desconfiança não 

rompe “a condição fundamental da teoria dialógica”. É o diálogo que cria uma confiança 

mútua entre aqueles que querem mudar o mundo. A confiança é uma decorrência da 

comunicação, não uma precondição para dela participar.  

Outro modelo teórico a conceber o receptor como ativo é a teoria dos estudos culturais, 

também conhecidos como estudos de recepção. Os precursores dessa linha são os 

pesquisadores do Centro para Estudos de Cultura Contemporânea (CECC), em Birmingham, 

na Inglaterra. Suas pesquisas iniciam-se no final da década de 1950 com Richard Hoggart. 

Posteriormente, nas décadas de 1960 e 1970, o CECC abrigou trabalhos importantes de 

Raymond Williams, Stuart Hall, E.P. Thompson e David Morley. 

 A mudança de perspectiva fica clara na pergunta fundamental que os estudos culturais se 

propõem a responder: Qual o significado que as audiências efetivamente constróem com as 

mensagens da mídia? Em busca dessa resposta, os teóricos dos estudos culturais inserem o 

campo da comunicação no terreno sociocultural. Não lhes interessa analisar os processos 

comunicacionais isoladamente. A intenção, agora, é investigar os elos com os fluxos de 

cultura, a economia e as relações interpessoais. Enxergada a partir desse contexto amplo, a 

comunicação ganha novos pressupostos. Destaco os quatro principais:  

1- O conteúdo veiculado pelos meios de comunicação é polissêmico (possui diversos 

significados). Ou seja, o sentido da mensagem midiática não é único e imutável, mas 

heterogêneo e circunstanciado. Não se classifica a priori toda e qualquer mensagem midiática 

como ideológica; 

2- O discurso dos meios de comunicação é construído a partir de interações entre 

diversos atores sociais. Essas interações incluem processos de negociação, resistência, 

submissão, oposição e cumplicidade; 

3- Os receptores não são mais tratados como consumidores passivos dos meios de 

comunicação. Eles têm capacidade de atribuir significados e retrabalhar os conteúdos 

midiáticos. “Cada discurso, cada programa dos meios de comunicação será produzido 

(emissão) e interpretado, entendido (recepção) a partir das referências de sua cultura.” 

(Baccega, 1998, p. 7); 
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4- A recepção é um processo e não um momento. Isto é, ela antecede o ato de usar um 

meio e prossegue após ele. “É no espaço social que o significado se completa, que os signos 

têm sentido” (Fígaro, 2000).  

Esse olhar sobre a construção de significado da mensagem midiática – entendida como 

resultado da confrontação e da negociação entre muitos atores diferentes – permite entender 

melhor a atuação dos meios de comunicação no cotidiano dos grupos sociais, nas diferentes 

comunidades e culturas. As decorrências principais são duas: a primeira é a relativização do 

poder da mídia, que da perspectiva dos estudos culturais passa a travar uma luta simbólica 

com outras instituições (religião, escola, família etc.) pelo monopólio da produção de 

significados. A segunda é o surgimento de um receptor ativo de poder não ilimitado, já que 

sua capacidade de interpretação e ação é delimitada por condições socioculturais. Defendo, 

ainda, ser possível afirmar que essa capacidade de interpretação pode ser trabalhada, 

sobretudo se houver entre receptor e meios uma mediação competente e sistemática. Discorro 

sobre esse último aspecto adiante.   

 

2.3 INTERMEDIÁRIOS NA COMUNICAÇÃO: DO ESTÍMULO-RESPOSTA ÀS 

MEDIAÇÕES 

De maneira geral, pode-se dizer que nos estudos inauguradores do campo da comunicação, 

da década de 1930 até pelo menos a década de 1960, predominou uma visão essencialmente 

centrada no emissor, reservando ao receptor um papel de neutralidade ou passividade. 

Debaixo desse guarda-chuva midiocêntrico (centrado no meio de comunicação enunciador), 

abrigaríamos a teoria da informação, a teoria da manipulação, a teoria da persuasão e a teoria 

crítica. Para todas essas linhas de pesquisa, um tema-chave é a questão dos efeitos do 

processo comunicacional. O que pode ser resumido na seguinte pergunta de pesquisa: Que 

tipo de (re)ação provoca no receptor a mensagem emitida pelos meios de comunicação? 

De acordo com a visão comportamentalista predominante na época, a reação do receptor 

decorreria de um estímulo exterior – o famoso esquema estímulo-resposta (E → R). Como 

aponta Citelli (2004), a ideia era que:  
“Comportamentos podem ser dirigidos ou redefinidos em razão de proposições que consigam, pelo terreno 

diretamente demonstrativo, explorando certos expedientes lógicos, ou emocionais/afetivos, e mesmo 

fundindo os dois recursos, atingir mentes e corações, (re)programando-os com o fito de alcançar os 

propósitos buscados por quem controla os processos de emissão” (p. 35). 

Os efeitos nos receptores, nesse caso, seriam diretamente controlados pelo emissor, que 

conseguiria resultados por meio do uso de procedimentos argumentativos adequados. 
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Prescindindo de intermediários entre emissor e receptor, o modelo comportamentalista de 

compreensão do processo comunicativo ficou conhecido como one-step flow of 

communication – algo como “fluxo comunicativo de etapa única”. Sofisticações posteriores 

do modelo conferiram alguma importância a fatores externos ao processo comunicativo: em 

1948, Norbert Wiener propõe a noção de feedback (emissor → receptor → emissor), 

admitindo uma resposta da audiência à mensagem midiática. Na década de 1950, Wilbur 

Schramm e Harold Lasswell preocupam-se com o estudo das variáveis sociais, culturais e os 

modos de produção na estrutura comunicativa. Mesmo assim, a visão hegemônica do 

processo comunicativo concebe-o sem intermediários, centrado no emissor. 

Essa perspectiva começa a mudar no ano de 1955, quando Paul Lazarsfeld e Elihu Katz 

propõem o esquema que ficou conhecido como two-step flow of communication – “fluxo 

comunicativo de etapa dupla”. Questionando o papel dominante dos meios emissores, 

Lazarsfeld e Katz reconhecem a importância dos sujeitos entrepostos à sequência emissor 

→ receptor. Os intermediários são os formadores de opinião – líderes comunitários, 

lideranças políticas, autoridades religiosas etc., integrantes do esquema emissor → formador 

de opinião → receptor. Eles são os “corresponsáveis por adicionar valores, redefinir preceitos, 

avaliar, julgar etc. o que o rádio, o jornal ou a televisão veiculam (Citelli, 2004). A hipótese 

da agenda setting, proposta por Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972, utiliza-se dessa 

mesma lógica: existe um conjunto de assuntos que circulam graças a uma agenda formulada 

por editores, pauteiros e outros responsáveis (intermediários, portanto), “que funcionarão 

como indicadores fundamentais para orientar nossas avaliações e modos de ver e entender os 

acontecimentos” (p. 45).  

Ao proporem uma instância intermediária para o processo comunicativo, as teorias do 

two-step flow e da agenda setting reconhecem o papel de determinados agentes sociais na 

construção dos significados das mensagens midiáticas. Apesar disso, o processo comunicativo 

continua midiocêntrico, centrado no emissor ou muito próximo dele. O deslocamento 

seguinte, no sentido do maior reconhecimento do complexo universo sociocultural na 

constituição dos sentidos, é operado por Martín-Barbero (2003) e sua teoria das mediações, e 

mais adiante por Guillermo Orozco (apud Orofino, 2003) e sua teoria das múltiplas 

mediações.  

Ao recuperar o conceito de mediações, presente na filosofia desde Aristóteles, Martín-

Barbero propõe utilizá-lo na análise de processos comunicativos. Citelli (2004) aponta que 

Martín-Barbero inicialmente conceitua mediação como “instância cultural que serve como 
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referência para as audiências se apropriarem e produzirem sentido” para depois defini-la 

como “processo estruturante marcado por três características básicas: sociabilidade, 

tecnicidade e ritualidade”. De fato, a definição mais conhecida do termo, presente em Dos 

Meios às MediaçõesF

24
F (2003, publicado originalmente em 1986), carrega esse segundo 

sentido: mediações são os  

“lugares dos quais provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade social e a 

expressividade cultural [dos meios de comunicação]” (pág. 304).  

Entre esses lugares privilegiados, Martín-Barbero elege três como determinantes para a 

construção de sentidos: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência 

cultural. Maria Aparecida Baccega (2000) diz mais ou menos o mesmo de uma forma mais 

simples: segundo ela, a mediação “é o filtro que antecede o que o receptor está vendo, 

ouvindo ou lendo”F

25
F. Depois de passar pelas mediações, a mensagem midiática é interpretada 

pelo receptor, que mobiliza o seu universo cultural para ressignificar o que aparece nos meios 

de comunicação, estabelecendo relações de negociação (apropriação, recusa e contraposição).  

A contribuição de outro autor latino-americano, Guillermo Orozco, ajuda a tornar o 

conceito ainda mais palpável e aplicável em análises empíricas. Em El processo de la 

recepción y la educación para los medios (1993), Orozco sofistica o conceito de mediação 

propondo as múltiplas mediações como quadro teórico mais adequado para analisar o 

processo de comunicação na contemporaneidade, marcado por múltiplas socializações. 

Comentando Orozco, Orofino (2005) explica essa ideia: 
“Além de assistir à TV, o telespectador é também um filho em uma família, aluno de uma escola, membro de 

um grupo de amigos e pertencente a um grupo sociocultural específico, onde se distingue devido ao gênero, 

idade, orientação sexual e religião, por exemplo. Portanto, os cenários socioculturais agem como mediadores 

no processo de recepção, pois o telespectador não nasce pronto, mas se faz ao longo da experiência da vida” 
(p. 63).  

                                                 
24  A crítica ao midiacentrismo e o deslocamento do processo midiático do terreno do emissor para o 
terreno da cultura fica claro no próprio título do livro. 
 
25  Dessa perspectiva, o conceito de mediação possibilita inclusive problematizar a questão da produção. 
Para Baccega, a primeira mediação ou mediação organizativa é a que acontece no polo da produção. Realizada 
por meio de editores, pauteiros e repórteres, ela é um um filtro que antecede o que o leitor está lendo e é 
determinado, por exemplo, pelo enfoque da pauta, pela autorreferência dos meios de comunicação, pela atual 
necessidade de espetacularização da notícia etc. Um reforço à ideia de que a mídia nunca é um testemunho 
ocular da realidade. 
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Propondo uma tipologia classificatória, Orozco separa a multiplicidade de mediações em 

quatro grupos principais: a individual (própria de cada ator social), a situacional (cenários em 

que ocorre a interação entre os meios de comunicação e as audiências – casa, bar, trabalho 

etc.), a institucional (instituições e seus discursos de mediação dos meios – família, religião, 

escola etc.) e a videotecnológica (recursos próprios que cada meio utiliza para produzir sua 

própria mediação). A escola é lugar de múltiplas mediações: individual, situacional (trocas 

intersubjetivas aluno-aluno, aluno-professor em conversas informais, por exemplo) e a 

institucional (quando a escola trabalha com educação para a comunicação, por exemplo). 

 

2.4 RECEPÇÃO, MEDIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

Orozco (1993) nos lembra que as mediações se manifestam em forma de ações e, 

principalmente, discursos, o que transporta nossa reflexão, agora, para o campo da linguagem. 

Vários autores trabalham a linguagem como elo de ligação entre comunicação e educação. 

Segundo Citelli (informação verbal)F

26
F, a única coisa que a comunicação e a educação 

produzem são as representações da linguagem. Não é pouco: correntes da sociologia 

(Bourdieu) e da antropologia social (Balandier) afirmam que as representações são imagens 

mentais que constroem uma organização do real – para Charaudeau (2006), “elas estão 

incluídas no real ou mesmo dadas como se fossem o próprio real”, apontando desejos sociais, 

produzindo normas e revelando valores. Representações – e, por extensão, a linguagem – 

produzem sentido.  

Linguagem entendida aqui tanto como por suas condições interlinguísticas (a língua 

“pura”) quanto extralinguísticas (sociais, culturais, históricas). Em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (1979, publicado originalmente em 1923), Mikhail Bakhtin já demostrava a 

impossibilidade de apartar língua e meio social. Criticando as tentativas de reflexão 

linguística dos românticos, que encaravam a língua como meio de desenvolvimento das 

intenções, dos impulsos, dos gostos etc. – a ideia da língua como veículo do pensamento –, 

Bakhtin vai dizer que não existe conteúdo fora da expressão: ambos são criados a partir de um 

único e mesmo material. Ou seja, não existe atividade mental sem expressão semiótica, não 

há separação entre pensamento e língua: 

“Fora de sua objetivação, sua realização no material determinado (o gosto, a palavra ou grito), a 

consciência é uma ficção” (p. 103). 

                                                 
26  Aula da disciplina Linguagem, Comunicação e Educação, do programa de pós-graduação da 
ECA/USP, 2º semestre de 2006. 
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Desdobrando essa ideia, ele afirma que a expressão não é organizada pela atividade 

mental (interior), mas, sim, por uma adaptação à situação social mais imediata (ou seja, pelo 

exterior). A palavra, portanto, pertence ao locutor somente no que se diz respeito ao ato 

fisiológico de sua materialização, é ele quem o enuncia, mas a realização de sua significação 

acontece no meio socialF

27
F:  

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem 

pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 

social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim, a realidade fundamental da língua” (p. 109). 

Alinhado com a perspectiva bakhtiniana de linguagem como interação verbal, Patrick 

Charaudeau (2006) oferece-nos um panorama do estado-da-arte da semiologia pela ótica da 

análise do discurso. O discurso, segundo Charaudeau, resulta de combinação das 

circunstâncias intradiscursivas (a maneira pela qual se falaF

28
F) e extradiscursivas (a identidade 

daquele que fala e daquele a quem ele se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as 

condições físicas da troca). “É, pois, a imbricação entre esses dois polos que produz sentido.”  

A ideia que sobressai novamente (desta vez pelo prisma da análise do discurso) é a de que 

a construção do sentido é um processo de negociação. O sentido nunca é dado 

antecipadamente, ele é construído pela ação linguageira do homem em situação de troca 

social. Na terminologia de Charaudeau, a construção de sentidos se desdobra em três 

processos: o primeiro é um processo de transformação operado pelo produtor, que transforma 

o mundo a descrever e comentar em um mundo descrito e comentado. O segundo processo é o 

processo de transação, em que ocorrem as trocas entre produtor e receptor que vão gerar a 

significação social do ato de linguagem. O terceiro processo é a interpretação, a cargo do 

receptor, que transforma o mundo descrito e comentado (a mensagem do emissor) em um 

mundo interpretado. Ao afirmar que o processo de transação domina a transformação e a 

interpretação, Charaudeau assume a herança bakhtiniana de que a finalidade primeira da 

linguagem é de se colocar em relação ao outro.  

Da reconceituação de linguagem como interação social por Charaudeau decorrem duas 

implicações importantes: a primeira, quando iluminamos o receptor, é que o ato de comunicar 

                                                 
27  Como exemplo de que a expressão não é organizada pela atividade mental, mas, sim, pela situação 
social mais imediata, Bahktin afirma que “mesmo os gritos de um recém-nascido são orientados para a mãe.” 
 
28  O sentido, afinal, só é perceptível através das formas. 
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passa a ser uma escolha de sentidos para influenciar o outro – ou seja, uma escolha de 

estratégias discursivas. A segunda, quando iluminamos o receptor, é que não se pode falar em 

receptor ideal: ele existe apenas como alvo imaginado pelo emissor. Nesse sentido, os efeitos 

do discurso são apenas efeitos supostos.  Os efeitos de fato produzidos no receptor real podem 

se afastar bastante dos efeitos supostos. 

 

2.5 NOSSA PERSPECTIVA SOBRE COMUNICAÇÃO 

Concordo com os teóricos dos estudos culturais que afirmam que comunicar é construir 

sentido. Na distinção proposta por Lima (2001), mesmo os extremos da comunicação – 

participativa (diálogo) e a manipulatória (monólogo) – constroem sentido, pois criam modelos 

de comportamento, estruturas mentais e geram respostas concretas às suas mensagens, 

impactando a vida social. Também concordo que o sentido das mensagens comunicativas é 

polissêmico, cuja decorrência é o entendimento do receptor das mídias como ativo, capaz de 

atribuir sentido à mensagem midiática de forma processual (em oposição à pontual) e social 

(em oposição à individual).  

Em razão da constatação empírica acerca das diferentes interpretações, resistências e 

ressignificações que a mensagem midiática sofre no cotidiano social, não aceito a 

classificação da comunicação como manipulação – pelo menos não de forma mecanicista, já 

que estamos tratando de sujeitos (emissores e receptores) com papel ativo no processo 

comunicativo. Pode-se falar, por exemplo, em comunicação como “batalha imaterial por 

corações e mentes”, mas não como manipulação (“moldar com a mão”) de forma pura e 

simples. 

Daí a importância do conceito de mediação no combate à apocalíptica ideia de que os 

meios de comunicação são a fonte toda-poderosa unidirecional produtora de discursos que 

geram efeitos determinados sobre uma audiência. Pelo contrário: como nos diz Citelli (2004), 

atitudes, comportamentos, valores resultam também das intermediações promovidas pelas 

famílias, pela sociedade, pelos amigos, pelos partidos políticos etc. Nesse sentido, a noção de 

linguagem como interação social, vista por uma perspectiva que reconhece condições tanto 

intradiscursivas quanto extradiscursivas, é essencial para a compreensão da comunicação nos 

processos de socialização.  
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2.6 MEDIAÇÃO ESCOLAR: COMO A ESCOLA TEM TRABALHADO A 

COMUNICAÇÃO 

Jesús Martín-Barbero é provavelmente o autor que melhor descreve a desorientação da 

escola – e também da família, segundo ele – frente à novidade que representam os meios de 

comunicação. A origem de tanto temor, argumenta Martín-Barbero em Os Exercícios do Ver 

(2001), é que a mídia, muito especialmente a TV, transforma os modos de circulação de 

informação. Ao contrário do livro, que necessita de um complexo código de acesso (a 

alfabetização), a TV expõe as crianças a um mundo que era antes apenas dos adultos, gerando 

o que ele classifica como desordem cultural. 

Enquanto nos lares a TV passa a explicitar a censura – única forma que os pais possuem 

de “proteger” seus filhos de conteúdos que considerem perniciosos – antes implícita na 

complexidade de temas e no vocabulário exclusivistas dos livros “de gente grande”, a escola 

tem optado pelo “entrincheiramento em seu próprio discurso”. Qualquer outra forma de 

circulação de saber, segundo o autor, é entendida pelo sistema escolar como um “atentado à 

sua autoridade” (p. 59). Em outras palavras, o que se pode dizer sobre o comportamento da 

maioria das escolas e dos professores em relação à mídia é que predomina a postura de 

negação ou de crítica ao seu discurso – isso, claro, nas poucas vezes em que ele é mencionado 

no ambiente escolar.  

Excessivamente apegada ao livro e à linguagem escrita – forma de organização do sistema 

educativo “dos monastérios medievais até os dias de hoje”–, a escola “encarna e prolonga, 

como nenhuma outra instituição, o regime de saber que a comunicação do texto impresso 

instituiu” (p. 56), não disfarçando a sua desconfiança para com a imagem. Quando as mídias 

entram no meio escolar é de forma instrumental, “unicamente uma maneira de eliminar o 

tédio, de amenizar jornadas presas de inépcia insuportável”, uma visão de comunicação 

reforçada, segundo Martín-Barbero, pelos próprios documentos produzidos pela Unesco.  

Apoiado especialmente em Walter Benjamin (apud Schaun, 2002), filósofo que nos 

informa que “em grandes épocas históricas altera-se, com a forma de existência coletiva da 

humanidade, o modo de sua percepção sensorial (...) [que] é condicionado não só 

naturalmente, como também historicamente”F

29
F, o autor afirma que a escola deve se abrir ao 

desafio cultural que os novos meios representam, sem que para isso seja necessário abrir mão 

de sua organização quase milenar e de sua função primordial: 

                                                 
29   Gerações mais novas seriam portadoras de sensibilidades novas por estarem muito mais familiarizadas 
com a veiculação de informações e saberes no suporte audiovisual (hoje já se pode citar também o hipertextual). 
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“O livro continua e continuará sendo a chave da primeira alfabetização formal, que, em vez de fechar-se 

sobre si mesma, deve hoje pôr as bases para essa segunda alfabetização, que nos abre às múltiplas escrituras, 

hoje conformando o mundo do audiovisual e da informática. (...) Pois é por essa pluralidade de escritas que 

passa, hoje, a construção de cidadãos que saibam ler tanto jornais como noticiários de televisão, videogames, 

videoclipes e hipertextos” (p. 62). 

Apesar dessa postura defensiva, houve importantes tentativas por parte da escola e de 

outras instituições educativas de aproximar comunicação e educação. Segundo Soares (2001), 

nos Estados Unidos e na América Latina, tais tentativas se deram fundamentalmente por meio 

de duas áreas de intervenção sociopedagógica.  

A primeira, que o autor chama de “mediações tecnológicas nos espaços educativos” (uma 

versão livre para o que os teóricos americanos chamam de information literacy), lida com a 

necessidade de preparar professores e estudantes para usufruir e usar adequadamente dos 

novos recursos midiáticos. Mais especificamente, abrange o tema do uso das tecnologias na 

educação. Tem como questões centrais a utilização das ferramentas da informação nos 

processos educativos (tanto presenciais quanto a distância) e a ampliação do acesso e a 

capacitação para o uso delas, no que resulta ser a luta pelo fim do chamado apartheid digital 

uma de suas principais bandeiras. 

A segunda área, que o autor classifica como “educação para a comunicação” (versão para 

o termo media literacy), tem a ver com a reflexão entre os polos do processo de comunicação, 

emissor e receptor. Na escola – ou, para ser mais exato, nas iniciaitivas de educação não-

formal, lugar tradicional da emergência desse tipo de iniciativa –, essa reflexão visou 

essencialmente à formação de receptores críticos e autônomos frente aos meios. Na América 

Latina, essa concepção nasceu predominantemente a partir de  organizações católicas de 

comunicação, das quais o maior exemplo brasileiro é a União Cristã Brasileira de 

Comunicação Social (UCBC), que no fim da década de 1970 oferecia um programa de leitura 

crítica da mídia, hoje definido no próprio siteF

30
F da organização como “denuncista”, a agentes 

pastorais, religiosos e estudantes secundaristas. Os cursos eram liderados por pesquisadores 

que posteriormente ganhariam notoriedade no campo da comunicação, como José Marques de 

Melo e Ismar de Oliveira Soares.  

Nos anos seguintes, essas iniciativas articularam-se com universidades, centros de 

educação popular e organizações não-governamentais, gerando uma multiplicidade de 

enfoques na subárea denominada “educação para os meios”. A vertente moralista ou 

                                                 
30 Para mais informações, consulte-se o site da entidade: Hwww.ucbc.org.brH. 
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defensivista (deficit model), “que parte da defesa contra o impacto negativo dos meios”, foi 

dominante no final dos anos 70 e nos 80 e “ainda segue presente e atuante”. Nos anos 90, com 

a popularização do vídeo e a chegada da internet, o paradigma de análise dos meios tornou-se 

mais aberto, considerando o aporte dos estudos de recepção. Soares coloca duas vertentes 

como representantes desse modelo (em inglês, acquisition model), a culturalista, “que busca 

garantir aos educandos os conhecimentos necessários para que os mesmos adquiram o hábito 

de refletir sobre as mensagens dos meios e a dialética, que parte de uma “reflexão que leva em 

conta o lugar sociopolítico-cultural em que se encontram os receptores e os produtores”. 

  Análise semelhante é empreendida por Martinez de Toda (2001), que também cria duas 

categorias principais para agrupar os programas de educação para os meios na América 

Latina. A primeira, chamada de metodologia crítica, parte da premissa que os estudantes são 

passivos e que cabe ao professor torná-los ativos. Com o objetivo de evitar as manipulações e 

de substituir o conhecimento ideologizado do jovem pelo verdadeiro e objetivo conhecimento 

– o acadêmico –, tem foco no professor e no conteúdo dos meios, apoiando-se na semiótica e 

na análise do discurso. Para Lopes (1996), trata-se de uma linha de trabalho mais de denúncia 

do que pedagógica, herdeira direta da teoria crítica da comunicação da Escola de Frankfurt. 

Entre suas principais limitações estão o fato de ser analítica demais, autoritária e dogmática, 

podendo degenerar no que ele chama de “metodologia repetitiva”, em que o estudante 

simplesmente reproduz o que é ensinado pelo professor. 

A outra metolodogia dominante, que ele chama de progressista, parte da premissa que os 

estudantes são ativos, cabendo ao professor ajudá-los a ser ainda mais ativos, independentes e 

responsáveis em sua relação com os meios. Tendo como objetivos estender o contato natural 

com os meios de comunicação de massa, formar consciências críticas e liberar a criatividade 

grupal, mantendo foco no aluno e no significado das mensagens midiáticas para as audiências, 

apoia-se nos estudos de recepção e no construtivismo. Lopes (1996) afirma que essa 

perspectiva ganha força a partir da década de 1980, quando a educação para os meios (na 

denominação da pesquisadora) acompanha a crise do paradigma da teoria crítica e passa a 

referenciar-se nos estudos de recepção, focando experiências educativas com os receptores, 

seja a partir da família, da escola, do bairro ou do grupo de pertencimento. Embora também 

possua limitações – no limite, pode levar à inversão de papéis, com o aluno tornando-se perito 

e o professor aprendiz, além de dedicar importância excessiva à cultura popular, degenerando 

no que Martinez de Toda chama de “metodologia celebratória” (o professor celebra o que o 

estudante já conhece) –, o autor afirma que “o estado geral da arte, especialmente o 
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conhecimento sobre como as audiências constroem seus significados, sugere que o método 

progressista ajuda a conseguir entender as diferentes dimensões do sujeito”. 

A partir dos anos 90, ganha força de uma terceira área de intervenção sociopedagógica, 

que se debruça sobre os fluxos comunicativos no ambiente escolar. Tendo como maior 

inspiração a obra de Paulo Freire, preocupa-se com o diálogo pedagógico, que, partindo de 

uma postura democrática, respeita os saberes dos educandos, promove a criticidade, exige a 

corporificação das palavras pelo exemplo, reflexão sobre a prática, reconhecimento das 

diferentes identidades culturais e rejeição a qualquer tipo de discriminação (Freire, 1996). Os 

teóricos da comunicação exploram essa vertente pelo viés da gestão comunicativa. Na 

definição de Soares, trata-se de uma linha voltada “para o planejamento e a execução de 

políticas de comunicação educativa, tendo como objetivo a criação e o desenvolvimento de 

ecossistemas comunicativos mediados pelos processos de comunicação e suas tecnologias”. O 

objetivo é construir ambientes de comunicação participativa e democrática, pensando no caso 

da escola, nas relações entre professores e alunos, entre docentes e direção e entre a própria 

escola e a comunidade em que está inserida.  

A consolidação da área de gestão comunicativa fez um grupo de pesquisadoresF

31
F chegar à 

conclusão de que havia surgido um novo campo do conhecimento, o da educomunicaçãoF

32
F, 

concebido como 
“O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e 

produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou 

virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas 

ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem” (p. 43). 

 A abordagem dialógica e democrática, porém, é também objeto de estudo dos teóricos da 

pedagogia da comunicação. Compreendendo a educação escolar como um processo de 

comunicação específico, procura entendê-la por uma nova perspectiva, a da metodologia 

comunicacional de ensino. Essa metodologia, segundo Penteado (2002), visa a superação do 

processo de dominação/subordinação que ainda preside a maioria das relações 

sociopedagógicas. Considerando os ensinamentos do movimento da escola nova, direciona o 

                                                 
31  Refiro-me ao grupo de pesquisadores coordenado pelo professor Ismar de Oliveira Soares, do NCE – 
Núcleo de Comunicação e Educação da ECA/USP, na pesquisa “A inter-relação comunicação/educação: a 
emergência de um novo campo e o perfil de seus profissionais”. Revista Contato, jan-mar, Ano I, n. 2, 1999. 
 
32  Segundo Soares, em entrevista à Folha Dirigida de 8/12/2005 (reportagem “Educomunicação, uma 
Revolução na Sala de Aula”), a palavra foi originalmente empregada pelo uruguaio Mario Kaplun, na década de 
1980, usada como sinônimo de educação para os meios ou comunicação educativa. Posteriormente, Soares 
reconceitua o termo “por entender que esse conceito poderia ganhar um novo significado para abranger todas as 
ações advindas dessa relação”. 
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foco de atenção para o aluno, favorecendo “a participação ativa e coletiva dos alunos na 

aquisição de conhecimento, destacando o potencial da sociabilidade e da troca entre os 

aprendizes nesse processo” (p. 31).  

Estabelecendo um quadro de valores, Penteado nos explica as principais diferenças entre o 

modelo de ensino tradicional e o comunicacional. Segundo ela, enquanto o ensino tradicional 

se caracterizaria por palavras como “passividade”, “individualismo”, “competição”, 

“egocentrismo”, “submissão”, “delegação de responsabilidades” e “delegação de poder”, o 

ensino comunicacional, ao contrário, ao estabelecer a qualidade da comunicação como seu 

valor maior, privilegia a “iniciativa”, a “atuação conjunta”, a “colaboração”, a “alteridade 

(capacidade de levar em consideração o outro em suas atuações) e a solidariedade”, a 

“autonomia”, a “corresponsabilização” e a “partilha do poder”. 

   

2.7 NOSSA PERSPECTIVA SOBRE MEDIAÇÃO ESCOLAR NA COMUNICAÇÃO 

Quem já participou de um curso de educação para os meios ou de teoria da comunicação 

pode sair das aulas com a impressão de que a comunicação foi algo que apareceu muito 

tardiamente na história da humanidade, apenas no início do século passado. A maioria desses 

cursos refere-se apenas à comunicação que originalmente foi chamada de comunicação de 

massa (Lima, 2001), como se o que veio antes da aparição do rádio, da TV, do cinema, da 

imprensa – o conjunto dos meios de comunicação ou mídia, para simplificar – não importasse. 

Evidente que o uso de tecnologias específicas e o surgimento das instituições midiáticas 

modificou o campo da comunicação, mas não alterou a essência do ato comunicativo: um 

processo social básico e constitutivo da natureza humana. Para Paulo Freire (1983, 1987), o 

homem comunica-se por imperativo ontológico: sabe-se inacabado e precisa da comunicação 

para humanizar-se. A pronúncia do mundo é que dá sentido à existência. Todos nós somos 

“mídias humanas” (Penteado, 2002), capazes de comunicar, pronunciando o mundo e 

produzindo cultura. 

Esse resgate do sentido humano da comunicação é essencial nas discussões sobre mídia na 

escola. Além de trabalhar a recepção (uma “alfabetização” para a mídia) e a produção de 

conteúdos midiáticos (protagonismo dos educandos), sustento que programas de comunicação 

e educação devem focalizar também a comunicação interpessoal e grupal (relações familiares, 

de grupos de afinidade etc.). Em determinadas circunstâncias, educadores e educandos 

podem, a partir de uma decisão consensuada pelo diálogo, decidir investir na melhoria da 

comunicação familiar em uma comunidade em vez de, digamos, criar uma rádio comunitária 

(por fetiche tecnicista ou por razões circunstanciais, do tipo “nosso projeto recebeu um 
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financiamento para montar uma rádio comunitária, portanto temos de fazê-lo”). Em muitos 

casos, uma análise de contexto por parte do educador pode revelar que voltar o foco da ação 

pedagógica para a comunicação interpessoal será mais eficaz do ponto de vista do incremento 

da criticidade, do potencial transformador da comunidade e para a relação com as mídias 

massivas: “A qualidade comunicacional das relações que os agentes sociais conseguirem 

estabelecer entre si, em diferentes situações de vida, será condição essencial para uma boa 

comunicação com as mídias eletrônicas” (Penteado, 2002). 

Por fim, cabe dizer que, se a emergência da educomunicação como um novo campo 

epistemológico ainda é objeto de intenso debate entre os teórios da educação e da 

comunicação, é possível ao menos falar dela como um novo campo de intervenção social, 

pautado por iniciativasF

33
F que considerem, em conjunto, as três áreas de intervenção 

sociopedagógica: mediação tecnológica na educação, educação para a comunicação e gestão 

comunicativa – nesta última área, como demonstrei, há intenso diálogo com a pedagogia da 

comunicação e as metolodogias de comunicação escolar. Dessa forma, classifico o curso 

“Comunicar para Mudar o Mundo” como de educomunicação, por concluir que ele contempla 

as três áreas, procurando atuar politicamente para a formação de cidadãos que relacionem-se 

com a comunicação de forma crítica, ativa e grupal em um ambiente participativo e 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33  Uma das mais relevantes foi o programa Educom.radio, uma parceria do NCE/USP com a prefeitura de 
São Paulo que capacitou, em 2004, cerca de 12 mil docentes e membros de comunidades de 455 escolas do 
Ensino Fundamental. 
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3 A CENTRALIDADE DA MÍDIA NA SOCIALIZAÇÃO DE JOVENS: UM ESTUDO 

DE CASO 

 

Na sociedade atual, a relevância da mídiaF

34
F é uma realidade comprovável em diversas 

dimensões: econômica, política, social e, claro, cultural. A posição de centralidade torna-se 

ainda mais marcante quando consideramos apenas o universo de jovens e adolescentes. Um 

primeiro cuidado, antes de tudo, é precisar a quem me refiro quando falo de “juventude”. 

Apoio-me no critério da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), que é predominantemente etário. Assim, entendo por juventude o ciclo que 

vai dos 15 aos 29 anosF

35
F, cuja principal característica é a transitoriedade, razão pela qual está 

fadada a ser perdida com o passar dos anos (Unesco, 2004, apud Esteves e Abramovay 2007). 

Pois bem: dados sobre a centralidade da mídia na socialização dos jovens são eloquentes. 

No Brasil, a pesquisa Juventude, Juventudes: o que une e o que separa, realizada pela Unesco 

com 10.010 jovens de 15 a 29 anos em várias regiões do Brasil no ano de 2004, mostra que 

assistir a TV é o principal passatempo de 35% dos jovens brasileiros, o mais alto índice entre 

todas as atividades disponíveis (o segundo colocado é também uma atividade midiática: ouvir 

música, com 17,6% das preferências). A pesquisa Dossiê Jovem MTV 2008, que ouviu 2.579 

jovens de classes ABC entre 12 e 30 anos, vai além, afirmando que 100% dos jovens ouvem 

música e 98% deles assiste a TV.  

Se as mídias ditas “tradicionais” aparecem com muita força no dia-a-dia da juventude, é 

com as novas tecnologias que a relação com os meios de comunicação torna-se ainda mais 

forte. Segundo o Dossiê Jovem MTV 2008, 74% dos jovens entre 12 e 30 anos possuem um 

celular. De meros telefones, os celulares transformaram-se em aparelhos multimídia, 

ganhando novas formas de utilização: 87% dos pesquisados disseram enviar mensagens 

sms/texto, 59% tiram e enviam fotos, 57% ouvem música; 39% baixam músicas, 37% 

acessam a internet com o aparelho e 20% mandam e-mails. Não por acaso, 23% dos jovens se 

                                                 
34  Aqui e nas demais passagens deste capítulo, mídia é entendida genericamente como o conjunto dos 
meios de comunicação social, conforme definição do Dicionário Aurélio. São exemplos a TV, o rádio, as 
revistas, os jornais, a internet, o cinema e o mercado fonográfico, incluindo todos os gêneros e os produtos 
produzidos e difundidos em cada um deles. 
 
35  Comentando a opção da Unesco por uma faixa etária mais ampla do que a tradicionalmente usada em 
estudos (15 a 24 anos), Esteves e Abramovay escrevem que “no debate contemporâneo sobre juventude, não são 
raros aqueles que defendem a extensão dessa faixa etária para além dos 24 anos, uma vez que a construção da 
autonomia – característica fundamental dessa etapa da existência – avança crescentemente sobre os anos a partir 
desse ciclo etário” (p. 21). 
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consideram “viciados” no celular, segundo o estudo Mobilidade Brasil 2008, da consultoria 

Ipsos. 

A explosão do acesso e a transformação do usuário em produtor de conteúdo se verifica 

também nos dados da internet. Falo primeiro sobre o aumento no acesso. Ainda de acordo 

com a mesma pesquisa, o índice de jovens que acessam a internet cresceu de 66% em 2005 

para 86% em 2008. Para os autores da pesquisa, “esse crescimento está fortemente 

relacionado à maior oferta de locais para acessar a internet”, já que 55% dos jovens costumam 

acessar a internet fora de casa. Outro levantamento, patrocinado pelo Instituto Cidadania, 

corrobora essas hipótese revelando que 46% dos jovens brasileiros já foram a lan houses – ou 

seja, estão dispostos a pagar pelo acesso à rede, o que denota a importância da internet para 

uma faixa etária de parcos recursos, que ainda não se emancipou economicamente. Segundo a 

Associação Brasileira de Lan Houses, existem hoje no país cerca de 2 mil estabelecimentos. 

Seis milhões de usuários os frequentam. 

Com relação à produção de conteúdo, o período iniciado em 2005 marcou o boom das 

comunidades na internet, como blogs pessoais, MSN, YouTube, Facebook, Myspace e Orkut 

– a mais popular delas, que contava com 4,3 milhões de usuários brasileiros entre 18 e 25 

anos em janeiro de 2009. O Dossiê MTV aponta que oito em cada dez jovens fazem parte de 

uma comunidade na internet. E mais: “Além de navegar no YouTube para ver vídeos, 28% 

têm também um cadastro no site, o que significa que participam ativamente inserindo vídeos, 

comentários, opiniões. Além do RG e do CPF, os jovens passaram a ter e-mail, MSN e Orkut 

como formas de identificação pessoal” (p.18).  

Toda essa materialidade indica a importância dos meios de comunicação. Mas, do ponto 

de vista sociológico, não responde a perguntas essenciais: de que maneira as mensagens 

produzidas e difundidas pela mídia dialogam com o repertório cultural dos jovens e 

influenciam a formação de disposições de habitus (matriz geradora de esquemas de 

percepção, pensamento e ação)? Em que medida tais mensagens conformam valores e normas 

de conduta desses jovens? Em comparação com outras instâncias socializadoras – família, 

escola, religiões –, qual sua força em relação à formação de identidades? A hipótese, aqui, é 

de que as camadas jovens da população teriam disposições de habitus híbridos (Setton, 

2008b), legitimadas também pela mídia além das instituições tradicionais (família, escola e 

religiões). Para tanto, me detenho neste capítulo à análise de como o jovem se relaciona com 

cada uma dessas quatro instâncias. 
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Para empreender essa tarefa, concebi e ministrei um curso de comunicação e educação, 

chamado “Comunicar para Mudar o Mundo”F

36
F, em uma escola estadual de Ensino Médio na 

cidade de São Paulo. Do ponto de vista desta pesquisa, o curso é entendido como uma 

ferramenta de aproximação e compreensão do universo simbólico e cultural de um grupo 

específico de jovens alunos.  

O curso foi composto de 11 encontros semanais, entre 28 de agosto e 14 de novembro de 

2007, na E.E. Ministro Costa Manso, no Itaim, região sudoeste do município. Os encontros 

tiveram duração de três horas, realizados à tarde, fora do período de aulas regulares dos 

alunos, que estudavam de manhã. Sua organização se deu como uma disciplina optativa e 

voluntária, mas respeitando ritualidades dos cânones escolares, com instrumentos como 

controle de presença, periodicidade semanal, tarefas de casa, entrega de certificados aos 

concluintes etc.  

Tiveram a oportunidade de participar do curso “Comunicar para Mudar o Mundo” 

estudantes de nove turmas de 2º e 3º anos do Ensino Médio da E.E. Costa Manso. Com um 

panfleto explicativo e uma rápida exposição oral, apresentei a iniciativa a cerca de 400 alunos 

durante o período de aulas. Desses, 41 – índice em torno de 10% do total de alunos – se 

interessaram em preencher as fichas de inscrição, que ficaram durante cinco dias na portaria 

da escola. Combinei com a direção que, caso houvesse mais de 30 inscritos, faríamos um 

sorteio para definir os contemplados com as vagas. Foi o caso. Ao todo, participaram do curso 

31 sorteados. Vinte e quatro deles estiveram presentes a pelo menos 75% das aulas e 

receberam um certificado de conclusão do curso. Desses concluintes, 20 alunos preencheram 

todos os questionários que serviram para a coleta de dados deste estudo. São eles que 

compõem a amostra aqui analisadaF

37
F.  

Os resultados apresentados a seguir são baseados, de um lado, em instrumentos 

quantitativos – um questionário de práticas culturaisF

38
F, composto de 120 perguntas, a maioria 

de múltipla escolha, a fim de investigar e analisar o papel das principais matrizes culturais na 

formação de disposições de habitus dos jovens – e, por outro lado, dados qualitativos – 

diários de classe e a produção escrita dos alunos (redações e autoavaliações individuais e 

                                                 
36  A íntegra do curso está no apêndice deste trabalho. 
  
37  Nas estatísticas preparadas para este trabalho, preferi apresentar os dados em números absolutos, em 
vez de recorrer a porcentagens, dado o tamanho reduzido da amostra. 
 
38   O questionário, que se encontra no apêndice, foi adaptado do original desenvolvido pela professora 
Maria da Graça Jacintho Setton para a realização da pesquisa Família, Escola e Mídia: Um Estudo sobre 
Práticas de Socialização Contemporâneas, por ela coordenada (ver bibliografia). 
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textos em grupo). Esse conjunto de produções constitui o núcleo do material aqui analisado. 

Entretanto, outros elementos que compuseram o curso, como a produção audiovisual 

realizada pelos estudantes, comentários de docentes, coordenadores e diretores da instituição, 

conversas informais após o término das aulas ou mensagens trocadas via internet 

complementam as informações colhidas, servindo como contraponto a elas. 

  

3.1 PERFIL DOS ALUNOS  

Em uma pergunta aberta na ficha de inscrição, os alunos deveriam indicar as razões do 

interesse pelo curso. A análise das respostas indica que a maioria das citações (33) 

mencionava o desejo de adquirir competências e conhecimentos específicos sobre 

comunicação (“expressar-me bem”, “comunicar-me melhor”, “defender-me da manipulação” 

etc.). A menção explícita desse tipo de necessidade parece apontar, novamente, para a 

centralidade do tema na vida prática dos jovens – e também uma certa negligência escolar em 

sua abordagem, que não estaria fazendo circular saberes ligados à comunicação.  

Em seguida, 17 citações indicam desejo de conhecer mais sobre alguma profissão da área 

(jornalismo, publicidade, áudio, vídeo, rádio e TV etc.). Muito embora o curso não fosse 

profissionalizante, uma parcela dos alunos acabou enxergando nele uma possibilidade de 

conhecer mais sobre a carreira que pretende seguir. Novo indício da centralidade da 

comunicação para a juventude, já que as ocupações relacionadas à área estão entre as mais 

procuradas no Ensino Superior. No vestibular Fuvest 2009, o maior do país, que seleciona 

alunos para a Universidade de São Paulo, os cursos mais disputados foram publicidade e 

propaganda e jornalismo (40,66 e 36,03 candidatos/vaga, respectivamente), repetindo a 

tendência de anos anteriores. Outro curso muito solicitado é o superior em audiovisual – 

33,86 candidatos/vaga, quarto do ranking, atrás apenas do tradicional curso de medicina. 

Um terceiro grupo (12 citações) menciona o desejo de adquirir novos conhecimentos e 

competências não específicas (“achei interessante”, “novos conhecimentos”, “aprender mais” 

etc.), uma possível mostra do interesse em ampliar o rol de conhecimentos escolares 

quaisquer que sejam eles. Vale citar, ainda, que não houve menções explícitas à produção 

midiática e nem à aquisição de saberes visando o vestibular, o que pode mostrar que os jovens 

não encararam o curso de maneira funcionalista, com aplicabilidade imediata. 

Também é possível questionar o preconceituoso rótulo de que o jovem atual “não quer 

nada com nada”. O interesse demonstrado pelo curso – e mesmo a docilidade com que os 

alunos se entregaram a ele – contrapõe-se a essa concepção, que possivelmente ignora a noção 
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de que, quando o saber é significativo para o aluno, ele se põe em movimento – se mobiliza – 

para estabelecer uma relação com esse saber (Charlot, 2001).  

De posse das fichas de inscrição, foi possível categorizar os alunos inscritos segundo 

aspectos demográficos gerais (sexo, cor ou raça, faixa etária e estado civil), trabalho 

(ocupação), rendimento e condições de vida (renda familiar, número de pessoas na casa, 

domicílio por posse de bens duráveis). Na divisão por sexo, chama atenção a significativa 

participação feminina: 15 dos 20 alunos, muito embora a E.E. Costa Manso tenha meninos e 

meninas mais ou menos na mesma proporção – assim como a população brasileira, que 

segundo o IBGE apresenta razão de sexo (razão entre o número de homens e mulheres) de 

96,9F

39
F. A explicação mais tradicional para essa característica é a diferença no porcentual de 

meninos e meninas que trabalham. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

de 2007, do IBGE, o percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade ocupados na população da 

mesma faixa etária era de 37,3% entre os homens e apenas 21,9% entre as mulheres. Logo, 

mais meninas que meninos teriam possibilidade de dedicar-se a cursos extracurriculares. 

Somada a essa discrepância de gênero na ocupação entre os jovens, outros indícios apontam 

ainda um possível maior interesse das mulheres no que diz respeito à aquisição de novos 

conhecimentos fora do marco formal. O cardápio dos produtos midiáticos com esse caráter é 

emblemático dessa tendência. As mulheres são o público-alvo de diversas publicações 

(revistas Ana Maria, Viva Mais!, Sou+Eu) e programas de TV (A Tarde é Sua, Mais Você, 

Olha Você, Mulheres), que Setton (2004) classifica como paradidáticos, difusores de um 

conhecimento extraescolar. As mesmas iniciativas visando o público masculino, quando 

existem, são bem mais restritas e efêmeras: 

Gráfico 1 - Alunos por sexo
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39  Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2002. 
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Em termos de etnia, 9 declaram-se brancos, 5 morenos ou pardos, 5 negros e 1 amarelo. 

Em relação à distribuição da população brasileira por cor aferida pelo IBGE (branca: 53,7%, 

parda: 38,5%, preta: 6,2%, amarela: 0,4%, indígena: 0,4%), percebe-se no grupo de alunos 

maior concentração de pessoas que se autodeclaram negras: 

Gráfico 2 - Alunos por cor
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Em relação à faixa etária, a maioria (16) está entre os 17 e os 18 anos, faixa etária 

esperada para o 2º e 3º anos do Ensino Médio – ou seja, a distorção idade-série nesse público 

é desprezível: 

Gráfico 3 - Alunos por idade
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Outros dados indicam que, em tese, o grupo analisado tem a possibilidade de se dedicar 

integralmente aos estudos, sem fortes constrangimentos familiares ou do mundo do trabalho. 

Nenhum deles possui filhos, 19 moram com os pais, 19 declaram-se solteiros e 18 não 

trabalham – entre os que o fazem, apenas 1 necessita ajudar nas despesas familiares. Nesses 

quesitos, a comparação com a média brasileira revela uma situação privilegiada. Segundo o 
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IBGE, o percentual de jovens de 15 a 17 anos ocupados na população da mesma faixa etária 

era de 29,8% em 2007. 

Em termos de renda, o grupo analisado forma um conjunto bastante homogêneo. A renda 

familiar de quase metade (9) é de até 5 salários mínimos, nível semelhante aos índices da 

população brasileira aferidos pelo IBGE (59,8% das famílias encontram-se nessa faixa de 

renda). Além do expressivo número de alunos que não declarou a renda familiar (7), é 

importante notar que não houve menções a rendas familiares superiores a 10 salários 

mínimos. No conjunto da população, 15,8% afirmam estar nessa faixa de renda: 

Gráfico 4 - Renda familiar
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Já o número médio de pessoas por domicílio (4,6) pode ser considerado alto se comparado 

à média brasileira (3,4), o que corrobora a hipótese de uma renda não muito elevada precisa 

ser repartida entre mais pessoas: 

Gráfico 5 - Número de pessoas por casa
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Em relação à posse de bens duráveis por domicílio, a presença dos meios de comunicação 

social é enorme: rádio, aparelho de som, TV, DVD e celular estão presentes em quase todas 
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as casas – desses, TV e celular aparecem na totalidade da amostra. A partir do desdobramento 

dos dados apresentados abaixo (gráfico 6), três indicações despertam a atenção. O primeiro é 

o fato de 15 entre 20 domicílios possuírem mais de uma TV. Isso indica, como veremos mais 

adiante (ver item 3.5, gráfico 26), que o processo de recepção das mensagens televisivas pode 

estar se tornando cada vez mais individualizado, sem que haja a reunião familiar em torno do 

aparelho e a consequente discussão das mensagens veiculadas – ao menos em seu momento 

de veiculação. Esse dado, entretanto, deve ser relativizado e encarado apenas como 

possibilidade e não como certeza inequívoca, já que Baccega (1998) nos lembra de que a 

recepção é um processo e não um momento, com a construção de significados prosseguindo 

após o uso do meio. Como os alunos pesquisados possuem em geral boa relação com a 

família (ver item 3.2), é possível que conversas, trocas e interações acerca do que a TV 

produz aconteçam nos momentos de diálogo familiar. 

O segundo dado de interesse é que 10 domicílios possuem computador, índice bastante 

superior à média nacional de 22,1%F

40
F. Um terceiro ponto é o elevado número de casas com 

mais de um celular: 16, sendo que em 6 delas há 4 ou mais de 4 aparelhos. Objeto de posse 

individual, o celular é poderosa ferramenta da comunicação interpessoal (ligações telefônicas 

e mensagens de texto) e midiática (acesso à internet, download de imagens, vídeos e sons). O 

proprietário dos modelos mais modernos pode atuar tanto como receptor quanto como 

produtor, realizando fotos e vídeos que podem facilmente ser compartilhados na internet. Em 

meu curso, a relação íntima dos alunos com o celular apareceu, além de quando o telefone 

tocava em sala (meu diário de classe registra essa ocorrência duas vezes, sem que a ligação 

fosse atendida), durante a produção do trabalho final em vídeo, quando a função MP3 do 

aparelho (reprodução de músicas) tornou-se a maneira que a turma encontrou para decidir, em 

conjunto, qual seria a trilha sonora do programa.   

                                                 
40  Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2006. 
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Gráfico 6 - Itens presentes no domicílio
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3.2 RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

Como linha geral, percebe-se que o grupo analisado estabelece interações significativas 

com os membros da família – eles são, para a maioria, fonte de amizade e felicidade. 

Entretanto, como veremos pelos dados a seguir (ocupação e escolaridade dos pais, conversa e 

relacionamento com pais e irmãos, classificação da casa, da relação com os familiares, com os 

amigos e autoimagem), tudo leva a crer que o conteúdo do relacionamento familiar seja mais 

baseado em conversas sobre valores, atitudes e modelos de conduta do que propriamente 

sobre saberes intelectuais.  

Na maioria das casas (12), o chefe da família ainda é o pai, dado semelhante à média 

nacional, que indica que o homem é a referência da família em 68% dos domicílios. Em 

termos de escolaridade, 26 dos 40 pais não possuem Ensino Médio completo. Apenas 14, 

portanto, concluíram essa etapa de ensino, considerada por entidades como a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como garantia estatística de que a 

família se situará acima da faixa de pobreza. Vale citar, ainda, que não há diferença 

significativa entre os sexos: 
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Gráfico 7 - Escolaridade dos pais
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Em relação às ocupações, há predomínio absoluto de profissões que exigem pouca ou 

nenhuma qualificação escolar formal. Os homens, afora desempregados (2), aposentados (2), 

falecidos (1) e ocupação não revelada (1), desempenham tarefas de taxista, comerciante, 

autônomo, segurança, metalúrgico, copeiro, zelador, motorista, porteiro e eletricista. Entre as 

mulheres, 6 são identificadas como donas-de-casa ou do lar. A mesma quantidade (6) trabalha 

como doméstica ou diarista. Aparecem ainda ocupações como cozinheira, telefonista, 

comerciante, auxiliar administrativa, secretária, analista de RH e massagista.  

Entre os homens, portanto, não há nenhuma ocupação que exija Ensino Superior 

completo. Entre as mulheres, apenas uma (analista de RH). Como há 5 pais que possuem essa 

qualificação, a conclusão é que 4 deles não exercem a profissão na qual se formaram.  

Os indicadores apontam ainda uma clima emocional favorável na família. Em relação à 

frequência de conversas com pai e mãe, das 40 respostas coletadas (20 sobre a interação com 

a mãe e 20 sobre a interação com o pai), 30 destacam conversar todo dia com pai e mãe. Há 

prevalência da interlocução materna (18 alunos falam todo dia com as mães, 12 com os pais). 

O relacionamento com pai, mãe e irmãos também é considerado bom por 36 das 60 respostas 

coletadas (20 para o relacionamento com a mãe, 20 para o pai e 20 para os irmãos). Os dados 

são semelhantes aos do Dossiê MTV Universo Jovem 2008, em que os jovens pesquisados 

afirmam ter boa relação com os pais (73%) e ainda melhor com as mães (90%). 

Por fim, a casa é classificada como local de felicidade por 11 dos 20 alunos, sendo que 

apenas 3 a definem com características negativas (família para aturar, gritaria e falta de 

espaço): 
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Gráfico 8 - Frequência de conversas em casa
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Gráfico 9 - Relacionamento em casa
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Gráfico 10 - Como classifica a casa
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A análise conjunta dos indicadores aponta que a família é uma importante fonte de 

socialização, dada a frequência e a qualidade das interações familiares, classificadas como 

importantes e positivas. Os dados de escolaridade e ocupação dos pais permitem supor que o 

conteúdo dessa comunicação, entretanto, provavelmente não inclui o saber intelectual, 

situando a influência dessa interlocução na construção de disposições de habitus mais à 

aquisição de saberes práticos e/ou morais do que cognitivos. O trecho de uma redação de uma 

aluna é exemplar da importância atribuída à família em relação à aquisição de valores: 

[Dirigindo-se a um interlocutor por meio de carta] “Tenha a certeza de que, apesar das 

possíveis dificuldades, seus filhos terão muito orgulho de um pai que transmitirá a elas 

valores essenciais a uma boa formação.” 

Com reduzida escolaridade e locados em ocupações que não exigem nível superior, os 

pais dos alunos não partilham da cultura erudita, com seus esquemas intelectuais 

fundamentais e hábitos de pensamento que, segundo Bourdieu (2007), em um caso como este 

seriam transmitidos majoritariamente pela escola. Ocorre o que o autor classifica como 

“cisma cultural”, uma dualidade de culturas (a erudita e a popular) intensificada pela 

dualidade das formações escolares: a divisão entre os que passam longos anos no universo 

escolar e ganham acesso a seus “programas de pensamento, percepção e ação” (geralmente as 

classes mais favorecidas) e os que acabam excluídos nas etapas de escolarização básica 

(geralmente, as classes mais pobres). No caso dos pais dos alunos, os dados obtidos parecem 

comprovar a tese bourdieuriana de que a escola cumpre a função de consagrar a distinção (p. 

221).  

Por outro lado, as menções à família como forte e constante referência de vida podem 

também ser um sintoma da perda de força das instituições de que nos falam Berger e 

Luckmann (2004). Para Gonçalves (2005, apud Esteves e Abramovay 2007), sobretudo a 

retração do público seria uma possível explicação do porquê o jovem brasileiro estaria 

atribuindo à família “expectativas que nas sociedades centrais são compartilhadas por outras 

instâncias sociais” (p. 45). 

No que diz respeito aos amigos, a relação é ainda mais próxima da diversão do que da 

aquisição de conhecimentos. A questão “Para você, estar com os amigos é...” aponta que a 

maioria (13) deles vê os amigos como sinônimo de companhia e diversão. Apenas 6 encaram 

os pares como importante fonte para adquirir conhecimentos, debater saberes, valores e 

atitudes (reunidos nas respostas “falar de assuntos de interesse comum” (4) e “aconselhar-se” 

(2)). Analisada isoladamente, tal resposta mostra que o jovem não encara o semelhante como 

um interlocutor para a obtenção dessas competências: 
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Gráfico 11 - Melhores amigos dos alunos
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3.3 RELAÇÃO COM A RELIGIÃO 

Neste item, o que se verifica é que a religião aparece como forte instância socializadora, 

possivelmente com bastante influência na formação de disposições de habitus. Chega-se a 

essa conclusão, inicialmente, analisando o “mapa” das religiões da classe e a importância 

atribuída a elas. Entre os 20 alunos, apenas 3 declaram-se sem religião. Mais da metade (11) 

se diz católico, contando-se ainda 4 evangélicos, 1 espírita e 1 budista. O índice de católicos é 

ligeiramente inferior à porcentagem apontada pelo Censo Demográfico de 2000 na população 

brasileira (73,9%), enquanto a porcentagem de evangélicos mostra-se um pouco maior que a 

média nacional (15,4%): 

Gráfico 12 - Religião dos alunos
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No que diz respeito à importância atribuída à religião, 15 dos 20 alunos dizem que ela é 

muito importante. Apenas um respondente afirma não dar nenhuma importância à religião, o 
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que mostra que o discurso religioso tem algum grau de influência mesmo entre 2 alunos sem 

religião: 

Gráfico 13 - Importância da religião para os alunos
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É expressivo, ainda, o número de alunos que dizem frequentar cultos: 8 o fazem pelo 

menos uma vez por semana e mais 7, pelo menos uma vez por mês. Significativo, também, é 

o número de estudantes (9) que participam de alguma atividade religiosa: grupos de jovens ou 

de mocidade é o item mais citado (5 respostas), embora apareçam também grupo de oração, 

banda, estudo bíblico e treinamento para a vida: 

Gráfico 14 - Frequência a cultos
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A indicação, aqui, é para a força da matriz religiosa como formadora de modelos de 

conduta. Não apenas os jovens atribuem importância a ela como efetivamente dela 

participam, por meio de cultos ou atividades específicas no âmbito dessas instituições. Não há 

em nosso questionário perguntas sobre a participação dos jovens em outros tipos de 
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organizações coletivas (partidos políticos, ONGs etc.)F

41
F. Porém, manifestações em sala de 

aula não indicaram nenhuma citação a esse tipo de entidade, o que seria de esperar caso 

houvesse no grupo algum associado. Em relação ao discurso religioso, vale ressalvar, 

entretanto, que a importância atribuída a ele no questionário não se concretizou em sala de 

aula e nas produções dos alunos, o que pode indicar que ele não é respaldado no ambiente 

escolar. De acordo com meus registros de aula, não houve referência explícita à religião ou à 

religiosidade em debates e atividades orais. E, entre as 46 produções textuais que os alunos 

entregaram, contei apenas 3 referências explícitas. Duas delas na mesma redação, uma carta a 

um jornalista: 

[Dirigindo-se ao interlocutor] “Primeiramente, parabéns pelo novo herdeiro. Que Deus 

abençoe a gravidez de sua esposa.” 

“Um enorme abraço, e que Deus venha a abençoá-lo sempre.” 

 O terceiro trecho era o único que mencionava a importância da religião para a vida 

cotidiana: 

“Para fazer do mundo um lugar melhor, é preciso (...) [a aluna descreve uma lista de 

necessidades] e ter uma religião, independentemente de qual seja ela.” 

 

3.4 RELAÇÃO COM A ESCOLA 

Localizada na esquina da Av. Juscelino Kubitschek com a R. João Cachoeira, a E.E. 

Ministro Costa Manso situa-se em uma região de alto poder aquisitivo, o Itaim Bibi. 

Tradicional na rede estadual – a escola comemorou seu 50º aniversário em 2007 –, atende 

cerca de 1.700 alunos, distribuídos em 40 turmas nos três períodos de funcionamento, que 

ocupam 16 salas de aula. Pela manhã, à tarde e à noite, há aulas do Ensino Médio. O período 

noturno tem também classes de EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

O grupo que compõe nossa amostra estudou majoritariamente apenas em escolas públicas 

durante a vida (16 alunos). Apenas 2 alunos declararam ter sofrido reprovação escolar, que 

explica a baixa distorção idade-série. No futuro, quase todos (ao menos 16 respostas) querem 

prosseguir nos estudos, cursando alguma universidade, superando o nível de instrução dos 

pais. Quase metade deles (8) imagina que terá de conjugar os estudos no Ensino Superior com 

algum trabalho: 

                                                 
41  A pesquisa Juventude, Juventudes: O Que Une e o Que Separa corrobora essa hipótese, mostrando que, 
dos 27,3% dos jovens brasileiros que declararam participar ou já ter participado de alguma organização 
associativa, 81,1% indicaram as de caráter religioso. 
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Gráfico 15 - O que pretendem fazer depois de formados
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É, como os educadores da rede costumam dizer, uma instituição escolar “de passagem”: 

diferentemente de muitas escolas de bairros periféricos, em que a comunidade se apropria e 

cuida dela como se fosse seu patrimônio, a E.E. Ministro Costa Manso tem a maioria de seu 

alunado morando distante da escola. Prova disso é que mais da metade dos alunos (12) leva 

mais de 30 minutos para chegar à escola – 5 demoram entre 30 minutos e uma hora e 7 

demoram mais de uma hora. O meio de transporte utilizado pela maioria (15) é o ônibus, 

enquanto 3 vão a pé, 1 de carona e apenas 1 em carro próprio.  

A razão de tamanho deslocamento, segundo a maioria dos respondentes (16), é a 

qualidade da escola. A noção de boa qualidade de ensino é respaldada por avaliações externas 

como o Enem, que mostram os resultados dos alunos da E.E. Costa Manso um pouco 

superiores aos da média das escolas da rede pública do município de São Paulo (a nota média 

dos alunos do Costa Manso é de 41,9 pontos em um total de 100 possíveis, enquanto a média 

da rede pública no município é de 38,8). 

O que explicaria a avaliação positiva que os alunos fazem de uma escola apenas 

ligeiramente acima da média da rede pública do município? Não poderiam sonhar com algo 

melhor, tendo assim uma visão mais crítica em relação à educação que recebem? Em A 

Escola Conservadora: As Desigualdades Frente à Escola e à Cultura, Pierre Bourdieu (1998) 

afirma que “as atitudes dos membros das diferentes classes sociais (...) em relação à escola, à 

cultura escolar e ao futuro oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do 

sistema de valores implícitos ou explícitos que eles devem à sua posição no social” (p. 46). 

Com base em uma estatística intuitiva de derrotas e êxitos das pessoas de seu meio e da 

apreciação do professor (que consciente ou inconscientemente “corrige” seu diagnóstico 

levando em conta não apenas os resultados escolares, mas também a origem social de sua 



 

 

66

turma), os alunos e seus pais moldam seus objetivos. Daí que essa economia das práticas faz 

com que se tome a realidade por seus desejos, que de alguma forma reproduzem a 

estratificação social. Afinal, como nos diz Bourdieu, nesse terreno e em outros, “as aspirações 

e as exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que 

excluem a possibilidade de desejar o impossível” (p. 47). 

A percepção positiva, porém, é questionada quando o entendimento genérico do que seria 

o processo de ensino-aprendizagem é desdobrado em outros itens. Quando instados a analisar 

uma lista mais detalhada de aspectos da escola, os alunos veem a qualidade com um olhar 

mais crítico. O conhecimento dos professores, por exemplo, é tido como regular para a 

maioria dos alunos (15), enquanto 5 o enxergam como bom. O índice é semelhante ao obtido 

pelos funcionários (8 bons e 10 regulares para sua atitude e respeito) e superior à atuação de 

diretores e coordenadores (1 bom e 9 regulares). O corpo docente, portanto, é visto em 

conjunto como regular. 

Práticas coletivas de aprendizagem são vistas como ponto alto: o trabalho em grupo 

recebe 5 bons e 12 regulares, enquanto a prática de esporte tem 8 bons e 10 regulares. A parte 

infraestrutural é mais mal avaliada. Biblioteca (6 bons e 13 regulares) e salas de aula (3 bons e 

10 regulares) são vistas como aceitáveis, o que não ocorre com laboratório (19 fracos) e 

acesso a computador (20 fracos). De fato, a escola possui laboratório de Física e Química, 

mas em 2007 estava desativado. Quanto aos computadores, o depoimento de uma das alunas 

esclarece: 

“Tinha uns computadores, mas do tipo que não funcionava nada e nem dava para colocar 

internet. Um professor de Geografia tentava levar a gente lá para mexer em uns joguinhos 

com mapas que ele tinha, mas era difícil. Eram computadores superantigos.” 
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Gráfico 16 - Avaliação da infraestrutura escolar
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No que diz respeito a alguns aspectos relativos à qualidade de comunicação que ocorre na 

escola, mais da metade dos alunos indica que a escola é fraca ao levar em conta a opinião dos 

alunos (12 fracos), os problemas familiares (15 fracos) e os problemas entre os alunos (11 

fracos). Aspectos avaliados como regulares são o respeito aos alunos (12 regulares), a ajuda a 

resolver problemas entre alunos e professores (12 regulares), a capacidade de avaliar o que se 

aprendeu (11 regulares) e de relacionar os conteúdos com o dia-a-dia (11 regulares). Sobre 

este último item, uma aluna fez o seguinte comentário em um texto em que descrevia como 

seria sua escola ideal: 

“É preciso não só da teoria, mas também do ensinamento na prática em todas as matérias 

para que os alunos possam enxergar que o que aprendemos na teoria também pode ser 

aplicado no dia-a-dia. Os alunos, na maioria, não sabem aplicar o que aprendem na sala de 

aula.”  
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Gráfico 17 - Avaliação das atitudes da escola
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Como não há itens em que predomine a classificação bom, é possível dizer que os alunos 

enxergam a escola como um lugar em que a comunicação interpessoal não é exercida em sua 

plenitude (esse aspecto será analisado mais detalhadamente no capítulo 4, quando discuto o 

papel do curso em relação à comunicação interpessoal e grupal da turma). De fato, a 

comunicação parece ser uma questão central no ambiente escolar analisado. Segundo as 

opiniões que ouvi dos estudantes, os problemas de gestão comunicativa, área voltada para a 

construção de ambientes de comunicação participativa e democrática (Soares, 2001), se dão 

particularmente pela interdição à participação dos alunos nos processos decisórios e pela não-

aceitação da multiplicidade identitária, seja na relação entre docentes e discentes ou seja entre 

os próprios docentes. Como resume um aluno, na redação em que se perguntava como seria a 

escola perfeita: 

“Acredito que não existe um lugar ou escola perfeita, porque onde houver grupos de 

pessoas, haverá diferenças, e muitas vezes essas diferenças não são respeitadas. (...) Muitas 

escolas esquecem que, para formar bons cidadãos, elas devem dar o exemplo, começando 

pela direção. Uma escola melhor e exemplar seria uma que desse e recebesse respeito dos 

alunos.” 

Quesitos que avaliam o que os alunos buscam na escola nos dão pistas mais concretas 

sobre a influência escolar na formação de habitus dos jovens. Em pergunta aberta sobre do 

que mais gostam na escola, mais da metade dos alunos cita aspectos relativos à convivência 
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com os pares (12 respostas identificadas como “amigos”, “as minas”, “amizade” e 

“intervalo”), o que indica que a escola é vista como importante lugar para a socialização.  

Elementos do processo de ensino-aprendizagem também são bastante citados, mas 

aparecem com destaque tanto nos itens preferidos (9 respostas indicam “professores” – ou 

“alguns professores” –, “matérias não exatas”, “conhecimento geral”, “ensino”, “estudar”) 

como entre aqueles de que os alunos menos gostam (14 respostas citam itens como 

“professores” – ou “alguns professores” ou “professores autoritários” – “coordenação”, 

“funcionários”, “direção”, “aulas” – ou “aulas de Física” – e “desorganização”). 

O ensino-aprendizagem aparece como maior motivação para ir à escola para 19 alunos. 

Porém, para 11 deles, o foco do aprendizado é o futuro, e não o presente.  

Gráfico 18 - Motivação para ir à escola
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A análise conjunta dos itens relativos à escola parece indicar que ela é vista pelos alunos 

como importante fonte de aquisição de conhecimentos formais, ainda que ela cumpra essa 

função com algumas dificuldades. A formação intelectual, entretanto, é projetada 

prioritariamente para um tempo futuro. É possível que as respostas indiquem consciência do 

papel ideal da escola, mas dissonância em relação à sua realização no presente. Pelo mesmo 

motivo, as respostas são inquietantes: se escola é reconhecida como a instituição por 

excelência para a educação – a única, aliás, como ficará claro após a leitura deste capítulo –, 

mas boa parte não vê aplicabilidade imediata para o que aprende, pode-se inferir que o saber 

comunicado atualmente não é significativo para os educandos, que alimentam a esperança de 

que ele ganhe sentido em um futuro incerto.  

Ao estudar a relação com o saber e com a escola entre estudantes da periferia, Charlot 

(1996) chegou a conclusões semelhantes. Em sua pesquisa, ele aponta que, para a maioria dos 

estudantes, ir à escola faz muito sentido, na perspectiva do que a freqüência à instituição é 
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essencial para ter “uma boa profissão”, “um bom futuro” ou uma “bela vida”. Entretanto, 

apenas para um número reduzido de estudantes – cerca de 20% – o futuro ou a entrada no 

mundo profissional está ligada à aquisição de saberes ou ao fato de aprender. Tal fato o leva a 

afirmar que, para a maioria, a relação com a escola não implica uma relação com o saber e 

que 
“Esses jovens que ligam escola e profissão sem referência ao saber têm uma relação mágica com a escola e 

a profissão. Além disso, sua relação cotidiana com a escola é particularmente frágil na medida em que 

aquilo que se tenta ensinar-lhes na escola não faz sentido em si mesmo, mas somente em um futuro 

distante” (p. 56).    

Neste ponto, é possível afirmar que, na experiência analisada, o significado da escola na 

socialização dos jovens é menor do que outras instâncias socializadoras, como a família, a 

religião – e as mídias, como veremos a seguir. 

 

3.5 RELAÇÃO COM A MÍDIA 

A análise das respostas sobre as práticas de lazer mais realizadas revela como a mídia 

ocupa lugar central no dia-a-dia do grupo de alunos. Foram elencadas 18 atividades, sobre as 

quais pediu-se que os respondentes indicassem a taxa de frequência com que a faziam: muito, 

às vezes, pouco ou nunca. Somando os índices de muito e às vezes, observa-se que, das cinco 

atividades mais realizadas, quatro incluíam o uso de algum meio de comunicação: navegar na 

internet (a mais usual, com 19 respostas de muito ou às vezes), assistir a vídeos ou DVDs, 

ouvir rádio e assistir à televisão.  

Em relação a internet, é interessante ressaltar que o confecção de blogs ou diários aparece 

em último lugar na lista de atividades. Isso, somado ao elevado número de alunos com perfis 

no Orkut e MSN, parece apontar para um uso majoritariamente recreativo dessa mídia – no 

caso, para entretenimento e comunicação interpessoal. Uma fala de aluna é emblemática desse 

espírito. Perguntei se a falta de computadores com acesso à internet na escola poderia ter sido 

a causa do fracasso da iniciativa de blog coletivo que procurei implementar durante as aulas. 

Ela sugeriu uma outra explicação: 

“Acho que a maior parte do pessoal não quis participar do blog por falta de interesse... 

Do tipo que, se fosse pra entrar no Orkut, dava um jeitinho. Mesmo porque ali pertinho da 

escola tem uma Infoteca, o pessoal podia acessar de lá.” 

Outros dados sobre as práticas de lazer nos mostram que são pouco procuradas as 

atividades culturais mais eruditas (museu), o que evidencia um afastamento da matriz de 

cultura escolar, ou mais caras (cinema, teatro, shows e bares), evidenciando as limitações 
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monetárias do grupo analisado. Conforme nos dizem Martins e Souza (2007), “a esfera das 

escolhas muitas vezes está condicionada a condições materiais para torná-las práticas 

concretas e incorporadas na vida do jovem para além do desejo” (p. 118). Por outras palavras, 

o fato de determinadas práticas culturais serem diretamente dependentes das condições 

materiais restringe o universo sociocultural do grupo analisado, tornando certos espaços e 

formas de entretenimento – dimensão privilegiada da participação juvenil e, acima de tudo, 

um direito – um privilégio para poucos. Citando Donnat, Setton (2008b) afirma que, 

“confirmando tendências internacionais, são os setores jovens mais privilegiados da sociedade 

que conseguem conciliar atividade profissional e uma cultura de saídas, aproveitando as 

oportunidades oferecidas pelo mercado de cultura” (p. 20).   

Gráfico 19 - Frequência de atividades de lazer
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Perguntas sobre hábitos de leitura matizam um pouco os resultados anteriores. Catorze 

dos 20 alunos afirmam ler muito ou às vezes. O tipo de leitura é majoritariamente não escolar: 

somados, livros extraescolares (9), jornais (12), revistas (13) e quadrinhos (2) representam 3 

vezes o número dos que afirmam ler livros escolares (12). Em termos de gêneros, novamente 

predominam os extraescolares. Somados, os gêneros mais ligados a um saber formal (poesia, 

romance e técnico) correspondem a menos da metade das respostas. 
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A análise conjunta dos dados pode indicar que a leitura, quando ocorre, é quase sempre 

extraescolar. De fato, raras vezes presenciei alunos consultando algum livro didático ou 

apostila durante as aulas ou nos intervalos. Revistas e jornais (especialmente os gratuitos, 

como Destak e Metro) apareciam um pouco mais, mas nunca em quantidades significativas. 

Confrontando essas constatações com o baixo índice de frequência a bibliotecas e de 

produção textual (diários e blogs), há indícios de que o contato com a escrita mais formal, 

elaborada, não é uma prática corriqueira para a maioria. 

Gráfico 20 - Itens que costuma ler (assinale todos)
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Gráfico 21 - Frequência de leitura
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Gráfico 22 - Gêneros que costuma ler (assinale todos)
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De outro lado, o contato com a TV é muito mais intenso. Dez alunos declaram passar 

diariamente ao menos duas horas assistindo à programação – ou seja, metade de um turno 

escolar. Sete deles passam mais de três horas. Considerando que a TV “não tira férias”, ao 

longo de um ano esses 7 alunos terão passado pelo menos 1.095 horas diante da tela, contra 

no máximo 800 na escola (considerando um período de 200 dias letivos). Novamente, aponto 

a necessidade de não encarar dados estritamente numéricos como uma verdade absoluta. 

Concordo com Vasconcelos (2000) quando afirma que “a ênfase no tempo, dissociada do 

contexto em que a recepção ocorre, sugere que as pessoas ficam paradas, totalmente 

concentradas frente à televisão, sem qualquer tipo de envolvimento com outra atividade física 

ou intelectual”. O alto índice de alunos que ligam a TV sem sequer saber a programação ou 

assistem a programas durante as refeições colabora para relativizar essa percepção, apontando 

para comportamentos como a TV como companhia ou como ruído de fundo para espantar a 

solidão: 
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Gráfico 23 - Tempo diário assistindo à TV
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A análise dos gêneros televisivos favoritos indica que a maioria faz uso da TV como 

entretenimento. Embora novelas, humorísticos, filmes, musicais e esportes (ao todo, 28 

respostas) também veiculem saberes, modelos de conduta e visões de mundo – impactando, 

portanto, a formação de habitus –, gêneros mais identificados com a formação ou a 

informação (como telejornal e documentário, que somam apenas 4 respostas) foram pouco 

lembrados: 

Gráfico 24 - Gênero favorito na TV (até duas opções)
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Em relação aos programas mais vistos, metade das respostas cita séries, filmes ou 

musicais (Mix Clips; Tvz; Eu, a Patroa e as Crianças; Os Simpsons; Tela Quente), gêneros 

“jovens” por excelência. É curioso notar que não houve sequer uma repetição – cada um dos 
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20 alunos citou um programa diferente. Já quando perguntados sobre os programas que 

marcaram a infância, todos os alunos mencionam programas infantis (Chiquititas, Xuxa, Bom 

Dia e Cia., TV Colosso, Sítio do Picapau Amarelo, Família Dinossauro, Castelo Rá-Tim-

Bum), o que reforça a tese da importância desse gênero para a formação das crianças, que 

seriam desde cedo herdeiras de disposições de habitus fortemente influenciadas pela mídia. 

As questões sobre os hábitos mais comuns em relação à TV nos ajudam a enxergar os 

tipos de competênciasF

42
F (Martinez de Toda, 2001 e 2002) que os alunos possuem em relação 

a essa mídia. Impressiona o número de alunos que sempre ou às vezes dizem ligar sem saber a 

programação (18), ver TV nas refeições (18) e ver TV na cama (16), dados que indicam a TV 

como um companheiro quase onipresente no cotidiano domiciliar dos alunos. A preferência 

pela emissora mais vista do país – na pergunta sobre a emissora favorita, a Globo teve 11 dos 

25 votos – fortalecem essa hipótese. 

Nota-se, entretanto, que 19 alunos dizem mudar de canal sempre ou às vezes, 

manifestação do fenômeno do zapping tão característico do nomadismo da recepção atual. 

Para Vasconcelos (2000), “ao fabricar seus próprios programas, o zapeador, esse leitor 

errante, percorre ao mesmo tempo diversos textos e a partir deles elabora um outro”. É ainda 

pouco expressivo o número de pessoas que dizem participar sempre ou às vezes dos 

programas, o que indica uma competência ativa pouco desenvolvida, como comprovaremos 

no capítulo seguinte. 

A competência social – a participação em comunidades para ressignificação da mensagem 

midiática – foi analisada em três questões, que nos dão resultados conflitantes. A primeira 

delas mostra que 16 alunos dizem ter o hábito de comentar programas sempre ou às vezes, o 

que poderia indicar algum grau de desenvolvimento dessa competência na amostra. Porém, 7 

alunos dizem decidir sozinhos a programação, e 8 dizem assistir à TV sozinhos – dos 12 que 

assistem acompanhados, 7 assistem com irmãos mais novos. Se lembrarmos ainda de que 15 

dos 20 alunos dizem ter mais de uma TV em casa, a hipótese que ganha força é de que o uso 

da TV passa a ser cada vez mais um ato solitário. Novamente, é importante diferenciar uso 

(momento da veiculação da mensagem) de recepção (processo que se prolonga para além da 

veiculação, incluindo múltiplas mediações no ambiente da casa, do trabalho, da escola etc.).  

                                                 
42  Para uma definição das seis competências do sujeito em relação aos meios segundo José Martinez de 
Toda, ver capítulo seguinte. 
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Gráfico 25 - Hábitos em relação à TV
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Gráfico 26 - Com quem assiste à TV
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Gráfico 27 - Quem decide a programação 
(respostas abertas)
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Em relação ao consumo de filmes, novamente observa-se o predomínio do 

entretenimento. Nesse aspecto particular – também na relação com a música, como veremos 

adiante –, predomina a influência da cultura de massa globalizada. Entre os últimos filmes 

vistos, apenas dois deles (Olga e A Queda – As Últimas Horas de Hitler) não foram 

produzidos nos Estados Unidos. Os outros 11 títulos citados são blockbusters americanos, 

sendo 8 deles puramente de entretenimento (Até Que a Sogra nos Separe, O Atirador, Os 

Simpsons, Esqueceram de Mim, Shrek, Rei Arthur, Homem Aranha e O Casamento do Meu 

Melhor Amigo) e 3 que, em tese, podem ser considerados como paradidáticos (O Dia Depois 

de Amanhã e os já citados Olga e A Queda), que tratam de conteúdos curriculares 

(respectivamente, aquecimento global e nazismo, no caso dos dois últimos títulos citados) 

com níveis variáveis de preocupação com o aspecto documental. 

Perguntados sobre o melhor filme a que já assistiram, os alunos citam 17 títulos. 

Novamente, ocorre predomínio de blockbusters americanos (os dois únicos não produzidos no 

país são Olga e A Vida é Bela), a maioria (8) de entretenimento (Sexto Sentido, A Múmia, 

Harry Potter, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Jogos Mortais 3, Como se Fosse a Primeira 

Vez, O Exorcista 1 e 2 e Quase Deuses). Há um filme que pode ser classificado como 

paradidático (o já citado Olga) e outros 3 de entretenimento que, por possuírem forte carga 

moral, podem também ser considerados paradidáticos no ensino de conteúdos atitudinais 

(Homens de Honra, mencionado 2 vezes, A Vida é Bela e Inteligência Artificial), difusores de 

modelos de conduta. 

As preferências musicais também demonstram acentuada influência da cultura de massa 

na conformação de gostos. Entre as rádios preferidas, 10 respostas indicam emissoras de 

gêneros que classifico como jovens (pop, rock e eletrônico, representados pelas emissoras 

Jovem Pan 2, Mix, Energia 97, 89 FM e Metropolitana), 5 optam por gêneros populares 

(pagode e sertanejo, nas emissoras Tupi e Band FM) e apenas 1 menciona o interesse por 

MPB (emissora Nova Brasil FM), que pode ser considerado mais próximo de uma matriz 

erudita de cultura. 

O mesmo quadro se mantém na pesquisa sobre os gêneros favoritos (os alunos poderiam 

escolher até duas opções. Somados, os gêneros jovens (pop, rock, eletrônico e black) atingem 

18 respostas. Os populares (pagode e sertanejo) somam 11 e os “eruditos” (ou o que mais se 

aproxima deles, a MPB) aparecem 6 vezes. Analisados em conjunto, rádios e estilos musiciais 

preferidos revelam predomínio da matriz cultural da cultura de massa global. A matriz 

popular também aparece representada com alguma força, enquanto a matriz mais erudita (em 

que pese o rótulo MPB não ser equivalente exato de erudição) aparece pouco. 
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Gráfico 28 - Gênero de música preferido
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A mistura de gêneros consagrados pela cultura pop com outros de raiz local parece 

contribuir com a hipótese de disposições de habitus híbridos. Ortiz (1994, apud Setton 2008b) 

nos lembra de que os jovens em geral têm acesso desde muito cedo a um mercado fonográfico 

internacional, socializando-se a partir de uma memória e um sistema de valores que poderia 

ser chamado de “internacional popular”. Gostos e inclinações estéticas, nesse contexto, 

trazem o aporte de uma cultura mundializada, e na cotidianidade são amalgamados às 

manifestações promovidas pela tradição nacional ou local. 

Concordando com Setton (2008c), “é sem dúvida no campo da música e da programação 

televisiva que os jovens se afastam das disposições de habitus que correspondem a um 

domínio cognitivo e intelectualizado propiciado pelo aprendizado erudito ou escolar” (p. 22). 

Sobretudo a música parece ter um papel importante na formação das identidades do grupo 

analisado. No trabalho final que realizamos, a gravação de um programa de debates 

inteiramente concebido e produzido pela classe, o cenário teve, por escolha dos alunos, 

camisas de seus cantores e bandas preferidos: Bob Marley (reggae), Metallica e Linking Park 

(rock internacional), Legião Urbana (rock nacional) e Eminem (rap), repousando ao lado de 

uma camiseta de Che Guevara, há décadas alçado ao posto de ícone pop. Também sabiam 

operar com destreza uma complicada mesa de som, usada pela escola em suas festividades. O 

repertório, claro, ficou à escolha deles, e a música pontuou os ensaios, ficando como som de 

fundo e só sendo desligada para a gravação do programa. Em entrevista a Roseli Fígaro e 

Maria Aparecida Baccega (1999), Martín-Barbero afirma que a prevalência da música 

explicita o surgimento de um novo modelo de identidade. “A música é o idioma em que se 
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expressa a juventude de hoje (...) O rock é um idioma que permite aos jovens que falem, que 

se comuniquem entre si. Permite-lhes dizer muitas outras coisas que, de outra maneira, não 

saberiam dizer” (p. 72-73).    

Por fim, os dados sobre a relação com a internet nos mostram, além do fato já mencionado 

de todos os alunos terem a navegação na web como um elemento presente em seu cotidiano, 

um expressivo número de alunos (8) que possuem acesso à rede em casa. Entre os outros 12, 

7 acessam a internet de lan houses, ou seja, precisam pagar para entrar na rede (os demais 

mencionam infotecas, biblioteca e Acessa SP. Considerando que o grupo não possui renda 

muito elevada, isso demonstra como a web é importante para eles, a ponto de motivar um 

dispêndio de dinheiro para acessá-la. Também revela a relativa escassez de terminais públicos 

para acesso à rede, confirmando dados da pesquisa Juventude, Juventudes: O Que Une e o 

Que Separa (Unesco, 2004), segundo a qual apenas 9% dos jovens acessa a web por meio de 

bibliotecas, centros comunitários, infocentros ou outros locais públicos 

As razões do acesso confirmam a hipótese anteriormente levantada de que o uso da rede é 

majoritariamente para entretenimentoF

43
F. Porém, dos meios de comunicação social 

disponíveis, é também o mais utilizado para a formação. Das 41 respostas obtidas (a questão 

era aberta e permitia múltiplas respostas), 23 mencionam uso para diversão ou comunicação 

interpessoal – entretenimento – (MSN, Orkut, e-mail, comunicação, conversar com amigos, 

diversão, flag e pessoal), 11 para estudos escolares – formação – (pesquisa, estudos, trabalhos 

escolares, cultura e conhecimento) e 3 para busca de notícias – informação (notícias e 

informar-me). 

 

3.6 CONCLUSÃO: A CENTRALIDADE DA MÍDIA E O HIBRIDISMO NA FORMAÇÃO 

DE HABITUS 

Com a sempre necessária ressalva de que se trata de amostra reduzida (20 alunos) e de 

grupo bastante homogêneo (jovens urbanos de classe baixa, estudantes de uma escola pública 

de São Paulo), é possível apontar algumas conclusões com base nos dados aqui apresentados. 

A primeira, como nos mostra Setton (2008), diz respeito ao atual hibridismo na formação de 

habitus do jovem brasileiro. Segundo essa concepção, na contemporaneidade a formação do 

“conjunto de disposições que modulam as formas de agir, pensar e ser dos indivíduos” está 

sujeita à influência de múltiplas instâncias de socialização, que competem pela conformação 
                                                 
43  A pesquisa Juventude, Juventudes: O Que Une e o Que Separa, mostra uma realidade um pouco 
diferente, com o uso recreativo da internet substituído pelo uso instrumental. Entre os jovens do Ensino Médio, 
32% dizem usar a rede para tarefas escolares e 31% para ler notícias, enquanto apenas 20% para fazer amizades 
e 18% para jogar. 
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de identidades (atitudes, valores e modelos de conduta) sem que haja uma clara precedência 

de uma sobre as demais.  

No caso deste estudo, o que pude observar é que a família segue tendo uma importância 

fundamental na formação de modelos atitudinais. No grupo analisado, a instituição segue 

presente na vida dos jovens – mais do que isso, é qualificada em geral como positiva (como 

demonstram respostas sobre a qualificação da casa e o relacionamento com o pais) e de papel 

relevante (vide o dado que nos indica que os melhores amigos dos jovens pesquisados são, em 

geral, os familiares). 

A religião, por sua vez, aparece com forte presença na vida social dos alunos. Parece ser, 

inclusive, o maior fator de agrupamento social voluntário na amostra analisada, visto que boa 

parte dos jovens diz participar de algum grupo em suas religiões. Assim como a família, a 

instituição parece ter bastante influência na conformação da moral individual e no perfil 

atitudinal dos jovens (vide o alto nível de participação em cultos e a muita importância que a 

maioria dos jovens diz conferir à religião em sua vida). 

Em relação à escola, os jovens indicam perceber nela a principal instituição de formação – 

ou seja, de aquisição de conhecimentos instrucionais. Boa parte do grupo analisado reconhece 

a importância dessa instituição e de seu papel primordial. A educação, entretanto, parece ser 

vista mais como um patrimônio importante de ser construído para o futuro e não para alguma 

aplicação imediata. Pode-se hipotetizar que a escola não tem conseguido conferir sentido nem 

comunicar adequadamente a relevância do que ensina. Os alunos parecem intuir que aquilo 

que aprendem é importante, mas esperam que o conteúdo venha a fazer sentido em um 

momento futuro de sua trajetória. Há que se levar em conta, ainda, que a instituição sofre 

algum grau de competição com a mídia (especialmente a internet), que para os jovens é 

importante fonte de pesquisa e de aquisição de saberes extraescolares.   

A segunda conclusão – que, na realidade, complementa a primeira –, diz respeito à 

centralidade da mídia na formação de disposições de habitus dos jovens brasileiros. A 

primeira constatação que ampara essa ideia é o expressivo contato que o grupo analisado 

possui com os meios de comunicação de massa (vide a resposta que indica serem midiáticas 

as principais atividades de lazer). Para muitos jovens, inclusive, a exposição à mídia acaba 

sendo maior do que o tempo passado na escola, em conversas com a família ou em cultos 

religiosos. 

Ainda que o grupo enxergue nos meios de comunicação um instrumento que visa 

primordialmente ao entretenimento, é inegável que qualquer produção midiática veicula  

opiniões, pontos de vista e valores – e esses, obviamente, impactam os jovens em variados 
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graus. Sua importância na formação de disposições de habitus parece clara. Como nos diz 

Setton (2008c), “o mercado de cultura disponibilizado pelas mídias vem ocupando um lugar 

de destaque na formação do gosto de amplos segmentos da população e, dessa forma, vem aos 

poucos contribuindo para pensar o caráter híbrido da formação do gosto jovem na 

contemporaneidade” (p. 27). 

Sobre seu papel de formação e informação, os dados obtidos junto ao grupo analisado 

permitem indicar que ele ainda é pequeno, mas tende a crescer conforme aumente o acesso à 

internet, meio mais utilizado para essa finalidade. Dessa forma, ganham importância 

programas de comunicação e educação que requalifiquem o papel da escola como mediador 

da relação de crianças e adolescentes com a mídia. 
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1B4 JOVENS E COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A MEDIAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Se no capítulo anterior a intenção era investigar qual o papel de instituições socializadoras 

(família, escola, religião e mídia) na formação de disposições de habitus de jovens brasileiros 

– investigação essa que apontou para a existência de habitus híbridos e para a centralidade da 

mídia na socialização da juventude –, a ideia, agora, é mergulhar no entendimento dos jovens 

sobre comunicação e avaliar como a escola trabalha o tema. Trata-se de mergulhar em um 

mundo fascinante, em que frequentemente surgem discursos como o que segue: 

“A mídia sempre representou a elite na história do Brasil. (...) Sempre foi de elite e para 

a elite, não pensando nunca na classe menos favorecida. (...) É muito favorecedor, para os 

poderosos, que essa manipulação geradora da alienação da massa aconteça diariamente, 

dando notícias tendenciosas e mentirosas, colocando no ar novelas que iludem o povo e 

colocam em sua mente a forma de viver dessa elite. Mal sabe o telespectador que nem todos 

conseguem ficar ricos e isso torna-o escravo de um sistema que o faz pensar de maneira 

errada quanto à realidade que o cerca. (...) Mas o que esperar de uma juventude que tem a 

televisão como a sua escola, tendo a sua cultura e a sua educação ditada por um padrão que 

simplesmente foi estabelecido?”  

O trecho acima, extraído de um trabalho de quatro alunas do 2º ano do Ensino Médio da 

E.E. Ministro Costa Manso que procuravam responder à pergunta proposta pela professora de 

Sociologia – A mídia informa ou deforma a mente humana? –, é emblemático da relação do 

jovem com a mídia. Primeiro, por revelar criticidade, o que contrasta com a opinião do senso 

comum segundo a qual os jovens são dóceis, passivos e manipuláveis frente às mensagens 

veiculadas pela TV. Segundo, porque o discurso crítico assume a forma de demonização. 

Fortemente influenciado pela socialização escolar (Setton, 2004, Barbero, 2000), parece 

desconectado da prática cotidiana, já que os alunos estão imersos na mídia, se servem dela e, 

quase sempre, gostam dela. O maniqueísmo que contrasta com a presença constante revela 

uma relação ambivalente em relação aos usos e percepções, onde convivem juntos o fascínio e 

a culpa. Se na linearidade do trabalho escrito essa dualidade muitas vezes se esconde, no 

improviso da oralidade ela se revela.  

Para entender melhor essa ambiguidade, o pesquisador precisa de um instrumento de 

campo que lhe permita uma aproximação e um contato profundo com os jovens. Um 

instrumento que o ajude a responder perguntas como estas: O que os jovens efetivamente 
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sabem sobre comunicaçãoF

44
F? De que forma recebem as mensagens dos pares e da mídia – e 

que julgamento fazem sobre sua qualidade? Qual seu nível de criticidade e conhecimento? 

Como o discurso escolar influi nesse julgamento? Pode a mediação escolar exercer efeito 

positivo nessa relação, tornando os jovens mais competentes na recepção e produção de 

comunicação interpessoal, grupal e midiática? 

Para examinar essas questões, concebi e ministrei, na forma de uma disciplina optativa, 

mas organizada segundo a ritualidade escolar formal (com a existência de lista de presença, 

tarefas de casa, frequência definida de aulas etc.), um programa de comunicação e educação – 

“Comunicar para Mudar o Mundo” 
F

45
F, ligado à ONG Repórter Brasil – a estudantes de 2º e 3º 

anos do Ensino Médio em uma escola pública da cidade de São Paulo, a E.E. Ministro Costa 

Manso. Para os propósitos desta pesquisa, o curso foi meu instrumento de aproximação e 

entendimento das relações que os jovens estabelecem com a comunicação e, mais 

especificamente, com a mídia.  

Em linhas gerais, deparei-me com jovens não apenas de elevada criticidade, mas também 

portadores de outras competências fundamentais na relação com a comunicação. Esse contato, 

entretanto, é permeado pela profunda ambiguidade explicitada no início desse texto e com 

algumas características já expostas no capítulo anterior: de um lado, há o interesse e o 

envolvimento pela comunicação em todas as suas formas, especialmente a midiática, 

demonstrado pelo elevado consumo de seus produtos, interesse em seguir carreira na área, 

esforço para vencer a exclusão digital e por uma certa “docilidade” para fazer um curso sobre 

o assunto. De outro, a ideia bastante forte de que a mídia engana, manipula e distorce. Ou 

seja, a noção de que um recurso tão presente em sua vida é, de forma generalizada, uma 

influência negativa e pouco confiável. 

Nesse contexto, a mediação escolar, inserida dentro de uma perspectiva progressista e 

democrática, mostrou-se capaz tanto de ampliar as competências comunicativas do grupo 

estudado – especialmente no que diz respeito à comunicação interpessoal e grupal – quanto de 

reduzir a dissociação entre discurso e prática da juventude quanto à comunicação. Todas as 

conclusões serão melhor explicitadas ao longo deste texto.  

Em termos quantitativos, balizei-me pela aplicação do questionário de competências 

comunicativas, uma lista com 36 perguntas de múltipla escolha adaptada por mim com base 
                                                 
44  Termo usado aqui no sentido proposto por Lima (2001), “a ação de tornar comum a muitos, que pode 
ser resultado tanto de uma transmissão (comunicação manipulatória) quanto de um compartilhamento 
(comunicação participativa)”. 
 
45  A íntegra do curso está disponível no apêndice. 
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no original do pesquisador José Martinez de Toda (2002)F

46
F. O questionário mediu seis 

competências em relação à comunicação, avaliando em que medida os jovens pesquisados 

eram conhecedores, maduros, críticos (competências da recepção), ativos, sociais e criativos 

(competências da produção) em relação à comunicação. Na tentativa de medir a qualidade da 

mediação escolar, o mesmo questionário foi aplicado em dois momentos: na segunda aula do 

curso (q1) e na 12ª e última aula (q2).  

Q1 é o instrumento quantitativo que indica o quanto os jovens sabiam sobre comunicação 

e como se relacionavam com ela no início do curso. Q2 mostra quanto passaram a saber e 

como se relacionavam com a comunicação ao final dele. Por fim, a comparação entre q1 e q2 

possibilita medir o aprendizado dos alunos, aferindo a efetividade da mediação escolar na 

relação dos jovens com a mídia. Em termos qualitativos, o diário de classe e as produções 

escritas dos alunos ajudam a matizar as conclusões. São, sobretudo, essenciais para a 

construção de um perfil sociológico mais preciso do grupo analisado, contribuindo para 

ampliar o diálogo, que pretendo estabelecer neste capítulo, entre a didática e a sociologia da 

educação.  

 

4.1 PERFIL DO CURSO 

Conforme expliquei no capítulo 3, o curso aconteceu de 28 de agosto a 14 de novembro 

de 2007, uma vez por semana, na E.E. Ministro Costa Manso, no Itaim, região sudoeste do 

município. Os encontros tiveram duração de três horas, realizados à tarde, fora do período de 

aulas regulares dos alunos, que estudavam de manhãF

47
F. Ao todo, participaram do curso 31 

jovens do 2º e 3º anos do Ensino Médio. Vinte e quatro deles estiveram presentes a pelo 

menos 75% das aulas e receberam um certificado de conclusão do curso. Desses concluintes, 

20 alunos preencheram todos os questionários que serviram para a coleta de dados deste 

estudo. São eles que compõem a amostra aqui analisadaF

48
F.  

Ao contrário da maioria das iniciativas na área, que restringem a discussão de 

comunicação à sua vertente midiática, procurei trabalhar três áreas com pesos relativamente 

parecidos: 1- recepção crítica, 2- produção de conteúdos midiáticos e 3- comunicação 

interpessoal e grupal (na família, na escola, na religião etc.). A perspectiva pedagógica, 

                                                 
46  O questionário e a lista completa de adaptações encontram-se no apêndice. 
 
47  Para maior detalhamento do perfil dos alunos, ver capítulo 3. 
 
48  Nas estatísticas preparadas para este trabalho, preferi apresentar os dados em números absolutos em 
vez de recorrer a porcentagens dado o tamanho reduzido da amostra. 
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segundo a classificação proposta por Martinez de Toda (2001), é a progressista, com os 

alunos vistos como sujeitos ativos em relação à mídia, portadores de competências que podem 

ser ressignificadas e ampliadas pela mediação escolar. 

Em termos de metodologia, na intenção de filiar-me a uma linhagem pedagógica dialógica 

que tem em Paulo Freire seu maior teóricoF

49
F, procurei o tanto quanto possível evitar as aulas 

“verticais”, “em que o professor ou a professora, autoritariamente, faz o impossível do ponto 

de vista da teoria do conhecimento, quer dizer, transfere o conhecimento” (Freire, 1992, 

p.119, itálico no original). A ideia foi estimular o diálogo pedagógico – não o bate-papo 

inconsequente, mas aquele que implica tanto “o conteúdo ou objeto cognoscível em torno de 

que gira quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os educandos” 

(p. 118) –, dando aos alunos vez e voz para se colocarem. Em todas as aulas, a classe era 

organizada na forma de roda, para que todos pudessem se ver e falar. Optei pela existência de 

debates ou situações-problema para desafiar a classe. A maioria das atividades foi realizada 

em grupo, com os alunos tendo a oportunidade de refletir coletivamente em exercícios de 

análise e interpretação de mensagens midiáticas (no suporte escrito ou audiovisual), produzir 

resenhas críticas e criar um vídeo (segundo escolha da classe) como produto midiático que 

marcasse o encerramento do cursoF

50
F.  

Sempre e a cada momento, esforçei-me para ouvir mais do que falar. Não renunciei, 

entretanto, a partes expositivas na aula. Aprendi com Paulo Freire que tal prática não é, 

necessariamente, sinônimo de educação autoritária. Ao contrário: inserida em um clima de 

aula verdadeiramente democrático, serve para reforçar e fazer a classe avançar: 
“Há uma (...) posição que considero profundamente válida, que é a em que o professor ou professora faz 

uma pequena exposição do tema e em seguida, o grupo de estudantes participa com o professor na análise 

da própria exposição. Desta forma, na pequena exposição introdutória, o professor ou professora desafia os 

estudantes que, perguntando-se e perguntando ao professor, participam do desdobramento da exposição 

inicial. Um tipo de trabalho assim de maneira nenhuma poderia ser considerado como negativo e como 

escola tradicional no sentido ruim desta” (Freire, 1992, p. 119). 

No sentido da gestão da comunicação, combinei com a turma que a aula teria apenas duas 

regras. A primeira: quem quer que desejasse falar – o professor incluído – precisaria levantar 

a mão para obter a palavra e teria o direito de ser escutado por todos. Com isso, procurei 

                                                 
49  Mais informações sobre a opção metodológica no capítulo 2 (item 2.5). 
 
50  A ementa completa do curso encontra-se no apêndice. 
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tornar o fluxo comunicativo o mais horizontal possívelF

51
F. A segunda: todas as decisões que 

envolvessem o grupo teriam de ser tomadas por consenso. Inspirei-me no relato de Gadotti 

(2006a), que nos conta que o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial (FSM) adota 

essa metodologia para evitar a “ditadura da maioria” e a “cilada de cair na disputa pelo 

controle do FSM”. É, ainda, uma forma prática de respeitar os pluralismos – para Gadotti, um 

dos principais pontos de convergência dos movimentos da nova esquerda contemporânea (p. 

23). 

 

4.2 O QUE INVESTIGUEI 

Para definir quais características dos alunos em relação à comunicação seriam aqui 

analisadas, recorri à contribuição do pesquisador venezuelano José Martinez de Toda. Em sua 

tese de doutorado La Sei Dimensione della Media Education – Metodologia di Valutazione 

(2002), ele produz uma das primeiras metodologias de avaliação da área, junto com um 

instrumento concreto de avaliação – que, adaptado por mim, daria origem ao já mencionado 

questionário de competências comunicativas. Tal metodologia baseia-se no conceito de 

“sujeito multidimensional” em relação à comunicação, proposto em artigo de 2001: 
“Quais são as características de um sujeito antes da educação para os meios? Quiçá pós-moderno, 

fragmentado, consumista, pragmático. Como é o sujeito depois da educação para os meios? A mais 

importante literatura mundial sobre a educação para os meios e as conversas com muitos professores e 

práticos indicam que esse sujeito estaria caracterizado por seis dimensões: conhecedor, maduro, crítico 

(dimensões da recepção), ativo, social, criativo (dimensões da produção)” (p. 67, 2001, grifo nosso). 

No artigo de 2001 e em sua tese de doutorado de 2002, o autor define cada uma das seis 

dimensões – ou competências, como prefiro chamar – com sutis variações. É possível 

sumarizá-las da seguinte forma: 

– ConhecedorF

52
F: tem grande conhecimento sobre comunicação interpessoal e 

intrapessoal, sobre a linguagem audiovisual e seu significado. Entende completa e 

rapidamente o que o emissor quer comunicar. 

– MaduroF

53
F: sabe como funciona a indústria da mídia, como se dá o processo de 

produção, quais são seus interesses econômicos e políticos. Entende por que a mídia apresenta 

                                                 
51  Minha intenção inicial era que a mediação do “levantar de mãos” fosse feita de forma rotativa, com 
professor e alunos revezando-se no controle da tarefa. Na prática, acabei na maioria das vezes exercendo essa 
função como forma de direcionar as discussões. 
 
52  “Alfabetizado midiaticamente”, em sua tese de doutorado (2002). 
 
53  “Consciente”, em sua tese de doutorado (2002). 
 



 

 

87

conteúdos antissociais (violência, sexo excessivo, preconceito), relacionando-se de forma 

equilibrada com esses conteúdos. 

– Crítico: identifica a ideologia oculta na mensagem midiática e a confronta 

profundamente com sua identidade. 

– Ativo: tem postura ativa em relação às mensagens midiáticas, tomando atitudes 

concretas sempre que o conteúdo se choca com sua própria identidade. 

– Social: faz parte de comunidades interpretativas (grupos com competência para 

interpretar e atribuir sentido às mensagens comunicacionais e midiáticas) e é consciente das 

mútuas influências na socialização (compreende como pode influir em outros e como outros 

podem influir nele próprio. Por exemplo, por meio das interações familiares, na escola ou no 

trabalho); 

– Criativo: sabe utilizar os meios para a (re)criação simbólica e para expressar sua astúcia 

cultural partilhada. 

A separação é apenas didática: todas as competências pertencem à mesma pessoa. 

Segundo o autor, como cada competência pode continuar sendo analisada por meio de suas 

subcompetênciasF

54
F, é possível estabelecer uma definição operativa e eventualmente um 

questionário com dados observáveis.  

“Pela novidade da proposta, tudo é ainda experimental”, ressalva o autor, acrescentando 

que todo o material por ele desenvolvido “é para ser discutido e adaptado” (2002). Foi o que 

fiz, procurando respeitar o espírito e a definição das competências e subcompetências por ele 

estabelecidas. Diversas modificações se fizeram necessárias, fosse para adaptar o questionário 

ao contexto temporal e geográfico do nosso alunado (Martinez de Toda concebeu o 

instrumento para alunos do Ensino Fundamental da Itália, e o nosso foi para estudantes 

brasileiros do Ensino Médio público), fosse para tornar os temas tratados mais próximos do 

currículo que propus (reduzi, por exemplo, o foco excessivo na televisão, limitador para o 

alcance do nosso curso, e incluí questões sobre comunicação interpessoal, inspiradas 

especialmente na obra de Penteado (2002), algo não analisado por Martinez de Toda).  

As modificações pontuais no questionário estão todas detalhadas no apêndice. Reservo 

para este texto principal, entretanto, aquela que considero ser a maior alteração ao 

questionário: introduzi, em todas as perguntas, gradações em cada alternativa para medir os 

níveis atingidos em cada competência (no exemplo da competência “conhecedor”, os níveis 

medidos seriam: não conhecedor, pouco conhecedor, razoavelmente conhecedor, muito 

                                                 
54  A lista completa das subcompetências e suas definições encontra-se no apêndice. 
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conhecedor). Embora algumas perguntas do questionário original de Martinez de Toda já 

contivessem implicitamente essa gradação, ela não era generalizada, nem previa a 

formalização que propomos em relação aos níveis das competências. O que o autor fazia era 

propor, em seu gabarito, uma alternativa por ele considerada a mais corretaF

55
F. Fiz essa opção 

por considerar que não há certo ou errado em questões relativas à comunicação – recuso a 

ideia de que existam pessoas totalmente acríticas –, mas entendimentos que denotam maior ou 

menor nível de competência em relação ao aspecto abordado.  

Vale ressaltar que o autor coloca o questionário de competências comunicativas como um 

dos instrumentos que devem ser usados para diagnóstico e balanço do ensino-aprendizagem 

na comunicação e educação (media education, em sua denominação). Segui essa 

recomendação ao não prescindir de informações qualitativas que corroborem ou refutem os 

resultados indicados pelo questionário. De qualquer modo sustento que o questionário pode 

contribuir para o avanço e melhoria dos métodos de avaliação no campo da comunicação e 

educação.  

 

4.3 O QUE OS ALUNOS SABIAM E COMO SE RELACIONAVAM COM A 

COMUNICAÇÃO ANTES DO CURSO 

Concebido como o principal instrumento de avaliação em termos de generalizações 

quantitativas, o questionário de competências comunicativas foi aplicado aos alunos em duas 

ocasiões: na segunda (q1) e na 12ª aula (q2). Em ambos os casos, os alunos responderam ao 

mesmo questionário, composto de 36 perguntas para avaliar sua competência em relação à 

comunicação, tomando por base as seis competências estabelecidas por Martinez de Toda 

(2001, 2002): conhecedor, maduro, crítico, ativo, social e criativo. A dupla intenção do 

questionário era traçar um perfil inicial do alunado em relação à comunicação e, com o 

questionário final, verificar se houve mudança em relação à situação inicial – e tentar 

quantificar de quanto ela havia sido. 

Considerei como desejáveis respostas que indicassem “muita competência” ou “razoável 

competência” em cada uma das questões. Somei os dois índices e converti a soma em uma 

porcentagem para obter o que chamei de “porcentagem de competência”, estabelecendo como 

expectativa de aprendizagem ideal que 100% das respostas estivessem nesse nível ao final do 

curso. O que aparece nas tabelas que vêm a seguir, portanto, é um indicador de um nível 

adequado de competências em relação à comunicação.  

                                                 
55  As mudanças propostas ao questionário encontram-se explicitadas no apêndice. 
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O preenchimento do questionário inicial (q1), na segunda aula, se deu de maneira rápida. 

A maioria dos alunos respondeu às 36 questões em no máximo 20 minutos. Com 30 minutos, 

a avaliação estava encerrada, indício de que ou o questionário estava muito fácil ou seu 

preenchimento se deu com pouca reflexão, de forma tarefeira. 

Até mesmo pela rapidez do preenchimento, confesso que esperava encontrar alunos à 

imagem e semelhança do que lhes imputa o senso comum: acríticos, alienados e passivos em 

relação à comunicação. Entretanto, a avaliação confirmou a linha teórica dos estudos de 

recepção, de acordo com a qual os receptores têm capacidade de atribuir significados por 

conta própria e retrabalhar os conteúdos midiáticos. Na situação inicial, o percentual global de 

competências ficou em 71,9%, índice que considerei alto. Na subdivisão por tipos de 

competências, nenhuma obteve índice inferior a 63%:  

 
Tabela 1 – Competências comunicativas dos alunos (situação inicial) 

Tipo de competência % de competência  

(muito ou razoavelmente 

competente) 

Conhecedor 81% 

Maduro 65% 

Crítico 78% 

Ativo 63% 

Social 74% 

Criativo 71% 

Global 71,9% 

 

Tal resultado nos conduz a pelo menos duas hipóteses. A primeira é que os estudantes 

possuem um bom nível de conhecimento e competência em relação à comunicação. A 

segunda, relativa ao instrumento de avaliação, aponta uma necessidade de calibrar melhor o 

questionário, possivelmente aumentando seu nível de dificuldade para alunos do Ensino 

Médio, uma vez que a proposta original de quem o concebeu (o pesquisador venezuelano José 

Martinez de Toda) visava os estudantes do Ensino Fundamental da Itália. 

Cinco questões tiveram índice de respostas desejadas na casa dos 100%. O elevado 

porcentual de competência é um indicativo do que os alunos já sabiam antes do curso. 

Transcrevo-as abaixo, juntamente com as respostas citadas, que indicam muita competência 

ou razoável competência: 
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Durante um debate de ideias com um amigo, o que você faz geralmente? 

– Defendo muito minha opinião, mas procuro escutar o lado oposto e não tenho vergonha 

de mudar de ideia se o meu amigo me convencer de que estou errado (muita competência). 

– Procuro defender minha opinião, mas, se o meu amigo ficar nervoso ou agressivo, 

mudo de assunto para evitar briga (razoável competência).  

Questão relativa à competência “conhecedor”, enfoca a comunicação interpessoal. Mostra 

que, ao menos no nível do discurso, os alunos defendem suas opiniões com argumentos, mas 

reconhecem a alteridade e empenham-se na busca de soluções de compromisso melhores que 

sua opinião original. 

Quem escolhe as notícias em um jornal, revista ou TV? 

– Os jornalistas do jornal ou da revista. Se a reportagem for polêmica ou contrária aos 

interesses da empresa, geralmente quem dá a palavra final é o conselho editorial (muita 

competência). 

– O conselho editorial, composto dos jornalistas mais importantes, dos diretores e do 

dono do jornal ou revista (razoável competência). 

Questão relativa à competência “maduro”, indica que os alunos possuem conhecimentos 

sobre alguns processos de produção dos meios de comunicação – especificamente, sabem 

quem seleciona a notícia. 

Quando falo com meus colegas sobre qualquer programa de TV: 

– Preocupo-me com que a opinião de todos seja respeitada (muita competência). 

– Penso que todos têm a possibilidade de exprimir sua opinião (razoável competência). 

Questão relativa à competência “social”, aponta que os alunos, ao menos no discurso, 

defendem o direito de todos ao acesso e à participação no campo da comunicação – 

especificamente, reconhecendo a expressão como um valor universal. 

Quando fico impressionado por algo que vejo na TV: 

– Decido com os amigos fazer alguma coisa: falar na aula, escrever sobre o assunto, 

telefonar para a TV (muita competência). 

– Comento o que vi com os amigos, em uma troca de opiniões (razoável competência). 

Questão também relativa à competência “social”, indica que os alunos reagem à mídia de 

acordo com os valores de seu grupo, manifestando em público sua contrariedade em relação a 

mensagens que confrontem diretamente os valores coletivos de que partilha.  

Nos trabalhos em grupo na sala de aula, minha colaboração é: 

– Grande (muita competência). 

– Média (razoável competência). 
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Questão relativa à competência “criativo”, indica que os alunos são capazes de produzir 

em grupo e de colaborar com a criatividade coletiva da classe. 

  

4.4 O QUE OS ALUNOS APRENDERAM E COMO SE RELACIONAVAM COM A 

COMUNICAÇÃO AO FINAL DO CURSO 

Aplicado na 12ª aula – a última do curso – o questionário final (q2) teve maior tempo 

médio de preenchimento – 30 minutos para a maioria dos alunos, sendo que a avaliação só se 

encerrou depois de 50 minutos. A demora é um possível indicativo de que, dessa vez, houve 

maior reflexão, com uma análise mais pormenorizada por parte dos alunos de pontos que 

“haviam passado batido” na primeira avaliação. Também pode ser um indício de que a 

aplicação do mesmo questionário no início e no fim do curso não “viciou” a avaliação – até 

porque não forneci as respostas consideradas mais corretas ao final do preenchimento do 

primeiro questionário. 

O total global de respostas desejáveis ficou em 77,1% – aumento de 5,2 pontos 

percentuais (p.p.) em relação à situação inicial. Subdividindo o resultado pelos tipos de 

competências, o menor índice subiu para 68%, contra 63% na situação inicial.  

 
Tabela 2 – Competências comunicativas da classe (situação final) 

Tipo de competência % de competência  

(muito ou razoavelmente competente)

Variação inicial-
final 

Conhecedor 81% 0 p.p. 

Maduro 70% +5 p.p. 

Crítico 90% +12 p.p. 

Ativo 68% +5 p.p. 

Social 83% +9 p.p. 

Criativo 71% 0 p.p. 

Global 77,1% +5,2 p.p. 

 

As maiores alterações ocorreram nas competências crítica e social (+12% e +9%, 

respectivamente), o que pode indicar que o curso enfatizou mais essas duas competências em 

seu conteúdo e didática – provavelmente, isso de fato ocorreu. Como se pode comprovar pelas 

apostilas do curso (ver apêndice), boa parte das aulas teve como foco a chamada 

“alfabetização midiática” e o estudo de casos polêmicos, considerados tradicionalmente como 

exemplos de manipulação, o que reforça a dimensão crítica. Quanto ao aspecto social, a 
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ênfase se deu pela forma de trabalho, prioritariamente em grupos organizados segundo 

diversos critérios, como afinidade ou sorteio, por exemplo. 

Competências relativas à recepção e à produção tiveram resultados próximos, não 

havendo a concentração de bons resultados apenas nas competências da recepção, ao contrário 

do que observou Martinez de Toda (2002).  

Onze questões tiveram índice de respostas na casa dos 100% (as cinco já citadas na 

situação inicial e mais as transcritas abaixo): 

Muitas vezes, a televisão mostra mulheres com pouca roupa ou em cenas de sexo. Qual 

sua opinião sobre o assunto? 

– O excesso desse tipo de cena é um recurso por mais audiência, mas nem sempre 

garante mais anúncios e mais dinheiro (muita competência). 

– Isso é garantia de audiência para a emissora – e, por consequência, de mais anúncios e 

mais dinheiro para o proprietário (razoável competência). 

Questão relativa à competência “maduro”, indica que os alunos sabem que os interesses 

do proprietário, sobretudo os econômicos, podem produzir programas com conteúdos 

antissociais – violência, sexo, preconceito e uso comercial da figura feminina. Ele está 

vacinado contra esse tipo de conteúdo, sem entretanto fazer disso uma obsessão moralista. 

Qual minha relação com a TV? 

– A TV distrai, informa, educa, mas muitas de minhas exigências ela não satisfaz (muita 

competência). 

– Penso que a TV satisfaz várias de minhas exigências: me distrai, me mostra coisas 

novas, me informa (razoável competência). 

Questão relativa à competência “ativo”, indica que os alunos têm consciência de que a 

mídia satisfaz muitas de suas necessidades, mas deixa outras de fora, sobretudo as 

psicológicas. 

Qual sua opinião em relação às novelas? 

– São produções que visam à diversão, mas temos de ter consciência de que elas não 

informam e não educam (quando educam, educam pouco) (muita competência). 

– Podem ser boas para nos divertir – ou ruins, se a gente ficar viciado nelas (razoável 

competência). 

Questão relativa à competência “crítico”, indica que os alunos possuem informações sobre 

os aspectos positivos e negativos dos meios de comunicação e de seus gêneros – 

especificamente, as telenovelas. 

Em relação às opiniões veiculadas pela TV: 
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– Acho que a TV pode tentar manipular, mas podemos desconfiar e cruzar opiniões da TV 

com as de nossa família, amigos, livros e outros meios de comunicação (muita competência). 

– Acho que a TV pode manipular, mas, se soubermos pensar direito, não somos 

influenciados (razoável competência). 

Questão também relativa à competência “crítico”, indica que os alunos reconhecem o 

poder da mídia, mas relativizam seu poder frente à influência de outras instituições sociais – 

especificamente, têm consciência do poder e das limitações das mensagens da TV. 

Muitos meios de comunicação se dizem “imparciais” (neutros, com compromisso com a 

verdade). O que você acha disso? 

– Muitos meios de comunicação se dizem imparciais e podem tentar sê-lo. Mas, na 

prática, a neutralidade total é impossível (muita competência). 

– Eles só são imparciais nas reportagens. Nas partes de opinião, eles não são neutros 

(razoável competência). 

Terceira questão relativa à competência “crítico” (o que nos dá indícios de que essa foi 

uma competência fortemente trabalhada no curso), mostra que os alunos conhecem o conceito 

de imparcialidade, seu alcance e limitações, dissociando a teoria da prática jornalística.  

Quando nós, jovens, falamos de TV, essa conversa: 

– Permite-me aprender coisas novas e me tornar mais tolerante em relação à opinião dos 

outros (muita competência). 

– É apenas uma ocasião para dar risada, sem falar dos nossos problemas ou dos da 

população (razoável competência). 

Questão relativa à competência “social”, indica que os alunos são respeitosos e tolerantes 

em relação à opinião dos outros sobre a mídia. 

Ressalvo que, no caso das últimas quatro questões, parecem prevalecer as respostas 

politicamente corretas: todos os alunos colaboram muito ou razoavelmente nos trabalhos em 

grupo, defendem a opinião escutando o lado oposto, se preocupam com que a opinião de 

todos seja respeitada e se indignam com abusos da TV, comentando o fato com amigos. 

Como esse discurso foi muitas vezes desmentido na prática da sala de aula, é possível que 

tenha ficado excessivamente explícito no questionário quais eram as alternativas adequadas 

nessas questões.  
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4.5 QUANTIFICANDO A APRENDIZAGEM 

Procurei, ainda, dimensionar se a melhora global na porcentagem de competências – 5,2 

pontos percentuais –, era um indicativo de que a mediação escolar havia cumprido seus 

objetivos de aprendizagem ou não. Para efeito de comparação, recorri uma vez mais às notas 

escolares dos alunos. Considerei como situação inicial as notas do primeiro bimestre, e como 

situação final as notas no terceiro bimestre, e avaliei qual o porcentual médio de melhora nas 

notas dos alunos. O que observei é que essa melhora foi de 2,9 pontos percentuais, abaixo do 

índice do curso “Comunicar para Mudar o Mundo”:  

 
Tabela 3 – Evolução dos desempenhos escolares e no curso “Comunicar para Mudar o 
Mundo”  

Escola Curso “Comunicar para Mudar o Mundo” 

Entre o 1º e 3º bimestres...  

... Melhora média: +2,9 p.p.  
Fonte: Notas escolares 

Entre questionário inicial e final... 

... Melhora média: +5,2 p.p. 
Fonte: Questionários de competências comunicativas 

 

Outra comparação relevante diz respeito à distância entre as notas dos alunos de melhores 

desempenhos e os de piores desempenhos nas situações inicial e final. Na escola, a diferença 

entre a nota do aluno de melhor desempenho e o de pior desempenho acadêmico geral foi de 

43 pontos percentuais na situação inicial. Na situação final, essa diferença subiu 15 p.p., 

atingindo 58 p.p., amparando a hipótese de que a escola pode atuar como amplificadora das 

desigualdades de origem (Bourdieu, 1998). 

No curso “Comunicar para Mudar o Mundo”, na situação inicial, a diferença entre o aluno 

com melhor desempenho e o com o pior desempenho no questionário era de 36 p.p. Na 

situação final, a diferença caiu 11 p.p., chegando a 25 p.p. Não se pode afirmar, entretanto, 

que houve “nivelamento por baixo”, já que o aproveitamento do melhor aluno também 

cresceu (de 86% para 92% no porcentual de competência): 
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Tabela 4 – Diferença entre melhor e pior desempenho na escola e no curso “Comunicar...” 

Panorama inicial 

E.E. Ministro Costa Manso Curso “Comunicar para Mudar o Mundo” 

Maior média nas disciplinas: 8,3 (83%) 

Menor média nas disciplinas: 4,0 (40%) 

Diferença maior-menor: 43 p.p.  
Fonte: Notas escolares do 1º bimestre 

Maior porcentagem de competência: 86% 

Menor porcentagem de competência: 50% 

Diferença maior-menor: 36 p.p. 
Fonte: Questionário inicial de competências comunicativas (q1) 

Panorama final 

E.E. Ministro Costa Manso Curso “Comunicar para Mudar o Mundo” 

Maior nota: 8,5 (85%) 

Menor nota: 2,7 (27%) 

Diferença maior-menor: 58 p.p. (+15 p.p. 
em relação ao panorama inicial) 
Fonte: Notas escolares do 3º bimestre 

Maior nota: 92% 

Menor nota: 67% 

Diferença maior-menor: 25 p.p. (-11 p.p. em 
relação ao panorama inicial) 
Fonte: Questionário final de competências comunicativas (q2) 

 

Uma análise mais aprofundada das trajetórias ajuda a explicar o comportamento das 

diferenças entre as maiores e menores notas. Enquanto na escola a taxa de evolução entre 

situação inicial e final foi homogênea para todos os alunos, em nosso curso observamos um 

crescimento muito mais expressivo dos estudantes que, na situação inicial, encontravam-se 

entre os de pior desempenho. Estes, em virtude da maior melhora, elevaram o patamar inferior 

e foram os principais responsáveis pela redução do gradiente de notas da classe. 
 

Tabela 5 – Trajetória dos alunos de melhor e pior desempenho na escola e no curso 
“Comunicar” 

E.E. Ministro Costa Manso Curso “Comunicar para Mudar o Mundo” 

Cres. médio dos 5 de pior desempenho      3 p.p. 

Cres. médio dos 10 de pior desempenho    3 p.p. 

Cres. médio dos 5 de melhor desempenho 1 p.p. 

Cres. médio dos 10 de melhor desemp.      2 p.p. 
Fonte: Notas escolares 

Cres. médio dos 5 de pior desempenho      17 p.p.

Cres. médio dos 10 de pior desempenho    13 p.p.

Cres. médio dos 5 de melhor desempenho -5 p.p. 

Cres. médio dos 10 de melhor desemp.      -2p.p. 
Fonte: Questionários de competências comunicativas 

 

Vale ressaltar que é preciso realizar mais estudos para verificar se as aquisições de 

conhecimento, procedimentos e atitudes se mantêm ou se novas conquistas se tornam mais 

visíveis no longo prazo, com a possível reinterpretação/ressignificação da experiência de 

ensino-aprendizagem vivenciada.  
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4.6 FATORES QUE INFLUENCIARAM O DESEMPENHO DOS ALUNOS  

Neste item, investigo uma possível ligação entre o desempenho dos alunos em nosso curso 

com fatores externos a ele. Inicialmente, atribuí uma nota final a cada aluno baseado em três 

fatores: desempenho nos questionários de competências comunicativas, a qualidade dos textos 

produzidos como propostas de redação e a participação em aula, todos com o mesmo peso. O 

índice de presença em sala serviu como critério de desempate sempre que necessárioF

56
F. Foram 

quatro os fatores considerados para a comparação:  

– Desempenho escolar formalF

57
F. 

– Nível de escolarização dos pais. 

– Situação socioeconômica da família.  

– Relação dos alunos com a mídiaF

58
F.  

No que diz respeito aos três primeiros fatores, não observei nenhuma relação consistente. 

Os alunos que se saíram melhor no curso (q1 e q2) não eram os de melhor nota na escola. Da 

mesma forma, os de pior desempenho não eram necessariamente o mesmo grupo que tirava 

notas baixas na escola – reuni os 10 estudantes com melhor desempenho nos questionários e 

os comparei com os 10 melhores na média global de todas as disciplinas, na disciplina de 

Língua Portuguesa e nas disciplinas da área de humanas F

59
F. Não houve semelhanças 

significativas nem nesse caso nem em outros cruzamentos, como demonstram as tabelas 

abaixo: 

 
 Tabela 6 – Entre os 5 alunos com melhor desempenho no curso... 

... 3 estão entre os 5 melhores desempenhos escolares 

... 1 está entre os 5 melhores desempenhos de Língua Portuguesa 

... 2 estão entre os 5 melhores desempenhos de Ciências Humanas 

 

 

                                                 
56  Fiz isso por considerar que, isoladamente, os questionários de competências comunicativas não 
representavam fielmente o desempenho dos alunos em sala. Por exemplo, houve casos de alunos com bom 
desempenho no questionário e fraco em redações, e vice-versa. 
 
57  Baseado nas notas escolares do 1º, 2º e 3º bimestres de 2007, as últimas disponíveis quando da coleta 
de dados para este estudo. 
 
58  Os dados de escolarização dos pais, situação socioeconômica da família e relação dos alunos com a 
mídia foram retirados dos resultados do questionário de práticas culturais, uma lista de 120 perguntas distribuída 
aos alunos na 2ª aula do curso (ver capítulo 3 e apêndice). 
 
59   No caso dos alunos do 2º ano, média das notas de Língua Portuguesa e Literatura, História, Geografia, 
Inglês e Filosofia. No caso dos alunos do 3º ano, média das notas de Língua Portuguesa e Literatura, História, 
Geografia, Inglês e Sociologia. 
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Tabela 7 – Entre os 10 alunos com melhor desempenho no curso... 

... 6 estão entre os 10 melhores desempenhos escolares 

... 6 estão entre os 10 melhores desempenhos de Língua Portuguesa 

... 7 estão entre os 10 melhores desempenhos de Ciências Humanas 

 
Tabela 8 – Entre os 5 alunos com pior desempenho no curso... 

... 2 estão entre os 5 piores desempenhos escolares 

... 2 estão entre os 5 piores desempenhos de Língua Portuguesa 

... 2 estão entre os 5 piores desempenhos de Ciências Humanas 

 
Tabela 9 – Entre os 10 alunos com pior desempenho no curso... 

... 6 estão entre os 10 piores desempenhos escolares 

... 6 estão entre os 10 piores desempenhos de Língua Portuguesa 

... 7 estão entre os 10 piores desempenhos de Ciências Humanas 

 

Também investiguei se alunos cujos pais têm mais anos de educação escolar teriam 

desempenho superior no curso – na terminologia bourdieuriana, trata-se de uma investigação 

sobre o impacto do capital cultural da família no desempenho escolar dos alunos. Não parece 

haver correlação direta entre as duas variáveis, uma vez que não há concentração de pais com 

mais anos de escolarização entre os melhores alunos: 

 
Tabela 10 – Escolaridade dos pais, segundo o desempenho dos alunos 

Nível de escolaridade 10 alunos de melhor 
desempenho 

10 alunos de pior 
desempenho 

Ensino Superior  
(completo ou incompleto) 
 

3 2 

Ensino Médio 
(completo ou incompleto) 
 

6 6 

Ensino Fundamental até 8ª série 
(completo ou incompleto) 
 

8 6 

Ensino Fundamental até 4ª série 
(completo ou incompleto) 
 

2 6 

Não respondeu 
 

1 0 

 

Observa-se que quase não há diferenças entre os dois grupos. Também não verifiquei 

distinções importantes no que diz respeito à motivação para ir à escola. 

Ao cotejar a situação socioeconômica dos alunos com seu desempenho no curso, os 

resultados novamente não demonstram grande diferenciação entre os alunos. Aparentemente, 
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trata-se de público predominantemente das camadas com baixo rendimento, com 

características homogêneas. A variável econômica, portanto, parece não ter papel relevante no 

desempenho escolar da amostra analisada.  

Entretanto, a comparação do desempenho escolar com os hábitos de uso da mídia  

forneceu elementos que amparam a ideia de que os alunos de melhor desempenho nos 

questionários têm maior contato – e contato mais qualificado, por meio da leitura – com a 

mídia em sua vida cotidiana.  

Em termos de quantidade de contato com a mídia, quando comparamos o grupo dos 10 

alunos de melhor desempenho com os 10 de pior desempenho, o que se observa é que, com 

exceção dos hábitos de consumo de rádio, em que os dois grupos se equivalem, em todos os 

outros itens o consumo midiático dos melhores alunos no curso “Comunicar para Mudar o 

Mundo” é superior:  
 

Tabela 11 – Relação com a mídia – comparação 10 melhores x 10 piores alunos 

Vê DVD Vê TV Navega na 
internet 

Ouve rádio Lê Grupo 

Muito  Às 
vezes 

Muito Às 
vezes 

Muito  Às 
vezes 

Muito  Às 
vezes

Muito  Às 
vezes 

10 melhores 
desempenhos 

7 3 5 5 6 4 6 3 4 6 

10 piores 
desempenhos 

3 5 5 2 4 5 6 3 1 3 

 

Entre os contrastes que se revelam, o que mais chama a atenção diz respeito ao hábito de 

leitura. Entre os 10 alunos de melhor desempenho no curso, todos os 10 declararam ler 

jornais, revistas e livros (escolares e extraescolares) muito ou às vezes. Entre os 10 estudantes 

de pior desempenho, apenas 4 faziam o mesmo.  

Tal constatação pode ser melhor entendida à luz da noção de relação com o saber. Charlot 

(2001) nos afirma que só há saber em uma certa relação com o saber, o que significa que “não 

se pode definir o saber, o aprender, sem definir, ao mesmo tempo, uma certa relação com o 

saber, com o aprender” (p. 17). Essa relação, que explica o desejo de aprender, pressupõe um 

duplo movimento: o primeiro, interno, intrínseco ao sujeito que aprende, é uma mobilização 

para a entrada na atividade intelectual – “aquele que se mobiliza é um ser humano portador de 

desejos e envolvido em relações sociais”. O segundo, externo, é a construção de uma 

atividade normatizada para o aprender – a educação, que “organiza o mundo a fim de oferecê-

lo aos jovens para ser apropriado por eles”. É essa dialética entre sentido (interno) e eficácia 

(externa) que sustenta uma relação com o saber. 
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Autores como Hargreaves (2006) têm salientado que, na atual reorganização do mercado 

dos meios de comunicação, tem cabido aos meios impressos o papel cada vez maior de 

contextualizar e de formar opiniões a respeito do que veiculam outros meios com maior 

instantaneidade – TV, rádio e internet. Nesse sentido, apropriando-me da noção de relação 

com o saber, posso argumentar que alunos mobilizados para o saber encontram nos produtos 

da mídia impressa as atividades normatizadas que os colocam em contato com o mundo 

preexistente, do qual buscam se apropriar para superar sua incompletude. Em outras palavras, 

estabelecem com a mídia impressa uma relação com o saber – para eles, ela exerce de fato 

uma função educativa maior que para os demais alunos. É possível, portanto, que esse papel 

educativo extraescolar dos meios de comunicação impressos ajude a explicar as diferenças de 

desempenho no curso “Comunicar para Mudar o Mundo”. 

Em relação à natureza do contato com a mídia, um novo cruzamento de dados não revelou 

diferenças significativas entre os dois grupos no que diz respeito aos hábitos diante da TV, 

tipo de programa favorito, tempo despendido diante da TV, tipo de leitura, gênero de livro 

preferido e razões de acesso à internet. Há, porém, uma segunda distinção importante: as 

condições de acesso à internet. Enquanto entre os 10 melhores alunos no curso 7 acessam a 

rede de casa, entre os 10 alunos com mais baixo rendimento apenas 1 faz o mesmo: 
 
Tabela 12 – Acesso à internet 

Nível de escolaridade 10 alunos de melhor 
desempenho 

10 alunos de pior 
desempenho 

Possui computador em casa 
 

7 4 

Acessa a internet de casa 
 

7 1 

Acessa a internet em lan houses 
 

1 9 

Acessa a internet em casa de amigos 
ou parentes 

2 0 

Acessa a internet em centros públicos 
 

0 2 

Não respondeu 0 1 

 

 Embora todos os alunos declarem acessar a internet, 9 entre os 10 de mais baixo 

desempenho precisam recorrer a lan houses para fazê-lo, investindo recursos financeiros na 

tentativa de romper a barreira da exclusão digital (entre os 10 melhores, só 1 precisa recorrer a 
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esse expediente). Como nesses estabelecimentos se paga por horaF

60
F, pode-se imaginar que o 

acesso seja mais breve do que em casa, limitado à quantidade de dinheiro que o aluno possua 

– pouco, se considerarmos que o grupo é primordialmente oriundo de camadas sociais com 

baixo rendimento econômico. Embora o dado não permita cravar nenhuma afirmação certeira 

(além da amostra bastante reduzida, não consegui saber o tipo de conexão dos alunos que 

possuem a rede em casa, se discada ou banda larga), é o único que indica alguma diferença 

econômica no que diz respeito ao acesso à mídia – especialmente de um meio que vem se 

notabilizando pela possibilidade de pesquisa e acesso à informação, “competidor” potencial 

da escola.  

 

4.7 APONTAMENTOS SOBRE O PERFIL SOCIOLÓGICO DO JOVEM EM RELAÇÃO À 

COMUNICAÇÃO E À MEDIAÇÃO ESCOLAR 

Além dos questionários de competências comunicativas, meu diário de classe e trechos 

das produções dos alunos ajudam a matizar a qualidade da aprendizagem e algumas mudanças 

atitudinais ocorridas durante o curso “Comunicar para Mudar o Mundo”. Não foi minha 

intenção construir um panorama do grupo que fosse abrangente e sem lacunas – reafirmo que 

este é um estudo exploratório e não exaustivo sobre o tema. Em vez disso, procurei identificar 

temas recorrentes, que ocuparam bastante espaço em nossos encontros, sobre os quais fosse 

possível traçar um perfil sociológico mínimo sobre o alunado e sobre a influência da 

mediação escolar. Elenco, abaixo, alguns pontos que a análise dessas informações me 

possibilitou enxergar. 

 

Discursos e práticas sobre a televisão 

Pela relevância do meio, as discussões sobre televisão se impuseram como um assunto 

predominante em diversos encontros ao longo do curso. Pelo menos duas propostas de 

redação versavam sobre o tema: “Qual sua opinião em relação às informações veiculadas pela 

TV?” e “Para você, como seria uma TV de qualidade?”. Com base nelas, surgiram boa parte 

dos trechos citados neste item. 

Como linha geral, observei que o tom preponderante nas falas e nos textos sobre qualidade 

e confiabilidade da TV – a dicotomia consumo constante x ideologia demonizadora dos meios 

de comunicação – foi diminuindo ao longo do curso. Quando perguntei aos estudantes na 
                                                 
60  Segundo o site de notícias G1 (http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL138999-5598,00.html), o 
preço médio de uma hora de conexão de internet em uma lan house variava entre R$ 1 e R$ 5 nas áreas 
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. 
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primeira aula se a TV educava, um aluno desnudou esse conflito entre o que se diz e o que se 

faz: 

“A TV só aliena a cabeça das pessoas. Se você assistir à Globo, por exemplo, vai ficar 

completamente alienado. É muito ruim. Se bem que eu assisto também...” 

Na minha intervenção pedagógica, procurei ressaltar que a consciência da função da mídia 

– que varia conforme a natureza do conteúdo veiculado (informação, formação ou 

entretenimento) – é o que nos permite ter uma relação mais tranquila e madura com os meios 

de comunicação. Aos poucos, alguns discursos se tornaram mais sintonizados com a prática. 

Na oitava aula, constava da redação do mesmo aluno o seguinte trecho: 

“Assisto a muitos programas, sendo eles de qualidade ou não. Tento retirar alguma 

informação, entretenimento, lazer etc.” 

A sinceridade sem culpa apareceu na redação de outro aluno na mesma aula: 

“TV de qualidade para mim significa uma programação a que toda a família possa 

assistir. Sendo sincero, eu não assisto a esses programas. Como na TV tem muita violência, 

eu aprendi a gostar desse tipo de programa.” 

Ou a fuga do maniqueísmo de outra redação da oitava aula: 

“Nem só de baixaria e sensacionalismo vive a televisão. Existem muitos telejornais sérios 

que passam informação de qualidade e também programas educacionais. Mas uma TV de 

qualidade não precisa ter apenas programação séria. Afinal, todos gostam de uma novela ou 

de um programa de auditório.”  

A quebra da dicotomia entre discurso e prática foi saudada pela aluna que avaliou o texto 

do colega que “confessava” assistir a “muitos programas, sendo eles de qualidade ou não” (o 

exemplo que ele citava era o do Pânico na TV): 

“Meu caro amigo, gostei muito do seu texto. Você mostrou seu ponto de vista e foi UsinceroU 

no que disse” (grifo no original). 

Essa postura mais livre do discurso demonizador, entretanto, parece esbarrar no 

conservadorismo quando o assunto são temas tabus, como violência e sexo. Nessa área, as 

opiniões são predominantemente conservadoras, o que como possibilidade pode indicar uma 

presença forte da família e da religião (como mostramos no capítulo 3, importantes fontes de 

aquisição de saberes atitudinais) na apreciação dos conteúdos televisivos:  

“TV de qualidade é aquela cuja programação consiste em algo que informe, eduque, 

divirta e transforme, sem apelações ao sexo e violência em demasia. Deve abordar, sim, 

temas polêmicos, mas não de uma forma tão grosseira.” 

“Tem alguns programas que são imorais.” 
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“TV de qualidade até que temos, mas tem coisas que passam que acabam estragando a 

programação, como violência, pornografia etc.” 

Outro aluno expressa a mesma opinião, mas de forma ainda mais enfática: 

“Uma TV de qualidade é isenta de propaganda e imagens impudicas, antes é condizente 

com o pudor e o decoro.” 

 

A TV como fonte de difusão de saberes 

Em geral o que ocorre é a identificação do que é educativo pela relação estabelecida com o 

saber formal. Para a turma, gêneros como documentários, telecursos, telejornais ou programas 

de ecologia são educativos e transmitem saberes – que, na visão do grupo analisado, 

equivalem a informações ou conteúdos escolares. Os alunos dizem que se esforçam para 

assistir a eles, mas com alguma vergonha admitem que raramente o fazem. As razões 

apontadas geralmente são externas, como a “falta de divulgação” ou o horário “impróprio”: 

“Existem programas de qualidade, sim. Mas eu acho que eles são a minoria e são menos 

divulgados. Por exemplo, um telejornal ou um programa como Globo Ecologia. Eu procuro 

assistir a programas com mais conteúdo, mas alguns são passados em horários menos 

acessíveis.” 

“Existem, sim, programas de qualidade, que nem sempre dão audiência e não são tão 

conhecidos. Por exemplo, os programas da Discovery, a que eu assisto.” 

Não há a percepção do saber difuso na programação na forma de visões de mundo, 

procedimentos e opiniões, presentes mesmo quando o conteúdo transmitido é de 

entretenimento. Um dos poucos trechos de redação em que essa ideia aparece é o seguinte: 

“Uma TV de qualidade é aquela que leva informação e entretenimento às pessoas, que 

passa algo que pode ser utilizado no dia-a-dia.” 

 

Criticidade frente aos meios de comunicação 

Constatei que, apesar da demonização da mídia observada inicialmente, mesmo nos 

discursos apareciam trechos em que a turma demonstrava o entendimento de que os meios de 

comunicação (sobretudo a TV era citada nos exemplos) não são apenas manipuladores. Uma 

aluna, por exemplo, iniciou sua redação sobre a qualidade da TV partindo da constatação não 

maniqueísta de que:  

“Não devemos acreditar em tudo o que a mídia nos diz, mas também não é tudo mentira.” 

A necessidade de senso crítico frente aos conteúdos veiculados pelos meios apareceu em 

diversos trechos. Mas, como regra, o entendimento é de que a capacidade de recepção crítica 
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é algo trivial, quase inato. No máximo, é preciso escolher o que (os gêneros reconhecidos 

como informativos) e como se assiste (basta “ficar apenas com o lado bom” do conteúdo), o 

que equivale a uma receita didática genérica e rudimentar: 

“Não vou dizer que assisto a todos os telejornais e que não vejo novelas, mas, sabendo 

escolher ao que assistimos e absorvendo as coisas boas que a TV nos oferece, podemos ter 

nosso senso crítico apurado e aprender a assistir a TV de qualidade.” 

De qualquer forma, é importante notar que uma afirmação como “saber absorver as coisas 

boas” indica a consciência de que a recepção é um processo ativo. A mesma percepção de 

impossibilidade da manipulação determinista é compartilhada por outra aluna, em uma 

redação entregue na oitava aula, sobre a qualidade da TV: 

“Eu particularmente assisto a esses programas [de entretenimento], pois acho que não 

influem no dia-a-dia. As pessoas ficam muito encanadas com a questão da qualidade, mas se 

esquecem que nem sempre transmitimos aos outros aquilo a que assistimos.” 

Poucos alunos verbalizam a necessidade de outras competências, além do genérico “senso 

crítico”, na relação com a mídia. Uma das exceções, o texto abaixo, também produzido na 

oitava aula, ressalta a importância da socialização de opiniões para construir significado sobre 

os conteúdos veiculados: 

“Para analisar se uma notícia é verdadeira ou não, devemos analisar os fatos, refletir 

sobre eles, tirar dúvidas com colegas e professor e ler sobre o assunto.”  

 

Comunicação interpessoal e grupal 

Um desenvolvimento claro se fez notar nas práticas de comunicação interpessoal, 

conteúdo das três primeiras aulas e objeto privilegiado da metodologia do curso, que previa, 

como expliquei anteriormente, comunicação horizontal e decisões apenas por consenso. Na 

avaliação final do curso, vários alunos se referiram ao diálogo e seus componentes como a 

coisa mais importante que haviam aprendido nas aulas: 

“Aprendi que devemos ouvir a opinião de todos e dar a nossa também, que devemos 

respeitar e sempre estar nos expressando.” 

“A importância de expor nossa opinião e de ouvir a dos outros.” 

“Eu pude concretizar minha ideia de que várias opiniões são melhores do que apenas 

uma para chegar a uma decisão final.” 

A possibilidade de expressão também foi destaque nas autoavaliações: 

“Com o curso comecei a debater mais, em vez de só escutar.” 
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“Eu tentei expressar até que bem minhas opiniões, normalmente não expresso minhas 

ideias para tantas pessoas.” 

“Participei de forma surpreendente em relação a como costumo participar de trocas de 

ideias.” 

“Estou começando a expor minhas ideias e começando também a escutar a opinião dos 

outros.” 

Dois excertos de uma mesma aluna – uma das mais quietas ao longo de todo o curso – 

destacam a mudança de conceituação sobre participação ativa, ainda que essa transformação 

não tivesse, até aquela altura, surtido efeitos práticos significativos. Em sua primeira auto-

avaliação, na segunda aula, a aluna escreveu: 

“Eu me comporto bem, não falo nada.” 

Já na segunda autoavaliação, na 12ª aula: 

“Aprendi muita coisa, mesmo não conseguindo me expressar da maneira que realmente 

gostaria.”  

Pude verificar o mesmo ao analisar o processo de correção pelos pares, que realizei duas 

vezes ao longo do curso, com os alunos corrigindo a redação de um colega e opinando sobre 

ela. Na primeira vez, as avaliações (por escrito, na própria folha de texto do aluno) foram em 

geral monossilábicas. Ao final do processo, eu avaliei com a classe que não havia achado a 

atividade satisfatória. Na ocasião, uma aluna disse que era difícil avaliar:  

“Tenho medo de magoar meus amigos.”  

Na repetição da atividade, na nona aula, as avaliações melhoraram e ganharam maior 

consistência. Em vez de uma palavra ou uma frase, os comentários escritos já tinham o 

tamanho médio de um parágrafo. Alguns alunos arriscavam sugestões de pontuação, 

acentuação e vocabulário. Em mais de uma avaliação, era possível ler críticas (“Você poderia 

ir um pouco mais fundo dizendo o que a TV representa para você”) seguidas por frases de 

incentivo (“Gostei de suas ideias”) ou pedidos de desculpas (“Por favor, não leve a mal”). 

A modalidade do trabalho em grupo foi, de longe, a forma mais usada para a realização de 

atividades ao longo do curso. Foram testados três tipos de agrupamento: a livre escolha pelos 

colegas, o agrupamento por afinidade temática (no fundo, quase nunca se diferenciava do 

primeiro tipo, com os alunos juntando-se a colegas de sua turma) e o de escolha pelo 

professor. Enquanto os alunos demonstravam mais familiaridade com o grupo de colegas (“é 

mais fácil trabalhar com os amigos”), sentiram dificuldade de se juntar com desconhecidos 

(“é complicado trabalhar com pessoas que você não conhece ou têm opiniões diferentes da 

sua”). 
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Embora a qualidade das apresentações de grupos de amigos ou de desconhecidos fosse 

bastante semelhante, o aprendizado do convívio com os diferentes foi também essencial para 

a conclusão do projeto final – um vídeo concebido, roteirizado, filmado e protagonizado pelos 

alunos. De outra forma, não teria sido possível organizar 24 alunos de sete turmas diferentes 

para que eles fossem, de fato, artífices de todos os estágios da produção. Como colocou uma 

das alunas: 

“Achei muito interessante fazer grupos com pessoas com quem não tinha muito contato, é 

ótimo para o conhecimento.” 

Discutindo os problemas enfrentados e como lidamos com eles, perguntei se alguém havia 

ficado magoado com alguma decisão que a classe havia tomado. Percebi que uma das alunas 

que haviam feito o esqueleto do roteiro original – do qual várias ideias acabaram descartadas 

– estava incomodada. Pedi a ela que falasse. Ela declinou, dizendo que tudo já havia passado. 

Percebendo o mal-entendido, uma outra aluna, que até então havia sido uma das vozes mais 

fortes contra o uso das ideias originais do roteiro, pediu desculpas pela rispidez com que havia 

tratado o assunto. A classe aplaudiu. Em sua autoavaliação por escrito ao final da aula, ela 

reiterou a posição:  

“Acho que fui muito crítica em relação a determinadas opiniões.”  

A aluna contrariada, por sua vez, se sentiu mais à vontade para relembrar por escrito o 

episódio ao final do curso:  

“O projeto final do vídeo ficou muito bom. Porém, como experiência pessoal, deixou um 

pouco a desejar, devido a acontecimentos que me chatearam. Mas, bem ou mal, o curso me 

ajudou a ser mais tolerante quando as coisas nem sempre saem da forma como imaginamos.”      

Esses dados ajudam a amparar a hipótese de que a competência social foi uma das mais 

trabalhadas ao longo do curso (os questionários de competências comunicativas registram 

uma melhora de 9 pontos percentuais da situação final em relação à inicial) e sustentam o 

argumento de diversos educomunicadores e estudiosos da área, para quem a mudança mais 

perceptível nesse tipo de curso é justamente na comunicação interpessoal, que alguns 

preferem chamar de gestão da comunicação. Também indica que o curso obteve algum 

sucesso no que diz respeito à gestão da comunicação, com a criação de um ambiente de 

comunicação democrática e participativa ao menos no que diz respeito ao espaço do curso. 

Recuperando minhas anotações no diário de aula, vejo que classifiquei um grupo de meninos 

como “difíceis, bagunceiros e conversadores” logo no início do curso. Pois foram justamente 

esses os que capitanearam algumas das atividades mais importantes, assumindo papéis de 

destaque na confecção do vídeo final. Acredito que o fato de eles terem podido se expressar 
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tenha motivado essa mudança na direção de um comportamento mais produtivo. Também 

creio que eles puderam refletir sobre essa aquisição, a ponto de um dos meninos “difíceis” 

escrever na avaliação na última aula, ao ser indagado sobre a coisa mais importante que havia 

aprendido no curso: 

“Aprendi que devemos ouvir a opinião de todos e dar a nossa também, que devemos 

respeitar e sempre estar nos expressando.” 

As autoavaliações produziram outros trechos no mesmo tom: 

“Tudo correu bem: cada um teve o seu momento para expressar seu ponto de vista. Acho 

isso superimportante e faço o máximo para melhorar a comunicação entre os colegas.” 

Um outro escrito me fez lembrar da definição de Paulo Freire para tolerância, “a virtude 

revolucionária que consiste na convivência com os diferentes para que se possa melhor lutar 

contra os antagônicos”: 

“Tornei-me mais tolerante à opinião dos outros e tive mais respeito por eles.” 

Por fim, a importância dialética do diálogo como construtor de uma síntese superior a duas 

opiniões opostas. A forma e o conteúdo do texto surpreenderiam os que acreditam em uma 

juventude alienada e acrítica... 

“Aprendi sobre a importância de, ao transmitir uma ideia, temos base em nossos 

argumentos e sermos receptivos a ideias opostas, pois só assim podemos beirar uma 

realidade – não nossa, mas, sim, a verdadeira.” 

 

Ambiente comunicativo na escola 

A reflexão sobre comunicação extrapolou as considerações exclusivamente sobre mídia ou 

sobre o espaço da aula. Ao propor que os alunos registrassem em um texto como seria a 

escola ideal, percebi que, para eles, a comunicação ocuparia um lugar de destaque nessa 

construção idealizada. Ressalve-se, entretanto, que o debate sobre a questão e a posterior 

exposição teórica em aula sobre o que é a escola hoje e como ela poderia ser provavelmente 

direcionaram um pouco o enfoque dos textos. Vários deles ressaltam a importância do diálogo 

e da horizontalidade decisória: 

“A escola perfeita seria aquela onde houvesse muito respeito entre alunos, professores e 

funcionários, onde houvesse grande interesse de todas as partes de aprender, ensinar, de se 

relacionar bem. Teria que haver uma boa comunicação entre todos, todos deveriam ser 

ouvidos e ter suas ideias respeitadas.”. 

“Devem existir debates e conversas entre professores e alunos, onde os problemas sejam 

expostos e discutidos para que a solução apareça.” 
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“Para mim, a escola perfeita teria de ter um ambiente acolhedor, onde os alunos tivessem 

vontade de estar. E que professores, alunos e funcionários tivessem uma boa comunicação, 

que cada um soubesse aproveitar as ideias, chegando a uma conclusão.”  

“Ligados, podemos construir uma escola onde todos têm sua participação, seja boa, seja 

ruim. Não basta apenas dar, deve-se receber, e nesse caso é aceitando as diferenças, 

principalmente com respeito, independentemente da hierarquia.” 

No trecho abaixo, a formulação por outras palavras da noção freiriana de que comunicar é 

pôr-se no lugar do outro: 

“A escola perfeita teria bons professores que nos escutam e saibam explicar de forma que 

cada um de nós entendamos. Mas, para isso acontecer, temos de colaborar e entender o lado 

de professores e funcionários.” 

Para encerrar este tópico, um trecho mais realista, que não nos deixa esquecer das 

dificuldades práticas do diálogo:  

“É difícil, e diria quase impossível, agregar as pessoas em uma instituição como a escola 

de forma que todos concordem com as decisões tomadas. As pessoas, por mais que acreditem 

ser civilizadas, muitas vezes agem instintivamente e ferozmente quando se trata de defender 

seus direitos.” 

  

4.8 CONCLUSÕES 

A análise dos dados aqui colocados suscita algumas hipóteses para amparar futuras 

pesquisas e iniciativas na área de comunicação e educação. A primeira delas é que os alunos 

já possuem um bom nível de conhecimento sobre a comunicação em suas três dimensões 

(intrapessoal, interpessoal e midiática). Como diz Morán Costas (1993), a criança chega à 

adolescência depois de ter assistido a 15 mil horas de televisão e mais de 350 mil comerciais, 

contra menos de 11 mil horas de aulas. Eles já possuem, portanto, familiaridade com os 

gêneros comunicacionais. Falta-lhes, entretanto, a sistematização e a reflexão sobre os 

elementos da comunicação. Nesse sentido, a escola pode ajudar. 

De fato, parece que ajuda: a iniciativa do curso “Comunicar para Mudar o Mundo” foi 

capaz de representar uma melhora de 5 pontos percentuais da situação final em relação à 

inicial captada pelo questionário de competências comunicativas. Ainda que o instrumento 

avaliador esteja sujeito a revisões de diversas ordens, pode-se inferir de que a mediação 

escolar possui efeito positivo no desenvolvimento de competências comunicativas. 

Em relação à qualidade da mudança, foi possível observar três transformações 

significativas. A primeira, relatada por diversos educomunicadores e especialistas da área, diz 
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respeito à melhoria da comunicação interpessoal e grupal – ou seja, da gestão da comunicação 

–, o que coloca a metodologia educomunicativa como importante recurso para enfrentar 

graves e prevalentes problemas escolares, como a indisciplina e a violência. Se respeitados os 

pressupostos da comunicação horizontal – e, sugiro, das decisões por consenso –, aumentam 

as chances de sucesso na mediação de conflitos e na compreensão da ideia de que comunicar 

é pôr-se no lugar do outro.  

A segunda mudança é uma certa relativização do discurso demonizador da mídia que a 

escola geralmente possui. Em termos atitudinais, isso é mais perceptível por uma adequação 

do discurso à prática – em suas falas, os alunos passam a admitir, por exemplo, que possuem 

certos comportamentos como assistir a programas de TV que visam somente ao 

entretenimento. Ocorre uma reflexão, que nas palavras de Ferrés (1996) equivale à 

transformação manifesta dos conteúdos latentes, um processo de enriquecimento da 

experiência midiática, fazendo com que o receptor passe “da fase do puro prazer, amiúde 

evasivo e hipnótico, para a fase em que se assume plenamente a realidade”. Avalio que uma 

postura reflexiva sobre a própria prática seja um primeiro passo para que mais adiante ocorra 

uma mudança de comportamentos, motivada por uma relação mais equilibrada com os meios 

de comunicação. 

Por fim, é importante notar que os alunos de melhor desempenho parecem ser os que têm 

mais contato e os que mais refletem sobre a mídia, sobretudo por meio da leitura. São, 

portanto, estudantes que estão em relação com o saber midiático, para quem a mídia impressa 

de fato educa, por meio especialmente do contextualização das informações veiculadas por 

outros meios. Isso reforça a ideia da importância da escola como mediadora da relação entre 

jovem e mídia. Primeiro, porque é ela quem fornece a chave do letramento – não apenas na 

fase de alfabetização propriamente dita, mas no trabalho sistemático acerca dos 

comportamentos leitores e escritores dos alunos que, em tese, deve acompanhá-lo durante 

toda a sua escolarização. Segundo, por meio de uma atuação que leve à reflexão específica 

sobre comunicação, favorecendo a melhor compreensão de como se recebe e se produz a 

comunicação em suas diversas dimensões e contribuindo para o desenvolvimento das 

competências em relação à comunicação: conhecedor, maduro, crítico, ativo, social e criativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu investigar como os jovens se relacionam com a mídia mergulhando 

no cotidiano de um espaço em que ela é rotineiramente encarada como adversária: a escola. 

Um curso organizado e ministrado segundo as ritualidades escolares foi o instrumento de 

aproximação do universo do grupo analisado. Os resultados obtidos permitem corroborar 

algumas teses defendidas por um número expressivo de autores na área interdisciplinar da 

comunicação e educação. Quero incialmente enumerá-las para, depois, examiná-las com mais 

detalhe: o elevado grau de competência dos jovens em relação à recepção e à produção 

midiática; a centralidade da mídia na construção de identidades dos jovens em um contexto de 

articulação com outras instâncias tradicionais de socialização (família, religião e escola); a 

presença de múltiplas mediações na vida desses jovens, colaborando para a construção de 

disposições de habitus híbridos; a ambiguidade entre discurso e prática dos jovens em sua 

relação com a comunicação; a importância da escola como mediadora dessa relação; a 

necessidade de trabalhar, no ambiente escolar, a comunicação em sentido amplo, 

considerando suas vertentes intrapessoal, interpessoal e midiática para que os jovens 

estabeleçam, de fato, uma relação com a escola que seja referenciada no saber. 

Estabelecendo inicialmente um diálogo com as teorias da comunicação, aponto que a 

primeira indicação relevante é a presença de um grau não desprezível de senso crítico e 

capacidade questionadora nos jovens analisados. Por mais que isso não constitua 

propriamente uma descoberta inédita na área da comunicação e educação, é sempre 

importante ressaltá-la, uma vez que as reiteradas comprovações dessa ideia ainda não foram 

suficientes para alterar o discurso do senso comum – que, como mostram Martín-Barbero 

(2001) e Orozco (1998), é também o escolar –, segundo o qual os jovens são seres de 

recepção passiva e, portanto, altamente manipuláveis pelos meios de comunicação. 

Uma segunda ideia, que reforça o aporte dos estudos de recepção, diz respeito ao papel 

central dos meios de comunicação na formação de valores, ideias e modelos de conduta dos 

jovens. Essa centralidade, entretanto, não é incontrastada: ao contrário, articula-se com as de 

outras instâncias socializadoras tradicionais – família, escola e religião – e se dá de forma 

processual. Como resultado, os jovens trazem consigo a influência de múltiplas mediações 

(Orozco, 1998), que atuam como filtros na construção de sentido e colaboram para a 

construção de disposições de habitus híbridos (Setton, 2008b). Uma decorrência dessa nova 

articulação do social é a relação ambivalente que os jovens estabelecem com as mídias. De 

um lado, aparecem imersos em seu consumo e fascinados por ele. De outro, no plano do 
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discurso, são críticos e afirmam rejeitar a maioria dos produtos da cultura de massa, 

reconhecidos como não-educativos e não informativos.    

Nesse ponto ganha relevo o diálogo com as teorias de socialização. Em um contexto de 

múltiplas mediações e de socialização articulada por diversas instâncias, a escola 

provavelmente encontra-se em situação de desvantagem por veicular um saber desprovido de 

sentido para a maioria dos seus alunos. Comprovando o que demonstra Charlot (1996), os 

jovens estabelecem uma relação mágica com a escola, não referenciada no saber, esperando 

que este adquira sentido em um futuro incerto. É preciso que a instituição repense o seu papel. 

Uma excelente oportunidade que se desenha é a possibilidade de atuar como mediadora na 

relação dos jovens com a comunicação. Sua importância nessa tarefa não se restringe à 

existência de programas específicos para esse fim: a própria função de promover o letramento 

é essencial para ampliar a criticidade dos jovens. Os resultados que demonstram serem os 

alunos com maior contato com o texto escrito justamente os mais competentes em relação à 

comunicação permitem supor que a escola pode realizar nessa área um relevante trabalho. 

Com sua ação sistemática de aprimoramento dos comportamentos leitor e escritor dos alunos, 

contribui não apenas para o letramento, mas também para ampliação das competências 

comunicativas dos jovens. Relembrando Martín-Barbero (2003), é a alfabetização formal que 

abre as portas às múltiplas escrituras do mundo audiovisual e da informática. 

A mediação escolar, contudo, pode ser ainda mais efetiva por meio da adoção de iniciativas 

específicas na área de comunicação e educação. Os resultados deste trabalho demonstram que 

cursos com essa perspectiva colaboram para ampliar as competências comunicativas dos 

alunos tanto na dimensão da recepção quanto na da produção. Um recomendação importante, 

de cunho prático, diz respeito ao estabelecimento de expectativas de aprendizagem. Pouco 

conhecidas no Brasil, as pesquisas de Martinez de Toda (2001 e 2002), que procurei 

apresentar nesta dissertação, estabelecem seis competências comunicativas (conhecedor, 

maduro, crítico, ativo, social e criativo) que argumento serem uma contribuição relevante 

nessa direção. A categorização proposta ajuda a pormenorizar as iniciativas didáticas, 

colaborando para a substituição do surrado bordão de “formar alunos críticos”, redutora (há 

outros aspectos a ser trabalhados) e mistificadora (nos casos em que não há uma definição 

exata de criticidade). Não menos importante, ajudam a balizar a avaliação, uma lacuna 

importante nos programas de comunicação e educação. 

Uma outra necessidade no ambiente escolar é considerar a comunicação em sentido amplo, 

entendendo-a não apenas em sua vertente midiática, mas, como nos coloca Penteado (2002), 

considerando suas vertentes intrapessoal e interpessoal. Dialogando com Charlot (2000), 
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entendo que isso é essencial para que a mediação escolar estabeleça-se, de fato, como uma 

relação com o saber. Como nos diz o autor, toda relação com o saber é uma relação consigo 

mesmo (daí a ponte com a comunicação intrapessoal), com o outro (comunicação 

interpessoal) e com o mundo (comunicação midiática). Analisando a questão por um plano 

mais pragmático, concordo com Soares (2001) e Penteado (2002), afirmando que a gestão da 

comunicação (na denominação de Soares, filiado à educomunicação) e a metodologia de 

comunicação escolar (na denominação de Penteado, da área de pedagogia da comunicação) 

podem ser excelentes ferramentas para a mediação de conflitos, ideia confirmada por este 

trabalho, que aponta os avanços na comunicação interpessoal e grupal em sala de aula como 

uma das principais conquistas do período de aulas. 

Se na relação com os meios um trabalho escolar sistemático e inserido no projeto 

pedagógico da escola (seja na forma de tema transversal, seja como disciplina específica) 

pode colaborar para o desenvolvimento de competências em relação à comunicação, o mesmo 

pode ocorrer nas relações de comunicação cotidianas, seja na família, seja em grupos na 

escola. É necessário dar aos jovens a possibilidade de falar, exprimir seus desejos, 

inquietações, revoltas e dúvidas, mas não só: uma comunicação que seja de fato eficiente e 

construtiva pode, sim, ser ensinada, por meio do debate e da reflexão que promovam, como 

ideal maior, o reconhecimento da alteridade. Um trabalho nessa perspectiva exige o abandono 

da educação bancária, que vê os alunos como recipientes das ideias do professor e que Freire 

tanto combateu, e da adoção de uma educação em que a relação com o saber seja construído 

pela interação entre alunos e professor, em que a horizontalidade nas relações fornece o 

suporte para que haja uma partilha verdadeira de conhecimentos, procedimentos e atitudes. 

Defendo, ainda, que não é exagero considerar a comunicação como ponto central para a 

construção de uma sociedade diferente, mais justa e igualitária, onde os pilares fundamentais 

são o reconhecimento dos anseios e necessidades do outro e o debate franco e aberto para a 

tomada de decisões que visem ao bem comum. Por acreditar na força da comunicação e pela 

certeza de que comunicação é algo que se aprende e se ensina – e que esse aprendizado deve 

ser balizado pelo binômio ação-reflexão –, reafirmo a importância da escola como 

instrumento de mudança e de transformação do mundo. Transformação que, como nos ensina 

Paulo Freire (1992), não depende somente da educação. Mas que também não pode ocorrer 

sem ela.  
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APÊNDICE A  

EMENTA DO CURSO “COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EMENTA DO CURSO “COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO” 

 

Objetivos 

O curso de difusão cultural “Comunicar para mudar o mundo” pretende debater, 

conceituar e esclarecer diversos aspectos da educação para a comunicação – experiências 

educativas para a comunicação intrapessoal, interpessoal e midiática.  

Em termos de conteúdo, os três pilares principais que o curso se propõe a trabalhar são: 

1 A recepção crítica de conteúdos midiáticos 

2 A produção crítica de conteúdos midiáticos 

3 A comunicação interpessoal e grupal (família, escola, igreja etc.).  

Os objetivos específicos que o curso pretende alcançar são seis: 

1 Conceituar a comunicação como uma atividade fundamental à vida humana 

2 Discutir e desmistificar os preconceitos, aforismos e generalizações que cercam o debate 

sobre mídia 

3 Estimular e instrumentalizar a recepção crítica na leitura dos meios de comunicação para 

o enfrentamento de desigualdades sociais 

4 Provocar e instrumentalizar os participantes para a prática da comunicação comunitária, 

incentivando o protagonismo transformador e auto-sustentável 

5 Formar alunos capazes de multiplicar as informações e reflexões construídas 

coletivamente no curso 

6 Enfatizar a necessidade de luta por uma mídia livre e democrática, plural, promotora do 

bem-estar e da igualdade, pautada pelo respeito aos direitos humanos 

 

Público 

Estudantes do ensino médio, sem limite superior de idade. O curso tem linguagem e 

temática adequada e acessível a esse público. 

 

 

 



 

Justificativa 

Na atual sociedade do conhecimento em que a escola perdeu a primazia da função 

educativa, diversas outras instâncias socializadoras ganham espaço na veiculação de 

conhecimento, visões de mundo e atitudes – instâncias de caráter primordialmente 

interpessoal (igreja, grupo de amigos etc.) ou massivo (mídia). No que diz respeito à mídia, 

seu impacto é incontestável: pesquisas demonstram que os jovens passam mais tempo de 

suas vidas assistindo à TV do que dentro da escola (Morán, 2003). O avanço tecnológico 

que ampliou enormemente a quantidade de informação disponível através dos meios de 

comunicação trouxe dois desafios para a escola: 1- reformular seus conteúdos e seus 

métodos de ensino-aprendizagem; 2- tornar-se um filtro mediador confiável capaz de 

instrumentalizar o aluno a guiar-se com autonomia crítica no mar de informações que se 

abre à sua frente (Gadotti, 2006b). Este curso pretende preencher essa dupla lacuna no 

currículo e na didática escolar, procurando estabelecer entre escola e as demais instâncias 

socializadoras um diálogo crítico e não uma valoração negativa antecipada como ocorre 

hoje em dia, de modo que o aluno consiga, por conta própria e em cada circunstância 

específica, estabelecer sua própria valoração e produzir respostas de acordo com sua 

própria identidade. 

 

Metodologia 

Na intenção de promover o protagonismo dos alunos e sua autonomia crítica, seguimos 

a metodologia progressista proposta por Freire (1992), partindo do conhecimento dos 

educandos e reconhecendo seu direito de participar da produção do saber ainda não 

existente. Dessa forma, o cerne da aula serão os debates coletivos e a produção dos alunos a 

partir de um questionamento ou problema levantado pelo professor. A parte expositiva ou 

enunciatória propriamente dita ficará restrita a um período menor das aulas, sempre 

sucedendo e não precedendo a produção dos alunos. Em termos práticos, essa intenção 

metodológica será expressa em seis guias pedagógicas: 

1 Aulas expositivas no esquema “círculo de cultura” de Paulo Freire  

2 Debates sobre as principais polêmicas do tema 

3 Incentivo ao trabalho em grupo e ao respeito à alteridade 



 

4 Exercícios práticos de análise e interpretação de mensagens midiáticas (textuais e 

audiovisuais) 

5 Produção de resenhas críticas 

6 Produção de textos extra-classe para blog da aula 

(http://comunicarparamudar.blogspot.com) 

 

Carga horária 

11 aulas de 180 minutos (33 horas-aula)  

 

Número de alunos por turma 

20 (ideal para o trabalho no esquema de círculo de cultura freireano). Como a adesão dos 

alunos deve ser voluntária e não obrigatória, iniciamos a turma com 30 alunos, pressupondo 

de antemão uma evasão na casa dos 30%, com base na empiria de nossas experiências 

anteriores com redação e comunicação comunitária (Projeto Regidir, de 1999 a 2004). 

 

Conteúdo1 

O que se segue é uma proposta inicial de conteúdo. A palavra final nascerá a partir do 

debate entre professor e alunos na primeira aula, visando a democratização na escolha dos 

conteúdos (Freire, 2002). 

1 Apresentação do curso e discussão do conteúdo. O mundo hoje: o que é? Como melhora-

lo?  

2 Comunicação: o que é? Como melhorá-la? 

3 Comunicação interpessoal: o que é? Como melhorá-la? 

4 O que é a mídia? Definição de conceitos e gêneros  

5 O que é a verdade? Instrumentos de lógica para a leitura crítica 

6 Jornalismo ideal: imparcialidade e outros mitos em textos e fotos 

7 Jornalismo real: as influências do poder econômico, político e cultural 

8 Televisão: sua história, seus modelos, suas polêmicas 

9 Internet: democratização da mídia ou controle social? 

                                                           
1 Descrição pormenorizada das aulas, conteúdos específicos, dimensões do sujeito comunicacional, planos de 
aula, apresentações expositivas e exercícios propostos encontram-se nos apêndices A e B. 



 

10 Você, comunicador: imprensa alternativa, comunicação comunitária, conteúdo 

colaborativo, protagonismo digital 

11 Encerramento do curso e avaliação final 

 

Avaliação2 

Como âncora balizadora da avaliação da aprendizagem, adotamos a conceituação 

proposta por Martinez de Toda (2002), que avalia a eficácia de um programa de educação 

para a comunicação com base no nível de desenvolvimento de seis competências no 

educando: sujeito conhecedor, consciente, crítico (dimensões da produção), ativo, social e 

criativo (dimensões da recepção). Em termos práticos, essas seis dimensões serão avaliadas 

segundo a metodologia dialógica proposta por Romão (2002), que, no nosso caso, 

compreenderá três partes principais, subdividas em oito etapas: 

Diagnóstico inicial 

1 Diagnóstico socioeconômico e de hábitos culturais  

2 Diagnóstico do sujeito multidimensional antes do curso 

Avaliação processual  

3 Auto-avaliação processual 

4 Hetero-avaliação processual 

5 Avaliação processual do professor pelo aluno 

6 Avaliação processual de portfolio 

7 Controle de freqüência 

Avaliação classificatória 

8 Classificação do sujeito multidimensional após o curso 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A descrição pormenorizada da avaliação e dos instrumentos avaliativos encontram-se no apêndice C.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B  

CONTEÚDO DO CURSO E MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 1 
Sejam bem-vindos! 
Rodrigo Ratier 
 
Informações gerais sobre o curso 
Objetivos 
O curso de difusão cultural “Comunicar para mudar o mundo” 
pretende debater, conceituar e esclarecer diversos aspectos da 
educação para a comunicação – experiências educativas para a 
comunicação intrapessoal, interpessoal e midiática.  

Em termos de conteúdo, os três pilares principais que o curso se propõe a trabalhar são: 
1 A recepção crítica de conteúdos midiáticos 
2 A produção crítica de conteúdos midiáticos 
3 A comunicação interpessoal e grupal (família, escola, igreja etc.).  
 
Os objetivos específicos que o curso pretende alcançar são seis: 
1 Conceituar a comunicação como uma atividade fundamental à vida humana 
2 Discutir e desmistificar os preconceitos, aforismos e generalizações que cercam o 

debate sobre mídia 
3 Estimular e instrumentalizar a recepção crítica na leitura dos meios de comunicação 

para o enfrentamento de desigualdades sociais 
4 Provocar e instrumentalizar os participantes para a prática da comunicação 

comunitária, incentivando o protagonismo transformador e auto-sustentável 
5 Formar alunos capazes de multiplicar as informações e reflexões construídas 

coletivamente no curso 
6 Enfatizar a necessidade de luta por uma mídia livre e democrática, plural, promotora 

do bem-estar e da igualdade, pautada pelo respeito aos direitos humanos 
 
Horário 
4as feiras, das 13h às 16h 
 
Carga horária 
11 aulas de 180 minutos (33 horas-aula)  
 
Conteúdo 
O que se segue é uma proposta inicial de conteúdo. A palavra final nascerá a partir do 

debate entre professor e alunos na primeira aula, visando a democratização na escolha dos 
conteúdos (Freire, 2002) 

1 Apresentação do curso e discussão do conteúdo. O mundo hoje: o que é? Como 
melhora-lo?  

2 Comunicação: o que é? Como melhorá-la? 
3 Comunicação interpessoal: o que é? Como melhorá-la? 
4 O que é a mídia? Definição de conceitos e gêneros  
5 O que é a verdade? Instrumentos de lógica para a leitura crítica 



 

6 Jornalismo ideal: imparcialidade e outros mitos em textos e fotos 
7 Jornalismo real: as influências do poder econômico, político e cultural 
8 Televisão: sua história, seus modelos, suas polêmicas 
9 Internet: democratização da mídia ou controle social? 
10 Você, comunicador: imprensa alternativa, comunicação comunitária, conteúdo 

colaborativo, protagonismo digital 
11 Encerramento do curso e avaliação final 
 
Avaliação 

 questionários  
 textos 
 auto-avaliação 
 avaliação do professor pelos alunos 

 
Certificado 
Será concedido a todos que comparecerem a, no mínimo, 75% das aulas (8 aulas) 
 
Dúvidas? 
rratier@gmail.com 
 
 
Para começar... 
 
Instantes 
(atribuído a Jorge Luís Borges) 
 
Se eu pudesse viver novamente a minha vida, 
trataria de cometer mais erros.  
Não tentaria ser tão perfeito, seria mais relaxado. 
Seria mais bobo do que fui;  
na verdade encararia muito poucas coisas com seriedade. 
Seria menos higiênico,  
correria mais riscos,  
faria mais viagens,  
contemplaria mais entardeceres,  
subiria mais montanhas, nadaria mais em rios. 
Iria mais a lugares a que nunca tivesse ido. 
Comeria mais sorvetes e menos verduras.  
Teria mais problemas reais e menos imaginários. 
Eu fui dessas pessoas que viveu sensata 
e corretamente cada minuto de sua vida;  
claro que tive momentos de alegria.  
Mas se eu pudesse voltar atrás,  
procuraria apenas ter bons momentos. 
Se não sabem, disso é que é feita a vida, 
somente de momentos. Não percam o agora.  

mailto:rratier@gmail.com


 

Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a parte alguma 
sem levar um termômetro, uma bolsa de água quente,  
um guarda-chuva e um esparadrapo; 
Se pudesse voltar a viver, 
viajaria mais levianamente. 
Se pudesse voltar a viver,  
começaria a andar descalço no princípio da primavera 
e seguiria assim até o fim do outono. 
Daria mais voltas na calçada, 
contemplaria mais amanheceres  
e brincaria mais com as crianças;  
se tivesse outra vez a vida pela frente... 
Mas já se vai, tenho 85 anos e estou morrendo.  
 
Reflexão – Que mundo é esse em que vivemos? 
 
 

Que mundo é esse que temos?
Repórter Brasil

Reflexões adaptadas do livro Educar para
um outro mundo possível, de Moacir Gadotti

 

O maior problema
do mundo

• A DESIGUALDADE

 

 O maior problema do
mundo

• A DESIGUALDADE
• Um mundo em que...
• 1 bilhão de pessoas vive com menos de 1 dólar

(2,30 reais) por dia
• 1,8 bilhão de pessoas vive com apenas 2 dólares

(4,60 reais) por dia

• Mas em que...
• 400 bilionários têm uma renda anual superior à 45%

da população mais pobre (2,6 bilhões de pessoas)

 

Oh, mundo tão
desigual

800 milhões de pessoas sofrem
de desnutrição
1,5 bilhão não tem água potável
2 bilhões não tem luz elétrica
1 bilhão de analfabetos

 



 

 O mundo hoje –
educação

• O que é uma pessoa alfabetizada?
• Alfabetizado – pessoa que sabe ler

e escrever (com escola)
• Analfabeto – pessoa com incapacidade

absoluta de ler e escrever (sem escola)
• Analfabeto funcional – pessoa

com alfabetização insuficiente para ler
e escrever pequenos enunciados
(fez no máximo ate a 4ª série)

 

Educação - os
números do IBGE

• Taxa de analfabetismo de pessoas
de 15 anos ou mais de idade no Brasil

• 1970 33,60%
• 1980 25,50%
• 1991 20,10%
• 2000 13,60%

 
 

 Educação – Outros
números...

• Pesquisa da ONG Ação Educativa (1997)
com pessoas de diversos níveis de
escolaridade na grande São Paulo:

• Alguns exemplos de testes da pesquisa

 

Educação – outros
números...

• O fumo de tabaco é uma substância perigosa, contendo
mais de 200 venenos conhecidos. Cada vez que
um fumante acende um cigarro, está fazendo mal
a si mesmo. Um fumante de dois maços de cigarros
por dia encurta bastante sua esperança de vida.
Mesmo os fumantes moderados tem esta esperança
reduzida em cerca de 4 anos.

• Em quantos anos os fumantes moderados
reduzem a sua esperança de vida?

• 30% erraram!
 

 

 Educação – outros
números...

• A eleição dos representantes dos empregados na CIPA
realizou-se na sede da empresa, em 21 de Julho de 95.

• Os candidatos mais votados foram:
• Antonio Saldanha 118 votos
• Verônica Alves 88 votos
• Raul Torres 29 votos

• Quantos votos a mais obteve Antonio
em relação ao segundo colocado?

• 44% erraram!
 

Educação – outros
números...

• Resultados:

• 66 % analfabetos ou analfabetos
funcionais

• 34 % alfabetizados funcionalmente

 
 

 
 
 



 

 
 

Um mundo doente

Desemprego estrutural
Violência
Terrorismo
Cultura do medo
Aquecimento global

 

O ser humano em
crise

Consumismo
Passividade (apolítico)
Individualismo (fim da socialização)
Domesticação
Mercantilização de tudo
Perda de paradigmas

 
 

 
Um mundo doente

• MUNDO DO TER

 

Um mundo doente

• MUNDO DA SOLIDÃO

 
 

 Os sonhos de ontem
– e no que deram?

• Liberdade Igualdade
Socialismo real
(esquerda)

 Igualdade por baixo
 Sem liberdade

Poder do Estado

• Capitalismo
• (direita)
• Desigualdade
• Pouca liberdade
• Poder da Corporação

 

O mundo hoje – crise
e oportunidade

• Falência do Estado e da democracia
representativa

• Surgimento de uma nova consciência
política e de novas práticas (ONGs,
movimentos sociais, democracia direta)

 
 



 

 O mundo hoje – crise
e oportunidade

• A explosão da internet
• “O internauta é o rei da rede”
• 1 Explosão do protagonismo digital:

blogs/ fotologs/ you tube/ wikipedia/
“jornalismo cidadão”

• 2 Formação de redes virtuais:
orkut / msn/ skype

 

O mundo hoje – crise
e oportunidade

•“O mundo não é.
O mundo está
sendo.”
Paulo Freire

 
 

 
Proposta de texto para o blog (a ser publicado até 3a feira que vem – 05.09): 
 
Na sua opinião, qual o principal problema do mundo hoje? O que você pode fazer para 
melhorá-lo? 
 
Como escrever no blog: 
 
1- Acesse http://comunicarparamudar.blogspot.com/ 
2- Faça seu login 
3- Em painel, clique em nova postagem 
4- Escreva o que quiser, clique em publicar postagem e pronto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comunicarparamudar.blogspot.com/


 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 2 
Que mundo é esse que temos? Como melhorá-lo? 
 
Reflexão e interpretação de texto 
As duas músicas abaixo tem como tema a cidade de São Paulo. 
Depois de ouvi-las, reflita em grupo um pouco sobre elas: 
 
a-) Qual a visão que elas exprimem da cidade: positiva, negativa 
ou neutra? Cite elementos que comprovem sua resposta. 
 

b-) Que tipo de pessoas são retratadas na músicas? É possível defini-las em termos de 
classe social, empregos e sonhos? 
 
c-) Dá para dizer que ambas as músicas falam da mesma cidade? Justifique sua resposta. 
 
São Paulo, São Paulo 
Premeditando o Breque (Premê) 
 
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo 
O clima engana, a vida é grana em São Paulo 
A japonesa loura, a nordestina moura de São Paulo 
Gatinhas punks, um jeito yankee de São Paulo 
Na grande cidade me realizar 
Morando num BNH. 
Na periferia a fábrica escurece o dia. 
Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo 
Pardais, baratas, ratos na Rota de São Paulo 
E pra você criança muita diversão e poluição 
Tomar um banho no Tietê ou ver TV. 
Na grande cidade me realizar 
Morando num BNH 
Na periferia a fábrica escurece o dia. 
Chora Menino, Freguesia do Ó, Carandiru, Mandaqui, ali 
Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi 
Pari, 
Butantã, Utinga, Embu e Imirim, Brás, Brás, Belém 
Bom Retiro, Barra Funda, Ermelino Matarazzo 
Mooca, Penha, Lapa, Sé, Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé 
Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo 
Lavar um carro comendo um churro é bom pra burro 
Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo 
Terraço Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá. 



 

Na grande cidade me realizar morando num BNH 
Na periferia a fábrica escurece o dia 
Na periferia a fábrica escurece o dia 
 
Homem na Estrada  
Racionais MCs 
 
Um homem na estrada recomeça sua vida.  
Sua finalidade: a sua liberdade.  
Que foi perdida, subtraída;  
e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não 
olhar  
para trás, dizer ao crime: nunca mais!  
Pois sua infância não foi um mar de rosas, não.  
Na Febem, lembranças dolorosas, então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim.  
Muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam quem é feliz, quem não se 
desespera, vendo  
nascer seu filho no berço da miséria.  
Um lugar onde só tinham como atração, o bar, e o candomblé pra se tomar a benção.  
Esse é o palco da história que por mim será contada.  
...um homem na estrada.  
 
Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém, seu único lar, seu bem e 
seu refúgio.  
Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal.  
Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou.  
Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de 
perguntas.  
Logo depois esqueceram, filhos da puta  
Acharam uma mina morta e estuprada, deviam estar com muita raiva.  
– Mano, quanta paulada!  
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado.  
Deu meia noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado.  
O IML estava só dez horas atrasado.  
Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha 
uma vida  
segura.  
Não quero que ele cresça com um "oitão" na cintura e uma "PT" na cabeça.  
E o resto da madrugada sem dormir, ele pensa  
o que fazer para sair dessa situação.  
Desempregado então.  
Com má reputação.  
Viveu na detenção.  
Ninguém confia não.  
...e a vida desse homem para sempre foi danificada.  
Um homem na estrada...  
Um homem na estrada..  



 

 
Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual.  
Calor insuportável, 28 graus.  
Faltou água, ja é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar, hã! já fazem cinco dias.  
São dez horas, a rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência.  
Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagado.  
Mas bem antes da ressaca ele foi julgado.  
Arrastado pela rua o pobre do elemento, o inevitável linchamento, imaginem só!  
Ele ficou bem feio, não tiveram dó.  
Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas.  
Por outro lado promovem e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela.  
 
Empapuçado ele sai, vai dar um rolê.  
Não acredita no que vê, não daquela maneira,  
crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira,  
Molecada sem futuro, eu já consigo ver, só vão na escola pra comer,  
Apenas nada mais, como é que vão aprender sem incentivo de alguém, sem orgulho e sem 
respeito,  
sem saúde e sem paz.  
Um mano meu tava ganhando um dinheiro,  
tinha comprado um carro,  
até rolex tinha!  
Foi fuzilado a queima roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha,  
Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, hu!, cartaz à policia  
Vinte anos de idade, alcançou os primeiros lugares... superstar do notícias populares!  
Uma semana depois chegou o crack, gente rica por trás, diretoria.  
Aqui, periferia, miséria de sobra.  
Um salário por dia garante a mão-de-obra.  
A clientela tem grana e compra bem, tudo em casa, costa quente de sócio.  
A playboyzada muito louca até os ossos!  
Vvender droga por aqui, grande negócio.  
Sim, ganhar dinheiro ficar rico enfim,  
Quero um futuro melhor, não quero morrer assim,  
num necrotério qualquer, como indigente, sem nome e sem nada,  
o homem na estrada.  
 
Comunicação – O que é? Como melhorá-la? 
 
Heroína iluminada  
Helen Keller 
(Tuscumbia, Estados Unidos, 27 de junho de 1880 – Westport, Estados Unidos, 1º de junho 
de 1968) 
 

Ela foi uma daquelas pessoas que teriam todas as razões para amaldiçoar a vida, mas que 
escolhem o caminho contrário e acabam superando todo obstáculo. Com um ano e meio, 
uma febre alta e persistente, provavelmente causada por escarlatina, deixou a garotinha 
cega e surda. Vivendo no escuro e no silêncio, Helen passava os dias quebrando pratos e 



 

lâmpadas em intermináveis acessos de fúria. Desesperados, os pais buscavam alguém que 
pudesse educar a menina. Quem topou o desafio foi Anne Sullivan, jovem professora quase 
cega, indicada por Alexander Graham Bell – ele mesmo: o inventor do telefone dedicou 
boa parte da vida ao ensino dos surdos. 

O progresso de Helen foi incrível. Alfabetizada em braille, aprendeu a falar por 
imitação. Formou-se em Artes, tornando-se a primeira cega e surda a completar um curso 
universitário. A partir daí, rodou os Estados Unidos e o mundo, divulgando sua experiência 
e promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. 
Escreveu vários livros e liderou o movimento de remoção de cegos dos asilos, política 
arcaica que vigorava desde o século 4. Também lutou pelos direitos das mulheres e se 
envolveu com a esquerda. No início da Guerra Fria, a militância política lhe rendeu uma 
investigação do FBI, que suspeitava do seu envolvimento com o Partido Comunista. Sua 
impressionante trajetória, considerada a maior vitória individual da história da educação, 
ganhou as telas de cinema em 1955, com o documentário, vencedor do Oscar, Helen Keller 
in Her Story, e, em 1962, com o filme O Milagre de Anne Sullivan. 
Rodrigo Ratier 
 
Reflexão sobre o filme O Milagre de Anne Sullivan 
a-) Por que Helen Keller tinha acessos de fúria antes do trabalho com a professora Anne 
Sullivan? 
 
b-) Analise a postura de Anne Sullivan em relação à Hellen Keller. Como você a 
classificaria: autoritária ou amiga? Justifique sua resposta. 
 
c-) O que explica a súbita mudança de comportamento da menina no final do filme? 
Justifique sua resposta. 
 
A importância da Comunicação 
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Massacre da Praça da Paz Celestial
(China)
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O que é comunicação?

• COMUNICAÇÃO É DIÁLOGO
– DIÁLOGO É UMA NECESSIDADE HUMANA (sem

ele, somos incompletos)
• DIALOGAR É SE PÔR NO LUGAR DO OUTRO

(reconhecer a alteridade é o que nos diferencia
dos outros animais)

– Segundo Paulo Freire, em Comunicação e Extensão

 

O que é comunicação?

• Comunicar é pôr-se no lugar do outro

 
 

 Tipos de 
comunicação

Intrapessoal (reflexiva)

Interpessoal
(dialógica)

Massiva (midiática)

 

Fluxo de comunicação

• Diálogo, necessidade humana
• “Comunicar é pôr-se no lugar do outro”

– Paulo Freire

emissor receptor
meio

linguagem

mensagem
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 3 
Comunicação Interpessoal – a escola e a vida 
 
Reflexão a partir de leitura de texto 
 
Em grupos escolhidos pelo professor, vamos analisar trechos do 
texto “A educação e o Processo de Mudança Social”, de Paulo 
Freire, capítulo do livro Educação e Mudança (Paz e Terra, 
1979). Depois da leitura, cada grupo deverá: 

 
1- Procurar no dicionário as eventuais dúvidas de vocabulário 
2- Escolher um ou mais voluntários para ler à classe o trecho 
3- Responder e relatar à classe a(s) pergunta(s) específicas propostas sobre cada trecho. 
 
Grupo 1 
Introdução 

Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem refletir sobre o próprio 
homem.  

Por isso, é preciso fazer um estudo filosófico-antropológico. Comecemos por pensar 
sobre nós mesmos e tratemos de encontrar, na natureza do homem, algo que possa 
constituir o núcleo fundamental onde se sustente o processo de educação.  

Qual seria este núcleo captável a partir de nossa própria experiência existencial? 
Este núcleo seria o inacabamento ou a inconclusão do homem.  
O cão e a árvore também são inacabados, mas o homem se sabe inacabado e por isso se 

educa. Não haveria educação se o homem fosse um ser acabado. O homem pergunta-se: 
quem sou? De onde venho? Onde posso estar? O homem pode refletir sobre si mesmo e 
colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante 
de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser 
inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da educação. 

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o 
homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A 
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem 
deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém 
educa ninguém. 

Por outro lado, a busca deve ser algo e deve traduzir-se em ser mais: é uma busca 
permanente de “si mesmo” (eu não posso pretender que meu filho seja mais em minha 
busca e não na dele).  

Sem dúvida, ninguém pode buscar na exclusividade, individualmente. Esta busca 
solitária poderia traduzir-se em um ter mais, que é uma forma de ser menos. Esta busca 
deve ser feita com outros seres que também procuram ser mais e em comunhão com outras 
consciências, caso contrário se faria de umas consciências objeto de outras. Seria 
“coisificar” as consciências.  

Jaspers disse: “Eu sou na medida em que os outros também são”. 



 

O homem não é uma ilha. É comunicação. Logo, há uma estreita relação entre 
comunhão e busca. 

 
Perguntas específicas 

1- Qual o significado geral do trecho lido?  
2- O grupo concorda com a opinião expressa no texto? Justifique.  
3- Por que o autor diz que o homem é um “ser incompleto”? 
4- Na opinião do autor, qual a função da educação? 
5- Por que o autor diz que “ninguém educa ninguém”?  

 
Grupo 2 
Saber-ignorância 

A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos 
todos nos educando. Existem graus de educação, mas esses não são absolutos.  

O homem, por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta. (...) 
A sabedoria parte da ignorância. Não há ignorantes absolutos. Se num grupo de 

camponeses conversamos sobre colheitas, devemos ficar atentos para a possibilidade de 
eles saberem muito mais do que nós. 

Se eles sabem selar um cavalo e sabem quando vai chover, se sabem semear etc., não 
podem ser ignorantes (durante a Idade Média, saber selar um cavalo representava alto nível 
técnico). O que lhes falta é um saber sistematizado. 

O saber se faz através de uma superação constante. O saber superado já é uma 
ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho do novo saber que já anuncia. 
Todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, não há saber nem ignorância 
absoluta: há somente uma relativização do saber ou da ignorância. 

Por isso, não podemos nos colocar na posição de um ser superior que ensina um grupo 
de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber relativo a 
outros que possuem outro saber relativo. (É preciso reconhecer quando os educandos sabem 
mais e fazer com que eles também saibam com humildade.) 
 
Perguntas específicas 

1- Qual o significado geral do trecho lido?  
2- O grupo concorda com a opinião expressa no texto? Justifique.  
3- Se passamos no menos de 20 anos da escola, como o autor pode dizer que “a 

educação tem caráter permanente” ? 
4- O que significa “saber sisitematizado”? 
5- O que significa “saber com humildade”? Cite exemplos concretos de como isso é 

possível. 
 
Grupo 3 
O homem – um ser de relações 

O homem está no mundo e com o mundo. (...) Se apenas estivesse no mundo não 
haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode objetivar-se, pode 
também distinguir entre um eu e um não-eu. 

Isto o torna um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de 
transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo. (...) 



 

O animal não é um ser de relações, mas de contatos. Está no mundo e não com o 
mundo. (...) 

Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio 
dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode 
criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias. 

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é tudo que é 
criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de saudação. A cultura consiste em 
recriar e não em repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de 
captar o mundo e transformá-lo. (...) O homem não é, pois, um homem para a adaptação. A 
educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve 
transformar a realidade para ser mais. (...) 

As relações ou contatos dos animais são reflexos. Apesar de a psicologia revelar certa 
inteligência (como a de crianças de 3 anos) em alguns animais, esta inteligência se restringe 
ao mecânico e ao reflexo. 

Em segundo lugar, as relações dos animais são inconseqüentes, já que estes não têm 
liberdade para criar ou não criar. As abelhas, por exemplo, não podem fazer um mel 
especial para consumidores mais exigentes. Estão determinadas pelo instinto.  

Uma educação que pretendesse adaptar o homem estaria matando suas possibilidades 
de ação, transformando-o em abelha. A educação deve estimular a opção e afirmar o 
homem como homem. Adaptar é acomodar, não transformar. (...) 

Quanto mais o homem é rebelde e indócil, tanto mais é criador, apesar de em nossa 
sociedade se dizer que o rebelde é um ser inadaptado.  
 
Perguntas específicas 

1- Qual o significado geral do trecho lido?  
2- O grupo concorda com a opinião expressa no texto? Justifique.  
3- O autor diz que o homem é um ser de “relações” e o animal é um ser de “contatos”. 

Explique essa diferença. 
4- Para o autor, qual a função da educação? 
5- No texto lido, pode-se dizer que o autor defende os rebeldes. Você concorda com 

essa opinião? 
 
Grupo 4 
O ímpeto criador do homem 

Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do 
homem. A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de 
criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade 
para que os educandos sejam eles mesmos.  

Caso contrário domesticamos, o que significa a negação da educação. Um educador que 
restringe os educandos a um plano pessoal impede-os de criar. Muitos acham que o aluno 
deve repetir o que o professor diz na classe. Isto significa tomar o sujeito como 
instrumento. 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a 
realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de sua 
sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo (...) [e] vão fazendo história pela sua 
própria atividade criadora. 
A educação bancária 



 

Nas sociedades latino-americanas (...) a educação ainda permanece vertical. O professor 
ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma uma consciência bancária. O 
educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. 
Educa-se para arquivar o que se deposita. Mas o curioso é que o arquivado é o próprio 
homem, que perde assim seu poder de criar, se faz menos homem, é uma peça. O destino 
do homem deve ser criar e transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação. 

A consciência bancária pensa que “quanto mais se dá, mais se sabe”. Mas a experiência 
revela que com este mesmo sistema só se formam indivíduos medíocres, porque não há 
estímulo para a criação. 

Por outro lado, quem aparece como criador é um inadaptável e deve nivelar-se aos 
medíocres. O professor arquiva conhecimentos porque não os concebe como busca, porque 
não é desafiado pelos seus alunos. 
 
Perguntas específicas 

1- Qual o significado geral do trecho lido?  
2- O grupo concorda com a opinião expressa no texto? Justifique.  
3- O que o autor quer dizer quando escreve que o homem tem um “ímpeto ontológico 

de criar”? 
4- O que é a “educação bancária”? O autor concorda com ela ou discorda dela? 
5- No texto lido, pode-se dizer que o autor defende os alunos que desafiam o professor. 

No que consiste esse “desafio”? 
 
Grupo 5 
Características da consciência ingênua 

1- Revela uma certa simplicidade, tendente a um simplismo, na interpretação dos 
problemas, isto é, encara um desafio de maneira simplista ou com simplicidade. Não se 
aprofunda na causalidade do próprio fato. Suas conclusões são apressadas, superficiais.  

2- Há também uma tendência a considerar que o passado foi melhor. Por exemplo: os 
pais que se queixam da conduta de seus filhos, comparando-a ao que faziam quando jovens. 

3- Tende a aceitar formas gregárias ou massificadoras de comportamento. Esta 
tendência pode levar a uma consciência fanática.  

4- Subestima o homem simples. 
5- É impermeável à investigação. Satisfaz-se com as experiências. Toda concepção 

científica para ela é um jogo de palavras.  
6- É frágil na discussão dos problemas. O ingênuo parte do princípio de que sabe tudo. 

Pretende ganhar a discussão com argumentações frágeis. É polêmico, não pretende 
esclarecer. Sua discussão é feita mais de emocionalidades que de criticidades: não procura a 
verdade; trata de impô-la e procurar meios históricos para convencer com suas idéias. É 
curioso ver como os ouvintes se deixam levar pela manha, pelos gestos e pelo palavreado. 
Trata de brigar mais, para ganhar mais. 

7- Tem forte conteúdo passional.  
8- Apresenta fortes concepções mágicas. 
9- Diz que a realidade é estática e não mutável. 

 
 
 
 



 

Características da consciência crítica 
1- Anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz com as aparências. 

Pode-se reconhecer desprovida de meios para a análise do problema. 
2- Reconhece que a realidade é mutável. 
3- Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de causalidade. 
4- Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta às revisões. 
5- Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de preconceitos. Não 

somente na captação, mas também na análise e na resposta. 
6- Sabe que é na medida que é e não pelo que parece. O essencial para parecer algo é 

ser algo; é a base da autenticidade. 
7- Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita a delegação 

das mesmas. 
8- É indagadora, investiga, força, choca. 
9- Ama o diálogo, nutre-se dele. 
10- Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por ser novo, 

mas aceita-os na medida em que são válidos. 
 

Perguntas específicas 
 

1- Qual o significado geral do trecho lido?  
2- O grupo concorda com a opinião expressa no texto? Justifique.  
3- Segundo o autor, qual é a postura de um ingênuo em uma discussão? 
4- O que significa ser crítico? Segundo o autor, qual é a postura de uma pessoa crítica 

em relação ao erro? 
5- O que o autor quer dizer quando escreve que o crítico “repele toda transferência de 

responsabilidade e aceita a delegação das mesmas”? 
 
Proposta de texto para o blog (a ser postada até o dia 18.09) 
Como seria a escola perfeita? Qual a participação de professores, alunos e funcionários? 
Como você poderia ajudar a criá-la? 
 
Análise de filme 
Ser e Ter (França, 2002) 
 
Leitura de texto 
 
Tênis X Frescobol 
Rubem Alves (in O retorno eterno, p. 51.) 
 

Depois de muito meditar sobre o assunto concluí que os casamentos são de dois tipos: 
há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Os casamentos do tipo 
tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do 
tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa.  

Explico-me. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, com a qual concordo 
inteiramente. Dizia ele: “Ao pensar sobre a possibilidade do casamento cada um deveria se 
fazer a seguinte pergunta: ‘Você crê que seria capaz de conversar com prazer com esta 



 

pessoa até a sua velhice?’ Tudo o mais no casamento é transitório, mas as relações que 
desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar.” 

(...) Há os carinhos que se fazem com o corpo e há os carinhos que se fazem com as 
palavras. E contrariamente ao que pensam os amantes inexperientes, fazer carinho com as 
palavras não é ficar repetindo o tempo todo: “Eu te amo, eu te amo...” Barthes advertia: 
“Passada a primeira confissão, ‘eu te amo’ não quer dizer mais nada.” É na conversa que o 
nosso verdadeiro corpo se mostra, não em sua nudez anatômica, mas em sua nudez poética. 
Recordo a sabedoria de Adélia Prado: “Erótica é a alma.” 

O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se 
revela no seu erro: o outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro 
errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário, e é 
justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada – palavra muito sugestiva, que indica o 
seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, 
portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar porque o 
adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza de 
outro. 

O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só 
que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a 
gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la 
gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque não há 
ninguém a ser derrotado. Aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz 
quando o outro erra – pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um, no frescobol, 
é como ejaculação precoce: um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o 
gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir... E o que errou pede desculpas; e o que 
provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância: começa-se de novo este 
delicioso jogo em que ninguém marca pontos... 

A bola: são as nossas fantasias, irrealidades, sonhos sob a forma de palavras. 
Conversar é ficar batendo sonho pra lá, sonho pra cá... 

Mas há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do 
momento certo para a cortada.(...) Tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-
lo, arrebentá-lo, como bolha de sabão... O que se busca é ter razão e o que se ganha é o 
distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. 

Já no frescobol é diferente: o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, 
pois se sabe que, se é sonho, é coisa delicada, do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao 
falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem - 
cresce o amor... Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro 
viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim... 
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 O que é
comunicação?

• Segundo Paulo Freire, em Comunicação e 
Extensão:

• COMUNICAÇÃO É DIÁLOGO
• DIÁLOGO É UMA NECESSIDADE HUMANA

(sem ele, somos incompletos) 
• DIALOGAR É PÔR-SE NO LUGAR DO OUTRO

(reconhecer a alteridade é o que nos 
diferencia dos outros animais)

 

O que é comunicação?

• Comunicar é pôr-se no lugar do outro

 

 Tipos de 
comunicação

Intrapessoal (reflexiva)

Interpessoal
(dialógica)

Massiva (midiática)

 

Fluxo de comunicação

• Diálogo, necessidade humana
• “Comunicar é pôr-se no lugar do outro”

– Paulo Freire

emissor receptor
meio

linguagem

mensagem

 



 

 “Limpando a área”: 
Conceituação

• MÍDIA

• Conjunto dos meios de comunicação

• Rádio, Tv, jornal, revista, internet e seus 
gêneros de discurso

• Novela, reportagem, show, música...

 

A importância da 
mídia

• Espaço de socialização (integração do 
indivíduo à sociedade)

• Construção de significados
• Divulgação de valores, modelos de 

conduta e ação

 

 O poder relativo 
da mídia

• Construção de significados nasce da 
interação entre discursos de diversas 
instituições:

• mídia
• escola
• família
• Igreja
• Grupos de bairro etc.

 

Tipos de mídia – números 
básicos

• Rádio 
– 88% do domicílios brasileiros têm rádio (IBGE 

2006)
– 3 mil emissoras no Brasil

 

 Tipos de mídia – números 
básicos

• Televisão
– 91,4% dos domicílios brasileiros tem TV 

(IBGE, 2006)
– Alunos chegam à adolescência tendo assistido 

15 mil horas de TV (350 mil comerciais), 
contra 11 mil horas de aulas (Morán, 2003)

 

Tipos de mídia – números 
básicos

• Jornais, revistas e livros
– 20% da população brasileira lê jornais diários 

(IBGE 2006)
– Brasileiro dedica 5,2 horas semanais à leitura 

de livros – 27º em uma lista de 30 países 
(revista The Economist)

 



 

 Tipos de mídia – números 
básicos

• Internet
– 20% da população brasileira tem acesso à

internet – 14,7% em casa (IBGE, 2006)
– No mundo, são 1,1 bilhão de usuários. Em 

2010, serão 1,6 bilhão

 

Tipos de mídia

• Cinema e música
– No mundo, 1,7 bilhão de CDs foram vendidos 

em 2006 (200 mil a menos que 2005)
– Para cada download legal de músicas e 

vídeos, acontecem 20 ilegais
– Segundo dados da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica

 

 
Reflexão em grupo 
A classe será divida em cinco grupos. Cada um dos grupos será convidado a analisar um 
ramo específico da mídia: 
1 Jornais, revistas e livros (mídia impressa) 
2 Televisão 
3 Rádio 
4 Internet 
5 Cinema e Música 
 
Em cada grupo, os alunos receberão textos de apoio para ajudar nas tarefas. As tarefas que 
devem ser cumpridas são duas: 
1- Apresentar para a classe um resumo das características do ramo escolhido, 
respondendo as seguintes perguntas: 
– Para quem a mídia analisada é feita? 
– Por quem é feita? 
– Que tipo de mensagem é veiculada 
– Um ponto positivo da mídia analisada 
– Um ponto negativo 
 
2- Produzir e apresentar para a classe um cartaz que simbolize a opinião do grupo 
sobre a mídia escolhida 
 
Apresentação e debate sobre trechos do filme 
Mundo Cola (1998) 
 
Assista ao filme tendo procurando focar o olhar na resposta às seguintes perguntas: 
1- Como a Coca-Cola, originalmente nascida como remédio, conseguiu se fixar na cabeça 
dos consumidores como uma “bebida deliciosa e refrescante”? 
 
2- A que tipo de valores/significados a Coca-Cola está associada? Como se deu essa 
associação? 



 

 
3- Como a Pepsi-Cola, antes tida como refrigerante de fundo de quintal, conseguiu atingir o 
público jovem? 
  
4- “Uma das grandes idéias [da publicidade] é a do refrigerante como diferencial, como 
algo que diz quem você é, o que você é, e a que grupos sociais você quer pertencer” (Ted 
Sann, publicitário). Você concorda com a afirmação acima? Justifique sua resposta?  
 
Proposta de texto para o blog ou para ser entregue na próxima aula 
Com base em propagandas reais (que podem ser anexadas ao trabalho ou não), analise a 
que determinados valores / significados a propaganda deseja atribuir a um produto 
qualquer. Argumente, ainda, se você considera válida ou não essa associação de valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 5  
Mídia e identidades 
 
Reflexão Teórica 
O que é identidade? 
 
Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com 
os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos 
inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das 

diversidades, quer ante seus semelhantes. 
 
Como se forma a identidade? 
– Compartilhamento de várias idéias e ideais de um determinado grupo.  
– o indivíduo recebe as interações do meio para formar sua identidade  
 
Minha identidade é sempre a mesma? 
Não. Ela está sempre em mutação. Estamos sujeitos às interações do meio: 
– experiências 
– leituras 
– opiniões conflitantes 
 
Quem forma a identidade? 
Ela se forma a partir das múltiplas socializações (família, escola, mídia etc.). São elas que 
constróem significados e identidades. 
 
A mídia cria identidades? 
“Possibilitando o acesso a comportamentos e modelos de conduta, a programação midiática 
transmite um saber que atinge virtualmente a totalidade da população do país, num alcance 
muito maior que o da escola” (Setton, 2004) 

Mídia e identidade 
– o que está na mídia: RECRIAÇÃO da realidade 
logo.... 
– o que está na mídia: RECRIAÇÃO da identidade 
 
Mídia e identidade 
Como a mídia retrata... 
... os negros? 
... os homossexuais? 
... os índios? 
... as mulheres? 
... os jovens? 



 

 
Reflexão Prática 
A mídia e as identidades 
Vídeo 1  
Mundo Coca (1998), explicitado na apostila anterior 
 
Vídeo 2 
Qual a identidade que a mídia construiu para Mano Brown? 
 
Quem é Mano Brown? 
Transcrição da abertura do programa Roda Viva (TV Cultura, 24.09.07) 
 

Ele considera que o principal conflito de hoje no Brasil é, em primeiro lugar, o do rico 
com o pobre e, em segundo, do preto com o preto e, em terceiro lugar, o do branco com o 
preto. À frente de um dos mais importantes grupos do rap brasileiro, o que mais público 
atrai para seus shows de rua e que já vendeu mais de um milhão de CDs, ele é considerado 
a voz da periferia pobre de São Paulo. E faz da sua música um protesto e uma denúncia 
contra o racismo, o crescimento urbano caótico e a dura vida nos bolsões de pobreza da 
cidade.  

Ele é líder e vocalista dos Racionais MCs, grupo de rap que surgiu há e mais de 20 anos 
no capão redondo, região de Campo Limpo, numa das áreas mais populosas e pobres da 
zona sul de São Paulo. A música de Mano Brown e dos Racionais MCs deixa claro o 
conflito entre o centro e a periferia, entre o Brasil dos incluídos e dos excluídos. O grupo se 
transformou numa expressão das idéias sobre consciência negra no Brasil e fez dessa 
percepção sua marca no rap brasileiro.  

O maior ícone do rap no país é Pedro Paulo Soares Pereira, pouco conhecido por esse 
nome, mas que não passa pela periferia sem ser reconhecido como Mano Brown. Líder do 
maior grupo de rap do Brasil, os Racionais MCs, ele é um dos artistas mais ouvidos nas 
regiões mais pobres do país. O grupo formado em São Paulo em 1988 tem, além de Mano 
Brown, Ice Blue, Edy Rock e o DJ KL Jay, nesse ano eles participaram com duas faixas na 
coletânea Consciência Black. Dois anos depois, em 1990, saiu o primeiro disco do grupo, o 
Holocausto Urbano, com denúncias de racismo e da miséria na periferia de São Paulo. Em 
1997, com o disco Sobrevivendo no Inferno, os Racionais MCs venderam mais de 500 mil 
cópias sem uma grande rede de distribuição por trás e ganharam vários prêmios. O 
vocalista do grupo Racionais MCs diz que a consciência de raça do líder negro americano 
Malcolm X o fez entender coisas que estavam ao seu lado e que ele não entendia. Já 
interrompeu shows para conter brigas na platéia e para fazer discurso contra o álcool após 
ver um jovem bêbado entre os espectadores.  

Avesso às tecnologias, não sabe mexer em computador e se considera uma pessoa 
rústica. O caráter durão herdou da mãe, que deixou a Bahia com 12 anos após brigar com o 
pai dela. Classifica o povo brasileiro como pacífico, mas já afirmou que pegaria em armas 
para fazer uma revolução. Mano Brown raramente concede entrevistas e quase nunca faz 
shows fora da periferia. Já declarou que o seu verdadeiro público está lá. Foi quem o 
colocou no topo e precisa ouvir o que ele tem a dizer. Atualmente atinge também a classe 
média, falando de drogas e marginalidade. 

 



 

Proposta de Redação 
Assista ao vídeo “O Feitiço de Lisa”, episódio em que Os Simpsons vêm ao Brasil. 
Apoiado pelos textos abaixo, escreva um ÚNICO texto que procure responder às seguintes 
perguntas: 

Qual a identidade o desenho constrói para o Brasil? No que ela corresponde e no que 
se distancia da realidade? Qual sua opinião sobre a visão veiculada pelo desenho? 
 
Texto de apoio 1 
Riotur diz que processará produtora de “Os Simpsons”  
da Folha Online 
 

A Riotur (empresa de turismo da Prefeitura do Rio) vai processar, por perdas e danos, a 
produtora Fox Cable International pela episódio do desenho animado “Os Simpsons” que 
satiriza o Brasil e foi exibido no último domingo pela TV americana. 

Mesmo sem ver o desenho, o presidente FHC se irritou com a referência feita ao país. 
Seu porta-voz disse que o desenho traz “visões distorcidas sobre o Brasil”, mas que o 
presidente não comentaria o fato. A prefeitura do Rio desafiou a produtora Fox a destinar a 
verba arrecadada com o episódio às obras assistencias do Rio. A Fox não se manifestou até 
o momento. O episódio da série tem o título de “Blame it on Lisa” (“A culpa é de Lisa”) e 
mostra os Simpsons indo ao Rio de Janeiro onde Ronaldo, o órfão a quem Lisa envia 
dinheiro, desapareceu. 

Durante a viagem, Homer Simpson, o chefe da família, é sequestrado por um motorista 
de táxi carioca. Além disso, a família descobre que o dinheiro enviado foi usado para 
colocar uma porta no orfanato onde estava Ronaldo, para evitar a entrada de macacos. Já 
Bart, o “pestinha” dos Simpsons, é atacado por macacos em pleno calçadão de Copacabana. 
O presidente da Riotur e secretário municipal de Turismo do Rio, José Eduardo Guinle, 
determinou que o advogado da empresa, Marcelo Parente, acione na Justiça a produtora 
americana. Segundo ele, a Riotur investiu mais de US$ 18 milhões na divulgação da cidade 
no exterior. Guinle também estuda entrar com outra ação de indenização por prejuízo na 
imagem do Rio no exterior. 

 
Texto de apoio 2 
Os Simpsons detonam n(o) Brasil 
Do site HQ Cosmos 

A Fox planeja levar ao ar neste domingo, dia 8 de dezembro, às 20h30, o episódio dos 
Simpsons que mais causou polêmica no Brasil até hoje, apesar de a maioria dos brasileiros 
ainda não o terem assistido - pelo menos até às 20h30 do domingo. Trata-se de “Blame it 
on Lisa”, a aventura dos Simpsons no Brasil. 

Desde que foram criados por Matt Groening, na década de 80, os Simpsons sempre 
foram os personagens de desenho animado mais politicamente incorretos do mundo. E todo 
mundo apaludia, afinal, Groening fazia questão de colocar o dedo em todas as feridas 
americanas, satirizando ao extremo o American Way of Life.  

Mas bastou virar seus canhões em um único episódio para o Brasil e até mesmo o 
presidente Fernando Henrique Cardoso exigiu desculpas da Fox (para não mencionar a 



 

Riotur querendo processar Groening). Mas afinal, o que o desenho tem demais? Humor e 
sarcasmo, é a resposta. Só que, por mais que tenhamos problemas no Brasil, dói ver os 
outros tirando sarro disso.  

Groening retrata com exagero a violência, a sexualidade (usando por exemplo uma 
dança nova chamada “penetrada” e um programa infantil erotizado) e, claro, exagera 
também na ignorância sobre o Brasil ao mostrar a Amazônia ao lado do Rio, Bart 
aprendendo espanhol para vir pra cá (ele é prontamente alertado do erro por Lisa) e animais 
selvagens na capital carioca. Nada que os Simpsons não tenham feito com todos os países 
do mundo retratados em seus episódios, em especial os EUA. Mas é o tal negócio: pimenta 
nos olhos dos outros... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 6 
O que é a verdade? 
Guia para a leitura crítica (parte 1 – reportagens completas) 
 
Proposta de texto 1 
Em um pequeno texto de sua autoria, procure responder à 
seguinte pergunta: como fazer para não ser enganado pela 
mídia? 
 

Reflexão teórica 
 
 

O que é a verdade?
O mito da imparcialidade

Repórter Brasil

 

MÍDIA

Conjunto dos meios de comunicação

Indústria fonográfica, cinema,
literatura, teledramaturgia e...

Meios jornalísticos
(imprensa, rádio, TV, internet)

 
 

 
Jornalismo

Notícia

Fato

VERDADE

 

Parmênides (filósofo da Grécia Antiga)
“A essência do ser é imutável”

Só existe uma Verdade, com “V” maiúsculo.

Heráclito (filósofo da Grécia Antiga)
“Um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio”

Tudo é movimento e, portanto, instabilidade. O mundo
muda, as pessoas mudam, as verdades mudam.

Há 500 anos, negro não tinha alma, não era considerado
um ser humano...

Verdade como construção histórica

O que é a verdade?

 
 



 

 O que é a verdade?
“Jura dizer toda a verdade, nada mais do que a
verdade, somente a verdade?”
Não!

“Existem três verdades: a minha, a sua e a verdade
mesma” (ditado popular)
Os fatos não existem independentemente da
interpretação que lhes damos, e toda interpretação
pode ser questionada.

Se eu pedir: “Escreva uma notícia sobre essa palestra”

Teremos todos os textos absolutamente diferentes
(e talvez todos verdadeiros).
Verdade jornalística: fato mediado pela interpretação
pessoal  

O que é a verdade?

O discurso da mídia
O mito da imparcialidade / objetividade

“Julgar desapaixonadamente, de maneira reta e
justa” (definição do dicionário Aurélio)

A imprensa, de acordo com o mito da
imparcialidade / objetividade, deveria colocar-se
numa posição neutra e publicar tudo o que
ocorresse, deixando ao leitor a tarefa de tirar suas
próprias conclusões. A batalha pelos corações e
mentes ficaria restrita à página dos editoriais.

Todo veículo se diz neutro, objetivo, imparcial, com
compromisso apenas com a verdade.

 
 

 O que é a verdade?

O discurso da mídia
O mito da imparcialidade / objetividade

Não existe objetividade absoluta no jornalismo. Ao
redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma uma série de
decisões que são em larga medida subjetivas,
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e
emoções. (Manual de Redação da Folha de S. Paulo, 2a
ed.)

“Para a verdade sobre o que você lê abaixo, veja a página
editorial” (Elmer Davies, falecido editor norte-americano)

 

O que é a verdade?

Quer dizer que tudo é relativo?
Não!

“Quando não está em nosso poder discernir as opiniões mais
verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis, e considerá-
las, na prática, como certas, porque a razão assim o
determina” (Descartes)

A verdade – e os valores – são precários e estão em
constante mudança, mas são indispensáveis.

Já que não tenho certeza de nada...
Devo investigar com rigor as minhas dúvidas e
defender uma a uma, através do argumento, todas
as minhas conclusões provisórias.

 
 

 
Protestantes jogam pedras em membros das forças de segurança e usam catapultas 
Oito policiais feridos. Um protestante morto, três feridos 
 

Às 12h30, um grupo de 10 000 protestantes, incluindo monges e outras pessoas 
interrompeu o trânsito na esquina da ruas Sule Pagoda e Anawrahta. O grupo incluía 
supostos monges, autodenominados “estudantes da nova geração” e terroristas. Eles 
gritavam palavras de ordem cada vez mais alto. 

Usando megafones, as forças de segurança tentaram convencer a multidão a não 
continuar avançando e a se dispersar pacificamente. Mas a multidão provocou as forças de 
segurança jogando pedras e paus e usando catapultas. Os membros da força de segurança 
recuaram. Novamente, eles tentaram convencer a multidão a não usar a violência e a se 
dispersar pacificamente. Mas os protestantes se recusaram a obedecer às suas ordens e 
continuaram atirando pedras e usando catapultas. Em seguida, a multidão pegou duas motos 
da força de segurança e as incendiou. Por causa dessas circunstâncias inevitáveis, os 
membros das forças de segurança dispararam alguns tiros, empregando a menor força 
possível para dispersar a multidão. Com os tiros, os protestantes se dispersaram. Duas 



 

motocicletas foram destruídas e oito membros da força policial, incluindo dois oficiais 
veteranos, ficaram feridos. 

Entre os protestantes, um homem não identificado de 30 anos, foi morto. Os três 
protestantes feridos estão sendo tratados no hospital geral de Yangun. 
Jornal New Light of Myanmar, 26.09.07 
 
Exército ataca manifestantes em Mianmar 
Soldados reprimem violentamente protestos pacíficos e matam pelo menos três; mais de 
300 pessoas foram presas 
 

O Exército de Mianmar reprimiu violentamente e matou alguns manifestantes 
birmaneses que desafiaram os alertas e mantiveram os protestos contra o governo ontem em 
Yangun (sul). Há relatos conflitantes sobre o número de mortos, que varia de três a oito, 
segundo as diversas agências. A Reuters diz que ao menos dois dos mortos eram monges 
budistas. 

A repressão só resultou em derramamento de sangue ontem, nono dia das maiores 
manifestações contra a junta militar que governa o país há 45 anos. O governo confirmou 
uma morte e disse que a polícia usou “força mínima” depois que alguns manifestantes 
tentaram arrancar as armas das mãos dos soldados. 

Além dos mortos a tiros, ao menos 300 monges e civis foram presos e vários ficaram 
feridos em confrontos com os soldados, que lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra 
os manifestantes. A maioria dos feridos foi baleada. 

Na manhã de hoje seguia a repressão, com a invasão de dois mosteiros na cidade de 
Yangun por soldados. 

A violência de ontem despertou lembranças dos episódios de 1988, quando estimadas 
3.000 pessoas foram mortas a tiros por soldados durante uma manifestação contra a junta. 

Testemunhas estimaram que mais de 10 mil pessoas marcharam ontem em Yangun, 
além de outras 10 mil em Mandalay. Desde 19 de agosto, a população protesta contra um 
aumento de 500% no preço dos combustíveis, mas o movimento já assumiu caráter pró-
democracia. 

O maior ato, na última segunda-feira, atraiu 100 mil em Yangun. “Seria impossível 
evitar as mortes. Depois que alguns monges apanharam dos militares em uma marcha na 
cidade de Pakkoku em 5 de setembro, não dava mais para voltar atrás”, afirmou à Folha 
Maureen Aung-Thwin, diretora da organização Projeto Birmânia (o antigo nome do país), 
com sede em Nova York. “Abusar de uma figura religiosa reverenciada é um crime 
indescritível em Mianmar.” 
 
Jornal Folha de S. Paulo, 27.09.07 
 
Um guia para a leitura crítica 
(produzido pela ouvidoria da Radiobrás) 
  
1- PESQUISA 
A pesquisa é a fase inicial da apuração onde são levantados os dados estatísticos referentes 
ao assunto que se pretende reportar com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de uma 
determinada realidade.  
 



 

2- APURAÇÃO 
A apuração consiste em verificar se as declarações ou informações fornecidas pelas fontes 
têm consistência em relação à realidade a que se aplicam. Por exemplo: determinada 
autoridade diz que gastou R$ 1 milhão na construção de casas populares em determinado 
município. A apuração consiste em verificar se as casas foram realmente construídas, qual a 
origem dos recursos, qual a dotação orçamentária, como era o projeto original das casas e 
se elas estão de acordo com o planejado. 
  
3- FONTES 
A escolha das fontes para falar sobre determinado assunto deve obedecer a alguns critérios 
que reflitam não só o foco no cidadão como também o foco do cidadão: 
 
Legitimidade – quem tem maior legitimidade para falar sobre um assunto é quem está 
vivendo cotidianamente ou na prática uma determinada realidade e de preferência que tenha 
uma relação crítica com essa realidade. 
Autoridade –Nunca se deve limitar a ouvir apenas a opinião de uma autoridade para falar 
sobre determinado assunto uma vez que essa pessoa reflete geralmente o ponto de vista e os 
interesses de uma parte do poder (governo, empresas, associações etc.) 
Conhecimento especializado – especialistas devem ser escolhidos por aquilo que 
comprovadamente já estudaram e pesquisaram sobre um determinado assunto. A função 
deste tipo de fonte é fornecer informações qualificadas e análises sobre aspectos técnicos a 
que dificilmente o cidadão tem acesso.  
Quanto a interesses diversos ou divergentes (contraponto) – Toda ação afeta de maneira 
diferente a diferentes grupos humanos e ou pessoas. Geralmente privilégios para uns 
significam exclusão de outros. Deve-se procurar fontes que representem interesses diversos 
ou mesmo divergentes em relação a determinado assunto. 
Quanto à diversidade de opiniões e de pontos de vista – Uma matéria que contenha a 
posição de diversas fontes, mas que defendem os mesmos interesses sobre um determinado 
assunto, pode não contribuir tanto para a compreensão do assunto como uma outra que 
tenha poucas fontes mas que reflitam a diversidade de opiniões ou de pontos de vista sobre 
o assunto. 
 
4- CONTEXTUALIZAÇÃO 
A contextualização de um assunto tem a função de ajudar a explicar porque ele aconteceu. 
Nada acontece por acaso assim, não adianta simplesmente reportar um fato sem explicar 
porque ele aconteceu.  
 
5- PERSPECTIVAS  
Assim como os fatos não ocorrem de maneira mágica pois são nada mais do que um 
momento de um processo histórico em curso, eles também ajudam a apontar para outros 
fatos que poderão vir a ocorrer no futuro em função de determinadas circunstâncias. As 
perspectivas apontam quais são essas possíveis circunstâncias e para quais conseqüências 
elas apontam. 
 
6- LINGUAGEM 
A linguagem deve ser a mais coloquial possível, sem ser vulgar. Mesmo aspectos 
complexos e difíceis de serem explicados devem ser traduzidos para a linguagem que o 



 

cidadão compreenda e que utilize no dia a dia da sociedade. Termos técnicos só devem ser 
empregados quando seu uso for imprescindível, mas mesmo assim devem ser explicados 
em linguagem coloquial.  
 
7- RELEVÂNCIA DO ASSUNTO 
Para o jornalismo notícia é um fato que representa uma ruptura da ordem social, o novo, o 
inédito. Para o jornalismo de uma empresa pública de comunicação com foco no cidadão, 
precisamos perguntar: o que é notícia para o cidadão? É um fato que envolva os interesses 
da cidadania refletido na questão dos direitos e deveres ou na busca dos direitos do cidadão. 
É sobre esse ponto de vista que devemos analisar a relevância de um assunto. Para isso a 
matéria deve reportar qual é o impacto do assunto na vida do cidadão, nos seus direitos ou 
na sua busca por seus direitos. 
 
8- ENFOQUE E ABORDAGENS 
O enfoque de uma matéria constitui na maneira de mostrar como determinado fato impacta 
a vida e os interesses do cidadão. As possíveis abordagens sobre um determinado assunto 
constitui na maneira de como mostrar os diversos interesses e opiniões são impactados pelo 
fato.  
 
Problemas a serem observados em matérias: 
Matéria tendenciosa 
Quando contém opiniões pessoais das fontes, que exprimam julgamentos de valor ou 
opiniões que não estejam embasadas em argumentos objetivos e consistentes que 
favoreçam o entendimento do por que se chegou a determinado julgamento ou opinião. 
Essas matérias podem ter a intenção de induzir a opinião do público a uma determinada 
conclusão. Outra característica que pode tornar uma matéria tendenciosa é se ela contém 
adjetivos que normalmente seriam dispensáveis, pois nada acrescentam à informação. 
 
Inconsistências ou imprecisões 
As inconsistências de uma matéria se revelam quando um determinado fato ou informação 
contradiz ou inviabiliza a existência de outra na mesma matéria. Por exemplo: “O governo 
vem acelerando os investimentos. Desde janeiro foram liberando R$652 milhões para 
financiar as ações do programa criado no início do ano para incentivar o crescimento. 
Desse valor, R$631 milhões serviu para arcar com pagamentos de dívidas de anos 
anteriores.” 
Se o dinheiro foi para pagar dívidas de anos anteriores ele não pode ser para investimentos 
no programa criado no início do ano. Portanto o governo não está acelerando investimentos 
e sim pagando dívidas atrasadas. 
 
Matéria parcial 
Quando um assunto requer que sejam ouvidos pelo menos dois lados distintos envolvidos 
em uma questão ou um ou mais lados interessados citados não são ouvidos ou, pelo menos, 
procurados pela reportagem. 
 
Matéria duvidosa 
Quando não é revelada a fonte da informação ou quando não se identifica pelo menos sua 
origem. 



 

 
Proposta de texto 
Analise a reportagem abaixo e escreva um texto que procure responder à seguinte 
pergunta: esta reportagem se aproxima da verdade? Por quê? 
 
Centro de São Paulo: a solução é derrubar 
A prefeitura de São Paulo vai demolir a parte mais degradada do centro da cidade e 
oferecer os terrenos à iniciativa privada   
Camila Antunes 
 
Revista Veja, 11.01.2006  
  

O centro de uma cidade deveria ser como uma sala de visitas, onde se mostra o que se 
tem de melhor em casa. O centro de São Paulo, no entanto, parece um depósito de lixo. 
Sujo e degradado, foi abandonado por famílias, empresas e bancos. Seus imóveis caindo 
aos pedaços foram invadidos pela prostituição, pelo tráfico de drogas e pelo comércio de 
produtos piratas. (...) Para completar a degradação, Marta Suplicy instalou 400 famílias 
sem-teto em imóveis abandonados, enterrando de uma vez a possibilidade de recuperar a 
economia da região. 

(...) A ruína do centro paulistano é tamanha que só há uma maneira de resolver o 
problema: a demolição pura e simples de boa parte dele. O prefeito José Serra já tomou 
essa iniciativa em relação ao pedaço mais degradado, a Cracolândia. A região engloba dez 
quarteirões distribuídos em 150.000 metros quadrados próximos à Estação da Luz. Como 
avisa o nome, é reduto de traficantes e viciados — e prostitutas e ladrões, obviamente. A 
área será desapropriada e, em seguida, leiloada a empresas interessadas em se instalar no 
centro. Todos os 850 imóveis desses quarteirões poderão ser demolidos — nenhum deles, 
registre-se, de valor histórico. “São apenas um antro que atrapalha o funcionamento da 
cidade”, diz o subprefeito Andrea Matarazzo, que chefia o projeto.  

(...) Evidentemente, os demagogos de plantão (veja o quadro “o pecado da 
demagogia”) classificam iniciativas como a da prefeitura paulistana de “higienistas”. É um 
ponto de vista completamente equivocado. “Não se resolvem problemas urbanos sendo 
benevolente com os pobres, porque a única forma de eles saírem da miséria é recuperar a 
economia”, diz o sociólogo Richard Sennett, da Universidade Harvard. Para os sem-teto da 
área central que atualmente dormem ao relento ou em buracos, a prefeitura de São Paulo 
oferece abrigos limpos e nos quais há vagas de sobra (...). O centro paulistano só estará 
recuperado quando a iniciativa privada acreditar que poderá se instalar nele e auferir lucros 
com isso — empregando decentemente, inclusive, pobres que hoje sobrevivem de 
expedientes informais. À demolição, pois. 

 
O pecado da demagogia 
O padre Júlio Lancelotti, líder de uma organização política ligada ao PT chamada 

Pastoral da Rua (atenção, papa Bento XVI), comete todos os dias um pecado mortal — o da 
demagogia. (...) A pretexto de defender o “Povo da Rua”, o padre quer transformar uma 
situação precária — a dos sem-teto e que tais — em permanente. Toda e qualquer iniciativa 
para colocar esse pessoal em abrigos, custeados pela prefeitura, limpar os logradouros 
públicos de barracas e excrementos e livrar os transeuntes do risco de assaltos 
protagonizados por pivetes é torpedeada por Lancelotti com a classificação de “prática 



 

higienista”. Os motivos do padre estão longe de ser religiosos. O que ele quer mesmo é ter 
à sua disposição um rebanho de manobra para fazer política. Propõe-se aqui um acordo: (...) 
o padre abandona a Igreja em que é pároco, a de São Miguel Arcanjo, e passa a morar 
debaixo do viaduto. Lá, poderá controlar os assaltantes e encontrar a santa felicidade junto 
ao “Povo da Rua”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 7 
Guia para a leitura crítica (parte 2 – trechos de textos) 
Quem escreve as notícias?  
 
Reflexão teórica 1 
 
 

 

 

A lógica contra a mentira
Repórter Brasil

 

A lógica contra a mentira

A mídia (jornal, revista, telejornal) mente?

Sim.

A mídia mente o tempo todo?

Não.

A mídia só divulga as idéias da classe
dominante?

Não – a manipulação não opera o tempo todo.

Como não ser enganado pela mídia?

Conhecendo o processo de comunicação.

EMISSOR MENSAGEM RECEPTOR

 
 

 A lógica contra a mentira

 Desde a antiguidade, o homem busca técnicas para se
livrar das enganações e da mentira. No campo da

linguagem e da lógica, várias ferramentas importantes.

VAMOS CONHECER ALGUMAS DELAS!

 

Principais formas de
manipulação

(em trechos de textos)

Alguns princípios de lógica nos
ajudam a não sermos enganados na

leitura de notícias

A lógica contra a mentira

 
 



 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

Pobres são maioria entre os
presos. Logo,a criminalidade
é causada pelos pobres.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- A camisinha não protege contra o
vírus HIV. A epidemia de aids
cresceu justamente porque se
confia nessa proteção. (argumento
da Igreja Católica)

B- Nos anos 1970, o cientista Linus
Pauling lançou a idéia de que
vitamina C melhoraria a imunidade,
preveniria gripe, resfriado e câncer.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- O candidato Lula não completou
sequer o primeiro grau. Portanto,
não precisamos levar a sério suas
propostas para a educação.

B- Não ouviremos as posições do
antropólogo Luiz Mott sobre o
casamento gay: ele é homossexual.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 



 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

“Nesta eleição, vamos
escolher entre um Sartre e um
encanador” (Ruth Escobar,
atriz, às vésperas da eleição
presidencial de 1994)

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- Devemos instituir a pena de morte
para desencorajar o crime violento.

B- Precisamos criminalizar o MST
para conseguir a paz no campo.

C- Se os militares estivessem no
governo, a bandidagem não estaria
tão abusada.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira
Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- Av. Faria Lima, Águas Espraiadas, 
Imigrantes, Minhocão, rodovia dos 
Trabalhadores: alguém aí consegue 
imaginar São Paulo sem todas essas 
obras feitas pelo Maluf?

B- Inflação controlada, risco-país em 
baixa, economia crescendo: o Brasil 
vai muito bem, obrigado.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 



 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- Antes de as mulheres votarem,
não havia bombas nucleares.

B- Antes de o MST existir, não havia
tanta violência no campo.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

Crianças que assistem a programas
violentos na televisão tendem a ser

mais violentas.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- Brasil, ame-o ou deixe-o.

B- Se você não é parte da solução, é
parte do problema.

C- Na guerra contra o terrorismo, se
você não está do lado do bem, está
alinhado com o mal.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 



 

 A lógica contra a mentira
Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A- Não temos dinheiro para financiar 
programas que alimentem crianças mal 
nutridas e eduquem garotos em idade 
pré-escolar, mas precisamos pôr a 
polícia nas ruas para conter a 
criminalidade.

B- Ou se dá o peixe ou se ensina a 
pescar.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 A lógica contra a mentira

 Algumas regrinhas que ajudam a não ser enganado

A – A empresa avisou que precisará
passar por um redimensionamento
do quadro de empregados.

B – O governo fará ajustes no
orçamento para garantir o superávit
de 4,25%.

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 
Reflexão teórica – 2a parte 
 
 

Quem produz a notícia?
Repórter Brasil

 

Quem produz a notícia?

• Perguntas fundamentais:
• O que é o jornalismo?
• Existe objetividade?
• Existe liberdade de imprensa?

 
 



 

 

Jornalismo é uma batalha pela conquista das
mentes e corações de seus alvos: leitores,
telespectadores ou ouvintes. Uma batalha
geralmente sutil e que usa uma arma de
aparência extremamente inofensiva: a palavra.

Busca-se conquistar a opinião pública – no
Brasil, é a classe média e média-alta, principal
responsável pelo consumo de jornais e revistas
em um país em que se lê muito pouco

O que é o jornalismo?

 

Existe objetividade/ imparcialidade?

Objetividade: julgar desapaixonadamente, de maneira
reta e justa 

Não existe objetividade absoluta no jornalismo. Ao redigir
um texto e editá-lo, o jornalista toma uma série de
decisões que são em larga medida subjetivas,
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e
emoções.

Isso não o exime, porém, de procurar ser o mais objetivo
possível. Para retratar os fatos com fidelidade,
reproduzindo a forma em que ocorreram, bem como suas
circunstâncias e repercussões, o jornalista deve procurar
vê-los com distanciamento e frieza. (Manual de Redação
da Folha de S. Paulo, 2a ed.)  

 

 
O mito da objetividade

Entre o fato e a versão que dele publica qualquer veículo
de comunicação existe a mediação de um jornalista (não
raro, de vários jornalistas), o que leva a ver o fato de
maneira distinta de outro companheiro com formação,
background e outras opiniões.

Com a objetividade impossível, os jornais introduziram a
“regra dos dois lados”. Sem sempre isso funciona.

Existe objetividade/ imparcialidade?

 

Limitações ao trabalho jornalístico

Uma revista não nasce sozinha. Para produzi-la, agem:

pauteiro

repórter

redator

editor

diretoria de redação (se necessário)

A mídia brasileira

 
 

 
Limitações ao trabalho jornalístico

Por dentro do veículo: a pauta (orientação para os
repórteres apurarem determinada matéria)
Distorções:

–pauta centrada em outros veículos (a imprensa
auto-referente)

–reflete as idéias das pessoas da redação e não o
contato direto com a realidade

–elaboração por um pequeno grupo de pessoas,
sem a participação dos repórteres

–condiciona o repórter a obedecer aos pauteiros

A mídia brasileira

 

Limitações ao trabalho jornalístico

Por dentro do veículo: a hora de escrever o texto
– a ditadura do lead e do manual de redação

– o filtro do editor

– o filtro do tamanho (e da colocação na página e
no jornal)

– o filtro da direção de redação (critérios políticos
sobrepondo-se aos jornalísticos)

A mídia brasileira

 
 



 

 
Limitações ao trabalho jornalístico

Por fora do veículo: a coleta de informações
– a busca de fontes confiáveis (relações de
amizade ou simpatia)

– a proliferação das assessorias de imprensa

– o domínio das “cinco irmãs” das agências de
informação: France Presse (FRA), United Press
International (EUA), Associated Press (EUA),
Reuters (ING), ANSA (ITA), DPA (ALE). Elas
controlam a maior parte das informações
veiculadas no mundo

A mídia brasileira

 

Limitações ao trabalho jornalístico

Para piorar:
Liberdade de imprensa ou liberdade de empresa?

Os donos dos meios de comunicação são livres para
veicular o que lhes parece mais conveniente, mas os
jornalistas têm uma liberdade incomparavelmente menor.

Como evitar isso?
Le Monde (França) – cerca de 40% do capital da empresa
pertence aos jornalistas
Corriere della Sera (Itália) – contrato de trabalho diz:
“nenhum artigo assinado poderá ser modificado
substancialmente sem o consentimento do autor”

A mídia brasileira

 
 

 
Proposta de redação 
 
Imagine que um jornalista amigo seu escreveu o e-mail abaixo para você, pedindo um 
aconselhamento. Escreva uma resposta a ele expressando sua opinião a respeito. 
 
Querido(a) amigo(a), 
 

Escrevo para te pedir um conselho. Você sabe que eu trabalho naquele jornal, né? Muita 
gente não gosta, mas eu preciso do emprego – não é fácil sustentar família, ainda mais 
agora que a Gislaine está grávida pela segunda vez. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte: 
o diretor de redação me mandou fazer uma reportagem sobre como funciona um 
acampamento do MST. Claro que o lugar tem uma série de defeitos, mas de modo geral eu 
gostei do que eu vi por lá. Procurei ouvir todos os lados envolvidos: os sem-terra que 
invadiram a fazenda, o dono da fazenda, o governo e a polícia. Aparentemente, os sem-terra 
tem razão, aquela fazenda está parada há um tempão e pode ser considerada improdutiva. O 
problema é que meu editor mexeu na matéria. Mexeu muito. Colocou ou sem-terra como 
sendo agressivos, um bando de bêbados e pior – fortemente armados (se eu vi meia dúzia 
de armas por lá, foi muito. Isso é até comum no campo). Isso não bate com o que eu vi, vai 
contra o que eu acho que seja a verdade nesse caso... 

O jornal tá indo para a gráfica em 15 minutos e eu te pergunto: o que fazer? Posso pedir 
demissão, mas como fica minha família? Posso fingir que está tudo certo, mas como ficam 
as pessoas que confiaram em mim, me deram entrevistas para que eu contasse a história de 
uma forma correta? Posso até pedir para não assinar a matéria, mas aí meu chefe ficaria 
muito irritado (ele perguntaria o porquê dessa atitude) e eu ficaria me sentindo o pior dos 
covardes... Estou em um mato sem cachorro. Conto com seu sábio conselho para essa hora 
difícil. 

 
Um abraço, 
J.  

 
 



 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 8 – Ver TV sem culpa 
     A linguagem da TV 
 
Proposta de texto 
Escreva um texto de sua própria autoria em que você procure 
responder às três perguntas abaixo: 
-- O que significa TV de qualidade? 
-- Existe algum programa de qualidade hoje na TV brasileira? Se 
não existe, como seria? 

-- Seja sincero: você assiste (ou assistiria) a esse programa? Por quê? 
 
Reflexão teórica 
 
 

Ver TV Sem Culpa
A linguagem da TV

(por João Brant, Júlio Bernardes
e Rodrigo Ratier)

Rodrigo Ratier
rratier@gmail.com

Curso de Difusão Cultural

 

Para começar...

• Não existe UMA realidade

•A mídia observa E cria a realidade, do seu
modo

•Um fato retratado na mídia ganha vida
própria, ele passa a ser um outro fato novo,

portanto uma nova realidade.

 

 
Ver TV sem culpa

• Audiência não é aprovação

• Contemplação não é necessariamente
passividade

• Desvincular a vontade de assistir do
julgamento de qualidade

 

A mídia é quem pauta a sociedade. Na prática, é o editor da
emissora ou do jornal que “permite” que um assunto se
torne relevante. Por exemplo:

•Se houve uma manifestação e ela não foi noticiada, ela não
tem efeito, é como se não tivesse acontecido.

•Se o caso do “mensalão” fosse conhecido mas não fosse
exposto na mídia, não haveria o escândalo.

•Se duas ONGs têm o mesmo projeto e só uma ganha
exposição na mídia, este será o projeto legitimado pela
sociedade, “só ele existe”.

A importância da TV

 



 

 
A importância da TV

•Importância da TV na formação da opinião

•TV traz falsa sensação de envolvimento

•Por estar “diante da coisa”, você se sente
“participante da coisa”

•Cada vez mais consciente, cada vez menos
transformador

 

Pergunta que
não quer calar

• A TV não é sempre RUIM ou BOA
• Olhar sem moralismo

•Às vezes há temas bons,
mas com formatos ruins

•Às vezes há formatos bons,
mas com temas ruins

Que raios significa TV de qualidade?

 
 

 

Tanto o jornal impresso como a TV são
produtos, que precisam ser vendidos
diariamente.

Imparcialidade e neutralidade são estratégias
para se ganhar credibilidade. Algumas outras
táticas:

•o balcão do jornalismo tradicional

 t  d   t    t

Programas são produtos

 

Produtos e sua linguagem
de venda

• Todo produto precisa de uma linguagem
de venda. Com os produtos da TV
(novelas, telejornais, seriados etc.) não é
diferente
– Vamos conhecer sua linguagem para

entendê-la melhor

 
 

 

– Seleção: o que entra e o que não entra no pouco
espaço ou tempo que se tem.

– Proporção: por quanto tempo, ou qual o espaço
ocupado em relação a outros temas e matérias.

– Ordenação: o que abre o bloco? O que está na parte
de cima da página?

– Foco: de tudo o que foi apurado, o que se privilegia?
Qual a “versão” que ganha mais tempo?

A linguagem da TV –
bastidores do trabalho

 

•Os personagens - a partir de uma realidade específica,
generaliza-se a conclusão

•2 lados do mesmo lado - criar uma falsa oposição entre
duas posições parecidas, e deixar a diferente de fora.

•Linguagem cifrada - a gente só guarda a conclusão, sem
entender o caminho

•Solução de conflitos insolúveis - não há debate franco,
não é o espectador que decide sua posição.

A linguagem da TV –
estratégias típicas

 



 

 

•Predomínio do fait-divers (notícias leves)

•Mistura de entretenimento com jornalismo

•Reprodução de valores, construção de conceitos

•A escolha de UM olhar sobre identidades e culturas

•A novela conforma a visão de cultura de nós brasileiros
há quase 40 anos.

A linguagem da TV –
suas conseqüências

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CURSO DE DIFUSÃO CULTURAL 
COMUNICAR PARA MUDAR O MUNDO 
 
Aula 9  
Vamos fazer um programa de TV 
Televisão: seus modelos, sua história, suas polêmicas 
 
Um programa de TV 
Questões para pensar juntos 
Qual programa (gênero)? 
Para quem? 
Quem apresenta? 

Quem participa? 
Qual a linguagem? 
Qual a identidade? 
 
Funções: escolha a sua 

 1 Câmera  
 2 Diretores artísticos (um para a cena, outro para os enquadramentos) 
 Apresentadores (número a definir) 
 Roteiristas (número a definir) 
 Cenografistas e figurinistas (número a definir) 
 1 Sonoplasta 
 Auxiliares de direção 

 
Reflexão teórica 
 
 

Televisão: Modelos, história
e casos de deturpação da verdade

(Júlio Bernardes, João Brant e Rodrigo Ratier)

Rodrigo Ratier
rratier@gmail.com

Curso de Difusão Cultural

Modelos de Televisão

• II – MODELO ESTATAL
CONCEITO: Emissoras estatais são autorizadas a operar
FINANCIAMENTO: Governo
ONDE VIGORA: Alemanha, França, Itália, Europa Oriental

VANTAGENS:
- Não há pressão por audiência
- Governo pode exigir programas de qualidade

DESVANTAGENS:
- Interferência do governo (fim da objetividade)
- Programas desinteressantes, desconectados da realidade

EXEMPLO NO BRASIL: TV Cultura

 

Modelos de Televisão 

• I – MODELO CONCORRENCIAL
CONCEITO: Várias emissoras particulares disputam a audiência
FINANCIAMENTO: Publicidade
ONDE VIGORA: Estados Unidos, BRASIL

VANTAGENS:
- Virtual ausência de monopólio
- Liberdade de escolha do público
- Sem interferência governamental

DESVANTAGENS:
- “Ditadura da audiência” e má qualidade dos programas
- Espaço reduzido para a comunicação democrática
- No Brasil, favorecimento político nas concessões 

de canais

 
Modelos de Televisão

• III – MODELO PÚBLICO
CONCEITO: Emisoras públicas são autorizadas a operar
FINANCIAMENTO: Sociedade (mensalidades, taxas)
ONDE VIGORA: Inglaterra (BBC)

VANTAGENS:
- Não há pressão por audiência
- Gestão democrática (Conselho representantes sociedade)
- Sociedade opina mais sobre rumos da programação

DESVANTAGENS:
- É preciso pagar para assistir TV

 



 

 3 aspectos sobre 
a mídia brasileira

1.TVs são concessões públicas

2.Prevalece a mídia comercial

3.Há concentração de propriedade, 
portanto concentração de poder

A ditadura da audiência

Ter a audiência como único parâmetro
NÃO é um pressuposto, mas sim uma
conseqüência de um modelo comercial e
desregulamentado.

NÃO deveria ser objetivo ter 100% das
pessoas vendo televisão o tempo todo.

Mas se a TV atrai é também porque a
rua expulsa.

 

Uma ciranda midiática

Se a mídia é um negócio, o objetivo é o lucro

Se o objetivo é o lucro, e recebe-se o sinal da TV 
de graça, então é preciso buscar anunciantes

Se os anunciantes condicionam o anúncio ao 
número de espectadores, então é preciso buscar 

audiência a todo custo.

Portanto, a TV vende o seu público aos 
anunciantes

 
História da Televisão
no Brasil

TV TUPI
Inauguração: 18/09/1950
Fundador: Assis Chateaubriand

Primeira emissora de TV no Brasil
- Transmissões em preto-e-branco
- Programas ao vivo
- Emissoras locais

1952: Surge a TV Paulista

 
 História da Televisão

no Brasil
TV RECORD
Inauguração: 27/09/1953
Fundador: Paulo Machado de Carvalho

Auge de audiência na década de 60
Base da :
Humor, musicais programação, programas de
auditório
Desorganização administrativa:
Guerra de contratações, atraso de salários,
dívidas

Flagrantes da
Inauguração

Mas onde está o povo?
 

Eis o povo!

Número de 
televisores 
no Brasil
1950 - 200

1960- 1.663.000
1970 - 4.584.000

1980 - 18.300.000
1990 - 29.983.000
1994 - 34.555.000
1998 - 53.768.000
2001 - 60.500.000

 
História da Televisão 
no Brasil

TV GLOBO 
Inauguração: 26/04/1965
Fundador: Roberto Marinho

1962 – Acordo com grupo Time-Life (EUA)
Compra de equipamentos e assistência técnica

Código Brasileiro de Comunicações (1962)
Na época, era proibida participação de estrangeiros 
em veículos de comunicação no Brasil

 



 

 
Tudo a ver...

1964 – Golpe militar de 31 de março
Dominío político pela integração nacional
Censura

1965 – Criação da Embratel
Redes nacionais de telefonia e televisão

1966 – CPI do Time-Life

1967 – Decreto-lei 236
Limitação da propriedade de emissoras
a 5 canais, somente para pessoas físicas

“Jornal Nacional”
Primeiro noticíario
em
Rede para todo o

Alguém viu?

TV Bandeirantes
Inauguração: 13/05/1967
Fundador: João Saad

1969 – Instalações arrasadas por incêndio,
Fato comum na televisão nos anos 60

Anos 70 - Apesar da formação de rede, forte
traço paulista
Jornalismo, esportes e filmes

 

Quem se lembra?

TV Excelsior
Inauguração: 09/07/1960
Fundador: Mario W. Simonsen

1960/1963 - Programação “nacionalista”
Shows, musicais, teleteatros

1963 - Grade de programação fixa
Telenovela diária, vídeo-tape, tentativa de formação de rede

1964/1969 - Problemas políticos com governo militar
Dificuldades financeiras
Mudança de proprietário (Otávio Frias de Oliveira - Folha)

1970 – Concessão cassada pelo governo

 
Televisão no Brasil
nos Anos 70

Domínio da Rede Globo
Audiência, verbas publicitárias, “padrão de qualidade”

31/3/1972 – Implantação da TV a cores
Sistema PAL-M, altos custos dos equipamentos

1980 – Falência e cassação da Rede Tupi
Concorrência para novos canais

“O Bem-Amado”
Primeira novela a
cores
(1973)

 
 

Silvio Santos vem aí...

TV Manchete
Inauguração: 05/06/1983
Fundador: Adolpho Bloch

1981 - concessão para Bloch, editor de revistas, confiável ao governo
1983/1990 - Grandes investimentos, pesadas dívidas
1990 - Novela “Pantanal” abala hegemonia da Globo
1992 - Venda para Hamilton Lucas de Oliveira, dono da IBF
Suspeitas de envolvimento com esquema Collor-PC e Orestes Quércia
1993 - Retomada da emissora pelo grupo Bloch
1998 - Venda para Estevam Hernandez ( Igreja Renascer), anulada
1999 - Venda para Amilcare Dallevo Junior
Empresário do setor de telemarketing (Disque 900)
Dívidas trabalhistas da Manchete não pagas

Aconteceu, virou 
Manchete

 

A semana do presidente

Sistema Brasileiro de Televisão
Inauguração: 18/08/1981
Fundador: Silvio Santos

1962 - Programa na TV Paulista
Suporte ao Baú da Felicidade
1965 - TV Paulista adquirida pela TV Globo
Silvio desenvolve estrutura de produção independente
1972 - Compra de 50% da TV Record
1976 - Concessão do canal 11 (TVS Rio), saída da TV Globo
1980 - Concessão de canais do SBT
Elemento mais confiável a militares que Abril e Jornal do Brasil

 
TV no Brasil
nos anos 80 e 90

1989 - Silvio Santos vende a Record
por US$ 45 milhões para Edir Macedo,
da Igreja Universal do Reino de Deus
Record recupera audiência
com programação popular e clonagem da Globo

1992 - Deputado José Carlos Martinez
lança a Rede OM em Curitiba
Apoio financeiro do esquema Collor-PC
Em 1993, muda de nome para
Central Nacional de Televisão (CNT)

1999 – Rede TV! entra no ar

 



 

 
Crise na televisão!

O que fazer?

2002 - Mudanças na legislação
Emenda constitucional permite capital estrangeiro e
pessoas jurídicas em empresas de comunicação,  até
o limite de 30%
Mudança cria chance para negociar emissoras

2003/2004 – Empréstimo do BNDES
Pedido das empresas: R$ 5 bilhões
Proposta do Banco: R$ 4 bilhões
R$ 2 bi para dívidas (500 milhões por empresa)
R$ 1,2 bi para investimentos

 

Razões da Crise

- 1995/1998 - Altos investimentos em dólar
Equipamentos, estúdios, direitos de transmissão,
tv por assinatura, internet
- 1999 - Desvalorização do Real
Aumento das dívidas, principalmente em dólar
- Baixo crescimento da TV por assinatura
Projetada para 6 milhões de assinantes (NET),
atende 3 milhões
- 2003 - Grupos de mídia devem RS 10 bilhões
Dívida da Globopar chega a R$ 5,6 bilhões

 
Mas eles também
querem...
“A chegada ao Brasil do modelo de televisão digital fez os
presidentes da Record, SBT e Rede TV! se posicionarem
a favor dos empréstimos para a compra de equipamentos
visando a modernização do setor”
(Folha Universal, 11/04/2004)

...para fazer TV Digital

- Aumento do número de canais
- Mais interatividade do público
- Investimento caro
- Compra de equipamentos de transmissão
- Adaptadores para televisores comuns

 
 

A crise é geral...

Deturpação da informação

Muito Além do Cidadão Kane
Produzido pelo Channel Four (Inglaterra) em 1992
Proibido no Brasil, recolhido das locadoras
“História secreta” da TV Globo e Roberto Marinho

CASOS DE DETURPAÇÃO
I - Greve dos metalúrgicos no ABC (1980)
II - Eleições para o governo do Rio (1982)
III - Campanha das Diretas-Já (1984)
IV - Debate entre Collor e Lula (1989)

 

Outras fontes de
recursos...

“A Rede Record está
conseguindo se manter,
vendendo espaços para sua
Igreja Universal e cobrindo
os prejuízos operacionais. O
SBT está conseguindo se
manter vendendo espaços
para a Tele Sena e para o
Baú da Felicidade”

(Silvio Santos, carta
publicada em “Contigo”,
22/04/2004)

Dívidas das principais
Empresas de comunicação

Globo(Net) - R$ 5,1 bilhões
Abril(TVA) - R$ 926 milhões
Band (IG) – R$ 300 milhões

SBT -  R$ 113 milhões
Rede TV! - R$ 90 milhões
Record – NÃO DIVULGA
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A influência da política e da
economia na comunicação

(Por Oona Brant, Marcel Gomes e Rodrigo Ratier)

Rodrigo Ratier
rratier@gmail.com

Curso de Difusão Cultural

 

A PERGUNTA FUNDAMENTAL

• Quem são os donos da mídia?
– Quais são seus interesses?

• Políticos
• Econômicos
• Culturais

 

 O DIAGNÓSTICO
FUNDAMENTAL

• Qual a situação política, econômica e
cultural dos meios de comunicação no
Brasil e no mundo?

 

A RESSALVA FUNDAMENTAL

• O ataque ao determinismo
– Descobrir interesses políticos, econômicos e

culturais explica parte do discurso da mídia,
mas não todo o seu discurso

– Descobrir esses interesses não significa
respaldar o discurso de que existe
manipulação (moldar com a mão)

 
 



 

 
O CONFLITO FUNDAMENTAL

• JORNALISMO X CAPITALISMO

 

JORNALISMO X CAPITALISMO

Categorias do
Jornalismo

Categorias
da Empresa

• Interesse público
• Honestidade

intelectual
• Independência crítica

• Interesse privado
• Obtenção de lucro
• Competição

 
 

 OS CONFLITOS DO
CAPITALISMO

• Posse da empresa
(dos meios de
produção)

2) Sustentabilidade da
empresa

• Interesses políticos
• Interesses

econômicos
• Interesses culturais

• Publicidade
• Venda em

banca/assinatura
• Apoio institucional

 

OS CONFLITOS DO
CAPITALISMO

• Tendência atual: a concentração de
propriedade

CAPITALISMO MONOPOLISTA GLOBALIZADO
Fusões, megacorporações, concentração de
propriedade

 
 

 TIPOS DE
CONCENTRAÇÃO

• HORIZONTAL: monopólio/oligopólio em uma mesma
área

• VERTICAL: controle por um só grupo de todas as
etapas do processo de produção e distribuição

• PROPRIEDADE CRUZADA: detenção de vários meios
de comunicação por um mesmo conglomerado

• CONCENTRAÇÃO EM CRUZ: reprodução da
propriedade cruzada em nível local ou regional

 

CONCENTRAÇÃO
INTERNACIONAL

1980
50 companhias respondiam por

90% do faturamento com
informação e entretenimento

1990
menos de 25 companhias
controlam os mesmos 90%

 
 



 

 CONCENTRAÇÃO
INTERNACIONAL
• Agências de informação:

o domínio das “cinco irmãs”
– France Presse (FRA)
– United Press International (EUA)
– Associated Press (EUA)
– Reuters (ING)
– Ansa (ITA)

• Elas controlam a maior parte das informações
veiculadas no mundo

 

BRASIL: LEGISLAÇÃO

• § 5º do artigo 220 da Constituição
Brasileira que deveria impedir oligopólio
dos meios de comunicação

• art. 221: criaria exigências mínimas de
programação para emissoras de rádio e
televisão

• Mas não há regulamentação

 
 

 CONCENTRAÇÃO
NO BRASIL

• No Brasil, a concentração de propriedade
é anterior ao processo de globalização
– Diários Associados. Chatô,

o nosso Cidadão Kane

 

CONCENTRAÇÃO
NO BRASIL

• Quadro atual:

• 9 famílias/clãs controlam mais de 90%
de toda a comunicação social brasileira
(jornais, revistas, rádios e redes de
televisão com mais de 90% da circulação,
audiência e produção de informações).

 

 FAMÍLIAS
CONTROLADORAS

GLOBO Marinho 
FOLHA  Frias 
ESTADO Mesquita 
ABRIL Civita 
RBS Sirotsky 
SBT Abravanel 
BANDEIRANTES Saad 

 

 

OS CONFLITOS DO
CAPITALISMO

• A concentração de propriedade
tem matizes políticas e econômicas.
Vamos conhecê-las.

 
 



 

 CONCENTRAÇÃO DE
PROPRIEDADE (política)

• Rádio e televisão: o coronelismo eletrônico

 

CONCENTRAÇÃO DE
PROPRIEDADE (economia)

• Dependência de anúncios governamentais
• Endividamento
• “Murdochização”
• Entrada do capital estrangeiro

(“lei dos 30%”)

 
 

 CONCENTRAÇÃO
(o discurso legitimador)

• A mídia legitimou todo o processo de
globalização baseada na modernização,
da infalibilidade do fenômeno, na
necessidade de mudança;

• Mídia passou a “denunciar” fusões que
constituiriam monopólios/oligopólios (ex.
cerveja, chocolate, empresas de aviação)

• Mídia não fala sobre si mesma – exceto
quando para defender suas ações

 

CONCENTRAÇÃO
(a censura privada)

• Mas as empresas defendem a liberdade
de imprensa no sentido de liberdade de
empresa

• Isso colide com o direito à comunicação
• Censura privada talvez seja a mais

perversa das censuras
• Liberdade das empresas - abuso do

poder (no caso de rádios e TVs, as
concessões são públicas)

 
 

 
O QUE FAZER?

• Sendo assim: quem controla a mídia?
• Se há fusões que geram oligopólios no

setor, quem denuncia?
• Necessidade de controle público (em

oposição à censura). Mídia rechaça
qualquer tipo de controle público
alegando liberdade de imprensa e
combate à censura

 

O QUE FAZER?

• Direito à comunicação - articulação e luta
conjunta com diversos setores da
sociedade

• Efetivação de controle público
• Leitura Crítica
• Ampliação de veículos comunitários
• Internet
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Mudando o Mundo pela
Comunicação

(José Chrispiniano Jr.
e Rodrigo Ratier)

Rodrigo Ratier
rratier@gmail.com

Curso de Difusão Cultural

 

O que é Comunicação?

• Diálogo, necessidade humana
• “Comunicar é pôr-se no lugar do outro”

– Paulo Freire

emisso
r

recepto
rmeio

linguagem

mensagem
 

 

 O que é Comunicação
comunitária?

• A Comunicação Comunitária tem um
compromisso com o DESENVOLVIMENTO
de uma comunidade

• Comunicação Comunitária = Comunicação
Participativa

 

O que é Comunicação
comunitária?

• É comunitária toda comunicação que assegura a
participação de vários segmentos que compõem
a comunidade.
– “Esses segmentos ou grupos sociais participam de

maneira organizada e decidem coletivamente os
caminhos a serem trilhados pelo grupo maior. Eles
têm voz ativa nos canais de participação do meio de
comunicação: vivências políticas, elaboração da
programação e assim por diante”

• Márcia Vidal Nunes (2004)

 
 



 

 O que é Comunicação
comunitária?
• Para alguns autores, a comunicação

comunitária também...
– ... é centrada em uma localidade
– ... fala das coisas da comunidade
– ... não pode ter fins lucrativos
– ... deve ter programação comunitária
– ... deve ter gestão coletiva
– ... deve ser interativa
– ... valorizar a cultura local
– ... ter compromisso com a cidadania e a

democratização da comunicação

 

Qual é a mensagem?

Interesse público/comunitário

X

Interesses particulares

 
 

 
Qual é a mensagem?

• Prestação de um serviço:
– Informes
– Avisos
– Campanhas

• Ex.: Anúncio de campanhas de saúde, matrícula
nas escolas, vagas de emprego, etc.

 

Qual é a mensagem?

• Problemas da comunidade
– Incentivar a participação dos moradores na

solução dos problemas (MOBILIZAÇÃO
SOCIAL)

 
 

 
Qual é a mensagem?

• Valorização da cultura local
– História
– Artistas
– Tradições
– Religiões
– Festas, eventos
– Esportes

 

Quem é o comunicador
comunitário (emissor)?

Um morador

x

Todos os moradores

 
 



 

 Quem é o público-alvo
(receptor)?

• A própria comunidade
– TODOS os moradores

• Meus vizinhos, minhas amigas, meus amigos,
meus inimigos

 

Qual a linguagem?

A mais adequada para que a comunidade
compreenda da melhor forma os
conteúdos

Ex: gírias locais, linguagem do camponês etc.

 
 

 
Qual o meio?

• O mais adequado para que a comunidade
compreenda da melhor forma os
conteúdos
– Rádio, rádio-poste, jornal, jornal-mural,

fanzine, TV, internet etc.

 

Uma comparação
entre os meios

Viva Favela,
Telecentros

Joinha FilmesHeliópolis, AnúbisFanzines, jornais-
murais, HQs

Exemplos

Interatividade
Hipertexto

Imagens e sons em
movimento

Instantaneidade
Público amplo

Registro histórico
“Mobilidade”

Recursos

Independe de licençaConcessão do poder
público

Concessão do poder
público

Independe de licençaPermissão para
operar

Bem restrito
(alfabetizados
digitais)

Amplo (tem aparelho
de TV)

Amplo (tem receptor
de rádio)

Em geral, restrito
(alfabetizado)

Público

Saber escrever,
editar e
publicar

Saber escrever, falar,
gravar e editar

Saber falarSaber escrever e
desenhar

Conhecimentos
comunicadores

Gratuito ou barato
(hospedagem)

CaroMuito barato (ondas
no ar ou auto-
falantes)

Depende (gráfica e
entrega física
dos impressos)

Custos de operação e
distribuição

Caro (computador
com conexão,
programas)

Caríssimo (estúdio,
ilha de edição,
câmeras)

Pouco caro (estúdio,
antena,
transmissor)

Depende (feito à
mão ou com
computadores?)

Custo inicial

InternetTelevisãoRádioImpressoMeio
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Que mundo queremos – e como chegar lá?
Repórter Brasil

Reflexões adaptadas do livro Educar para
um outro mundo possível, de Moacir Gadotti

 

Quatro perguntas
fundamentais

• 1- Por que devemos mudar o mundo?
• Porque estamos insatisfeitos com

o mundo atual. Insatisfeitos porque
é um mundo injusto.

 
 

 Quatro perguntas
fundamentais

• 2- A quem interessa mudar o mundo?
• Àqueles que sofrem, injustiçados,

excluídos – e àqueles que
se comprometem com os excluídos
e lutam com eles.

 

Quatro perguntas
fundamentais

• 3- O que é esse outro mundo possível?
• Um mundo não apenas produtivo,

mas ambientalmente saudável, social
e economicamente justo, com igualdade
de raça e de sexo.

 
 



 

 Quatro perguntas
fundamentais

• 4- Como construir esse outro mundo
possível?

• Ele já está sendo construído! Não é
um produto, é um processo. A mudança
parte da transformação das consciências.

• “Não se pense em tomar primeiro o poder para depois
reconstruí-lo. Isso já não deu certo”. (Moacir Gadotti,
2006)

 

Que mundo
queremos

• Questão central
• O ATAQUE À DESIGUALDADE

 
 

 Que mundo
queremos

• Pergunta fundamental para a ação:
• Quem está contra a igualdade?
• Identificar o “inimigo”
• Existe diálogo entre opressores e oprimidos, mas muitos

opressores não querem o fim da desigualdade...

• Juntar-se aos “aliados”
• Reconhecer e celebrar a diferença!

Unidade na diversidade!

 

Que mundo
queremos

• Atitude fundamental para a ação:
• NÃO BASTA DENUNCIAR.

É PRECISO PROPOR E FAZER.

 
 

 
O ser humano hoje

Consumismo
Indiferença (apolítico)
Individualismo (fim da socialização)
Domesticação
Mercantilização de tudo
Perda de paradigmas

• MUNDO DO TER
• MUNDO DA SOLIDÃO

 

Uma proposta
alternativa

 Consumismo X Consumo responsável
X Iniciativa

X Coletivismo
X Ação
X Justo valor

X Alternativas

 Passividade 
 Individualismo 
 Domesticação 
Mercantilização 
 Perda de modelos 

 
 



 

 Uma proposta
alternativa

MUNDO DO TER X MUNDO DO SER

 

Uma proposta
alternativa

MUNDO DA SOLIDÃO
X MUNDO DA COMUNHÃO

 
 

 
Como chegar lá?

• Sonhar!
• Aprender a desaprender!
• Dialogar!
• Respeitar! (reconhecer o outro, se pôr no lugar

dele)

• Perguntar! (É perguntando – a nós mesmos
e aos outros – que construiremos o novo mundo.
“É perguntando que se descobre o caminho”
– Paulo Freire)

• Agir! (Coerência entre atitudes e sonho)

 

Algumas dúvidas

• Mudar o mundo é destruir tudo?
• Não! Muita coisa precisamos conservar.

O novo nasce do velho.

• Por onde começa a mudança?
• Por nós. Mudar consciências

é pré-requisito para mudar o mundo.
• Educação: formar valores, habilidades e capacidades

para orientar a transição para um mundo melhor.

 
 

 Novidades nas
práticas de
mudança
• Decisões por consenso (X votações)
• “É a única forma de se respeitar

a diversidade de perspectivas.
Cada um cede no limite do aceitável
para se chegar a um acordo”

• Busca-se consensos básicos
para apontar caminhos possíveis

 

Novidades nas
práticas de
mudança
• Trabalho sem hierarquia

(X hierarquia rígida)
• Partilha do poder contra a delegação

do poder. A busca da autonomia contra
a submissão.

 



 

 Novidades nas
práticas de
mudança
• Autogestão
• Quando todos tiverem acesso ao capital,

o capitalismo desaparecerá

 

Novidades nas
práticas de
mudança
• Comunicação virtual

(X discussão presencial)
• O uso da comunicação pela internet

para a construção de redes sem
comando central

• Ex: grupo de saúde da família
– rádio comunitária – estudantes
de comunicação – advogados

 
 

  Um mundo por
construir

• LIBERDADE + IGUALDADE =
DESAFIO E OPORTUNIDADE!

•“O mundo não é.
O mundo está sendo.”
Paulo Freire
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AUTO-AVALIAÇÃO, HETERO-AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E 
AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 
Questionário entregue e preeenchido pelos alunos ao final de cada aula. 

 
Nome do Aluno:_____________________ Data da aula:_________ 
 
Avaliação de conteúdo 
1- Explique a coisa mais importante que você aprendeu hoje. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Avaliação do professor 
2- Qual sua avaliação geral sobre a aula? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  ) Não sei 
 
3- Explicação do conteúdo é didática e clara? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  ) Não sei 
 
4- O ambiente da aula foi adequado para aprender? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  ) Não sei 
 
5- O conteúdo apresentado foi importante para a sua vida? 
(  ) Muito (  ) Mais ou menos (  ) Pouco (  ) Nada (  ) Não sei 
 
6- Relação do professor com os alunos? 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  ) Não sei 
 
7- Comentários (opcional). Críticas, sugestões do que pode melhorar... 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Auto-avaliação 
8- Quanto você aprendeu na aula hoje?  
(  ) Muito (  ) Mais ou menos (  ) Pouco (  ) Nada (  ) Não sei 
 
9- Quanto você participou da aula hoje?  
(  ) Muito (  ) Mais ou menos (  ) Pouco (  ) Nada (  ) Não sei 
 
10- Avalie sua dedicação à aula hoje: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  ) Não sei 
 
11- Opcional: reflexões sobre sua atitude em relação à aula. 
 



 

Nome do aluno: _____________________________________ Idade:_____________ 
 
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS  
Teste preenchido pelos alunos na primeira aula (diagnóstico) e na última aula (avaliação) 
 
Este não é um teste de certo ou errado. Em todas as questões, qualquer uma das 
alternativas é aceitável. Você deve escolher apenas uma – a que lhe parecer mais 
correta. Assinale a sua escolha com um “X”: 
 
1 Em um reality show como o Big Brother:  
A (   ) A edição modifica a realidade, mas quem quiser pode assistir o programa 24 horas e 
tirar suas próprias conclusões  
B (   ) Como o próprio nome reality diz, retrata-se a realidade dos participantes  
C (   ) A edição dos melhores momentos procura apenas as cenas mais engraçadas para dar 
mais audiência  
D (   ) Geralmente, a edição tende a retratar os participantes como nos papéis típicos das 
novelas: há o mocinho, o vilão, a bonitona, o briguento 
 
2 Quem escolhe as notícias em um jornal, revista ou TV? 
A (   ) O conselho editorial, composto pelos jornalistas mais importantes, os diretores e o 
dono do jornal ou revista  
B (   ) Os jornalistas do jornal ou da revista. Se a reportagem for polêmica ou contrária aos 
interesses da empresa, geralmente quem dá a palavra final é o conselho editorial  
C (   ) O dono do jornal ou revista  
D (   ) Algum repórter  
 
3 Qual sua opinião em relação às novelas? 
A (   ) São minha melhor companhia. Adoro! 
B (   ) Só servem para deixar a gente burro e fazer-nos esquecer da dura realidade  
C (   ) São produções que visam a diversão, mas temos de ter consciência que elas não 
informam e não educam (quando educam, educam pouco) 
D (   ) Podem ser boas para nos divertir – ou ruins, se a gente ficar viciado nelas  
 
4 Quando acho que a TV cometeu um erro, atingindo a dignidade ou os direitos de 
alguma pessoas, o que faço? 
A (   ) Falo com os familiares e os amigos que considero aquilo errado 
B (   ) Continuo a ver o programa e não faço nada 
C (   ) Escrevo uma carta à emissora dizendo o que penso  
D (   ) Falo com a família, amigos e relato a história em sala de aula  
 
5 Que interesse você tem em reportagens, filmes e programas que discutem TV e 
cinema? 
A (   ) Não leio/vejo esse tipo de coisa 
B (   ) Eu e meus amigos lemos/vemos esse tipo de coisa, mas não falamos muito sobre isso 
C (   ) Conheço pouco esse tipo de coisa 
D (   ) Eu e meus amigos lemos/vemos esse tipo de coisa, discutimos o assunto e estamos 
pensando em alguma forma de exprimir nossa opinião (carta a jornal, blog etc.)  



 

 
6 Suponha que você assistiu a um filme na TV. Em classe, a professora lhe pede que 
você use o filme como estímulo para escrever o próprio texto. Hoje, o que você se 
considera apto para fazer? 
A (   ) Sozinho, posso escrever uma outra história para o filme  
B (   ) Com a ajuda de outras pessoas, posso escrever um final para o filme  
C (   ) Com a ajuda de outras pessoas, posso escrever uma outra história para o filme  
D (   ) Posso imaginar apenas um final diferente para o programa, mas não escrever  
 
7 O que vemos na tela de um telejornal: 
A (   ) É uma representação objetiva (o mais fiel possível) da realidade  
B (   ) É totalmente ficcional  
C (   ) É uma construção subjetiva (da cabeça dos envolvidos com o programa) da realidade 
D (   ) É a realidade  
 
8 De onde vem o dinheiro para empresas de filmes, jornais, revistas, TV, rádio e 
internet pagarem suas despesas? 
A (   ) Em filmes, jornais e revistas, de quem compra e dos anunciantes. Na TV e na 
internet, dos anunciantes  
B (   ) Nos filmes, jornais e revistas, de quem compra e dos anunciantes. Na internet, dos 
anunciantes e de eventuais assinantes. Na TV aberta comercial, dos anunciantes. Na TV 
aberta estatal, do governo e dos anunciantes  
C (   ) De quem compra jornais, revistas, TV, rádio e internet  
D (   ) De quem compra jornais, revistas, TV, rádio e internet e dos anunciantes  
 
9 O que é a TV para você? 
A (   ) Um amigo que me ensina e me faz companhia  
B (   ) A TV nos deixa burros. Quero distância!  
C (   ) Às vezes um amigo, às vezes um inimigo, mas sempre defendendo em primeiro lugar 
os interesses de seu proprietário  
D (   ) Um meio de comunicação preocupado apenas com o lucro  
 
10 Qual minha relação com a TV? 
A (   ) Penso que a TV satisfaz várias de minhas exigências: distrai-me, me mostra coisas 
novas, me informa...  
B (   ) Geralmente não consigo me desligar dela, mesmo que tenha de fazer outra coisa  
C (   ) Nem assisto. Mentir sozinho eu sou capaz  
D (   ) A TV distrai, informa, educa, mas muitas das minhas exigências ela não satisfaz  
 
11 Nas atividades da escola, você prefere: 
A (   ) Trabalhar sozinho  
B (   ) Trabalhar com amigos  
C (   ) Prefiro que não tenha trabalho para fazer  
D (   ) Trabalhar em conjunto, sobretudo com companheiros que não são tão amigos  
 
 
 



 

12 Em relação à programação da TV: 
A (   ) Penso que a TV pode me oferecer outros programas mais educativos ou mais 
divertidos  
B (   ) Penso que a TV pode apresentar programas e filmes que falem da personalidade, dos 
problemas e desejos mais íntimos dos jovens da minha idade  
C (   ) Estou satisfeito com a programação atual  
D (   ) Penso que seria capaz de idealizar um filme com um protagonista da minha idade, 
que fale de sentimentos, aspirações, necessidades dos meus colegas  
 
13 Durante um debate de idéias com um amigo, o que você faz geralmente?  
A (   ) Defendo até o fim a minha opinião: o importante é vencer a discussão  
B (   ) Não gosto de debater. Cada um com a sua opinião  
C (   ) Defendo muito minha opinião, mas procuro escutar o lado oposto e não tenho 
vergonha de mudar de idéia se o meu amigo me convencer de estou errado  
D (   ) Procuro defender minha opinião, mas se o meu amigo ficar nervoso ou agressivo, 
mudo de assunto para evitar briga  
 
14 Sobre o maior grupo de mídia do Brasil, as organizações Globo, é mais correto 
afirmar:  
A (   ) Tem saúde financeira é invejável e não está ligada a nenhum político. Por isso, é 
independente e confiável  
B (   ) Está endividado e tende a defender o governo porque depende de seus anúncios  
C (   ) Só veicula notícias que agradem aos políticos que são donos de suas emissoras e 
jornais regionais  
D (   ) Está endividado e têm vários políticos como donos de emissoras regionais, o que 
pode comprometer sua independência editorial 
 
15 Em relação às opiniões veiculadas pela TV: 
A (   ) Acho que a TV pode manipular, mas se a gente souber pensar direito, não somos 
influenciados 
B (   ) Acho que a TV pode tentar manipular, mas podemos desconfiar e cruzar as opiniões 
da TV com as da nossa família, amigos, livros e outros meios de comunicação  
C (   ) Concordo com a maioria delas, pois são iguais às minhas  
D (   ) Acho que a TV pode manipular totalmente as pessoas  
 
16 Quanto crédito (confiança) se deve dar ao que diz a TV? 
A (   ) Pouco: o que vem dela é sempre de interesse do diretor da rede de TV  
B (   ) Cerca de 50% do que vem dela: é bom distinguir  
C (   ) É necessário falar com familiares, amigos e professores sobre o que vem da TV  
D (   ) Não me preocupo com esse problema: a TV não me engana  
 
17 Quando falo com meus colegas sobre qualquer programa de TV: 
A (   ) Preocupo-me que a opinião de todos seja respeitada  
B (   ) Deixo que prevaleça a opinião de alguém  
C (   ) Penso que todos tem a possibilidade de exprimir sua opinião 
D (   ) Penso: “Se alguém não consegue exprimir sua opinião, é problema dele”  
 



 

18 Estou em condições de projetar e realizar uma produção de qualquer tipo de 
comunicação? 
A (   ) Não, mas poderei ser útil se alguma outra pessoa o fizer  
B (   ) Acho eu e meus colegas podemos idealizar um anúncio, um manifesto ou um mesmo 
um telejornal sem a ajuda de um professor  
C (   ) Acho que posso fazer um manifesto escrito em sala ou na escola, se outros me 
ajudarem  
D (   ) Penso que poderia idealizar um filme ou uma cena de novela, se outros me ajudarem  
 
19 Vão para a capa de um jornal ou revista: 
A (   ) As matérias que vendem mais  
B (   ) As matérias que interessam ao maior número de pessoas possível e que têm um bom 
potencial de venda  
C (   ) As matérias preferidas dos editores ou do dono da empresa  
D (   ) As matérias que apresentam uma mistura dos principais assuntos do jornal (esporte, 
política, economia, cultura etc.) 
 
20 Muitas vezes, a televisão mostra mulheres com pouca roupa ou em cenas de sexo. 
Qual sua opinião sobre o assunto? 
A (   ) O excesso desse tipo de cena é um recurso por mais audiência, mas nem sempre 
garante mais anúncios e mais dinheiro  
B (   ) Isso é garantia de audiência para a emissora – e, por conseqüência, mais anúncios e 
mais dinheiro para o proprietário  
C (   ) Acho bom. Como dizem, “o que é bonito é pra ser mostrado”  
D (   ) Essas cenas mostram como essas mulheres são na vida real  
 
21 Muitos meios de comunicação jornalísticos se dizem “imparciais” (neutros, com 
compromisso com a verdade). O que você acha disso? 
A (   ) Concordo  
B (   ) Eles só são imparciais nas reportagens. Nas partes de opinião, eles não são neutros  
C (   ) Muitos meios de comunicação se dizem imparciais e podem tentar sê-los. Mas, na 
prática, a neutralidade total é impossível  
D (   ) Discordo. Eles só querem saber de enganar  
 
22 O que você pensa quando vê muitas cenas de violência em um filme? 
A (   ) “No mundo há muita violência. É inútil escondê-la” 
B (   ) “Posso até assistir a esse programa por diversão. Mas sei que ver excesso de 
violência pode às vezes levar certas pessoas a impulsos violentos”  
C (   ) “Esse programa não me acrescenta nada. Vou desligar a TV”  
D (   ) “Bah! Não sou criança para ficar com medo” 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 Quando nós jovens falamos de TV, essa conversa: 
A (   ) É apenas uma ocasião para dar risada, sem falar de nossos problemas ou da 
população  
B (   ) Causa brigas e discussões desagradáveis  
C (   ) Me parece banal  
D (   ) Me permite aprender coisas novas e me tornar mais tolerante em relação à opinião 
dos outros  
 
24 Se eu encontrasse um ator ou atriz que admiro e pudesse passar um tempo com ele: 
A (   ) Perguntaria coisas que eu não sei e registraria as respostas, como se fosse uma 
entrevista  
B (   ) Gostaria apenas de ficar a seu lado sem falar nada  
C (   ) Perguntaria algumas coisas que já sei sobre ele, só para ter alguma conversa  
D (   ) Perguntaria a ele coisas que eu não sei  
 
25 “A baleia do filme Free Willy retorna ao mar”, noticiou o Jornal Nacional em uma 
edição de 1998. Por que uma notícia como essa é destaque no telejornal mais 
importante do país? 
A (   ) Provavelmente porque os editores ou o dono da empresa são fãs do filme Free Willy  
B (   ) Porque essa mistura cada vez maior entre o jornalismo, que visa informar, e o 
entretenimento, que visa divertir, dá audiência  
C (   ) Porque um telejornal geralmente mistura notícias pesadas e difíceis de política e 
economia com outras mais leves, de animais, esportes e celebridades  
D (   ) Porque foi uma das notícias mais importantes do dia, interessando a muita gente  
 
26 Como você avalia o tratamento muitas vezes preconceituoso que os meios de 
comunicação dão aos índios? 
A (   ) Os índios são retratados com preconceito por serem uma civilização inferior à nossa  
B (   ) Os índios são retratados com preconceito porque são pobres e desafortunados  
C (   ) Os índios são retratados com preconceito porque são diferentes de nós e das pessoas 
que veiculam a informação  
D (   ) Não concordo com o que você está dizendo! Os índios são retratados sem 
preconceito  
 
27 Há pessoas que dizem que letras de rap, como as do Racionais MCs, incentivam a 
violência. Qual sua opinião sobre isso? 
A (   ) Há letras que incentivam a violência, outras não  
B (   ) Uma mesma letra pode ser entendida de forma diferente por pessoas diferentes 
(depende do seu contexto de vida, da sua capacidade de entendimento etc.)  
C (   ) São muito violentas mesmo  
D (   ) Elas são um retrato perfeito da realidade  
 
 
 
 
 
 



 

28 Quando vejo um filme: 
A (   ) Nunca me comparo com nenhum personagem  
B (   ) Tendo a me identificar com algum personagem por causa de semelhanças de idade, 
sonhos, dificuldades, classe social  
C (   ) Comparo-me com alguns personagem, mas analisando o que tenho de similar e o que 
tenho de diferente  
D (   ) Discuto com a família, com os amigos e na escola nossas semelhanças e diferenças 
com os personagens  
 
29 Quando falamos de nossos filmes, telefilmes ou novelas preferidas: 
A (   ) Discutimos como deveria agir o personagem, segundo os nossos valores 
B (   ) Falamos daqueles que nos impressionam mais  
C (   ) Comparamos os valores expressos com os do nosso grupo, para colher semelhanças e 
diferenças  
D (   ) Nunca temos esse tipo de conversa  
 
30 Nos trabalhos em grupo na sala de aula, minha colaboração é: 
A (   ) Grande  
B (   ) Média  
C (   ) Pouca  
D (   ) Nenhuma  
 
31 Um anúncio publicitário: 
A (   ) Pode usar recursos que apresentem um produto dispensável como uma necessidade, 
incentivando o consumismo  
B (   ) Mostra todas as características do produto com intenção de vendê-lo  
C (   ) Sempre usa de imagens, textos e outros recursos que disfarcem os defeitos do 
produto para vendê-lo  
D (   ) É tão confiável quanto uma reportagem jornalística  
 
32 Para abrir e manter um meio de comunicação no país: 
A (   ) Não é preciso pedir autorização para ninguém. É só ter dinheiro e pronto  
B (   ) Se você ainda tem não nenhum jornal, revista, TV ou rádio, é preciso pedir 
permissão ao governo  
C (   ) Jornais, revista e internet não precisam de autorização. Emissoras de rádio e TV 
necessitam pedir uma autorização (concessão) para serem inauguradas   
D (   ) Jornais, revistas e internet não precisam de autorização. Emissoras de rádio e TV 
aberta necessitam de uma autorização (concessão) do governo, que pode ser cancelada de 
tempos em tempos se a emissora não estiver cumprindo sua função social  
 
33 Qual é o principal objetivo das emissoras de TV comercial? 
A (   ) Vender os produtos anunciados nas propagandas  
B (   ) Veicular as opiniões de seus proprietários  
C (   ) Produzir audiência para obter publicidade e, consequentemente, lucro  
D (   ) Educar, divertir e informar as pessoas – e, se posível, obter lucro  
 



 

34 O que você sente ao se comparar com seu ídolo preferido, famoso na TV, na música 
ou na cultura? 
A (   ) Sinto grande interesse em saber tudo sobre ele, as coisas boas e as ruins  
B (   ) Admiro suas qualidades, mas sei que um ídolo é um produto do mundo do 
espetáculo, e tem uma imagem que não corresponde à realidade  
C (   ) Quero ser igual a ele em tudo  
D (   ) Sinto admiração por ele ser bom em tantas coisas  
 
35 Quando fico impressionado por algo que vi na TV: 
A (   ) Comento o que vi com os amigos, em uma troca de opiniões  
B (   ) Digo aos outros o que penso, mas não peço sua opinião  
C (   ) Não falo com ninguém para não criar problema  
D (   ) Decido com os amigos fazer alguma coisa: falar na aula, escrever sobre o assunto, 
telefonar para a TV  
 
36 Em quantas formas estou em condições de idealizar uma apresentação de uma 
mesma história, sem ajuda de um professor ou de um colega? 
A (   ) Nenhuma  
B (   ) Em uma história em quadrinhos e em teatro (dramatização)  
C (   ) Em uma história em quadrinhos, dramatização e reportagem  
D (   ) Em uma história em quadrinhos, dramatização, reportagem, fotografia e vídeo  
 
Fim da avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GABARITO DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS 
 

Questão Código A B C D 
1 AL1 R N P M 
2 CO1 R M N P 
3 CRI1 N P M R 
4 AT1 P N M R 
5 S1 N R P M 
6 CRE1 M P R N 
7 AL2 R N M P 
8 CO2 R M N P 
9 CRI2 N P M R 
10 AT2 R N P M 
11 S2 P R N M 
12 CRE2 P R N M 
13 AL3 P N M R 
14 CO3 N R P M 
15 CRI3 R M N P 
16 AT3 N R M P 
17 S3 M N R P 
18 CRE3 N M P R 
19 AL4 R M N P 
20 CO4 M R P N 
21 CRI4 N R M P 
22 AT4 P M R N 
23 S4 R P N M 
24 CRE4 M N P R 
25 AL5 N M R P 
26 CO5 P R M N 
27 CRI5 R M N P 
28 AT5 N P R M 
29 S5 M P R N 
30 CRE5 M R P N 
31 AL6 M P R N 
32 CO6 N P R M 
33 CRI6 P N M R 
34 AT6 R M N P 
35 S6 R P N M 
36 CRE6 N P R M 

 
N= não-competente; P= pouco competente; R= razoavelmente competente; M= muito 
competente 
 
 
 



 

Pesquisa de práticas culturais no mundo contemporâneo 

Nº do questionário: ________ 

Nome do aluno: ________________________________ 

Dados Gerais 

1- Sexo:  Feminino   Masculino 

2- Ano de nascimento: _______ 

3- Ano que está cursando no ensino médio: 

 1º ano  2º ano  3º ano 

4-  Solteiro  Casado  Outros: ___________ 

5- Filhos?  Sim   Não 

6- Em caso afirmativo, quantos? _____________ 

7- Trabalha?  Sim   Não 

8- Em caso afirmativo, qual sua ocupação? ______________ 

9- Se você trabalha, como você usa a maior parte da sua renda? 

 Despesas pessoais  Despesas familiares  Outros:_________ 

10- Como definiria sua cor: ___________ 

11- Religião 

 católica  evangélica (indique a igreja): ___________  

 espírita  sem religião  outras: ____________ 

12- Qual a importância da religião em sua vida? 

 muita   pouca   nenhuma 

13- Com que freqüência você participa de um culto religioso? 

 uma vez por semana  + de 1 vez por semana  + de 1 vez por mês  

 1 vez por mês   raramente  nunca 

14- Participa de alguma atividade religiosa (grupo de jovens, banda etc.)? 

 Não   Sim. Qual? _________________________ 

15- Você mora com:  seus pais      sozinho 

         Com marido/esposa     outros: ______ 

16- Quantas pessoas moram na sua casa? _______ 

17- Renda total da família: (salário mínimo = 380 reais) 

 até 5 salários mínimos   até 10 salários mínimos 



 

 até 20 salários mínimos   mais de 20 salários mínimos 

 não sei 

18- Qual a ocupação/profissão do seu pai (mesmo se já for aposentado)? 

_______________________________________________________ 

19- Qual a ocupação/profissão da sua mãe (mesmo se já for aposentada)? 

_______________________________________________________ 

Escolaridade dos 

pais 

20- Pai 21- Mãe 

Nenhuma   

Até a 4ª série 

(incompleto) 

  

Até a 4ª série 

(completo) 

  

Até a 8ª série 

(incompleto) 

  

Até a 8ª série 

(completo) 

  

Ensino médio 

(incompleto) 

  

Ensino médio 

(completo) 

  

Superior 

(incompleto) 

  

Superior (completo)   

 

22- Quem é o chefe da família? 

 pai    mãe    outros:_____________ 

Preencha a tabela de acordo com o que você tem em casa: 

 0 1 2 3 4 ou 

+ 

23- Rádio      



 

24- Aparelho de som      

25- Televisão      

26- DVD      

27- Computador      

28- Carro      

29- Empregada todo 

dia 

     

30- Banheiro      

31- Celular      

32- Geladeira      

  

Vida familiar 

33- Você conversa com seu pai: 

 Todos os dias   Quando necessário  Nunca  Outros 

34- Você conversa com a sua mãe: 

 Todos os dias   Quando necessário  Nunca  Outros 

35- Como você classificaria o relacionamento com seu pai? 

 Bom   Ruim   Poderia ser melhor  Pai falecido 

36- Como você classificaria o relacionamento com sua mãe? 

 Bom   Ruim   Poderia ser melhor  Mãe falecida 

37- Como você classificaria o relacionamento com seus irmãos? 

 Bom   Ruim   Poderia ser melhor  Não tenho irmãos 

38- Como você classificaria a sua casa? (escolha 1 opção): 

 Família para aturar  felicidade   bons vizinhos   gritaria  

 privacidade   falta de espaço  conforto   desconforto 

 tarefas domésticas  segurança   outros: _________________ 

39- Seus melhores amigos são: (escolha 1 opção) 

 familiares (pais e irmãos)  colegas de trabalho  

 colegas de escola  parentes (primos/tios)  outros: ___________ 

40- Para você, estar com os amigos significa (escolha 1 opção): 

 passar o tempo    estar simplesmente com eles     divertir-se    desabafar  



 

 falar de assuntos de interesse comum     aconselhar-se       não tem amigos 

41- Pensando em si mesmo (escolha 1 opção): 

 Sou uma pessoa feliz  a vida é uma preocupação atrás da outra 

 Sinto-me solitário  acredito e tenho confiança no futuro 

Vida escolar 

42- Você cursou o ensino fundamental: 

 só em escolas públicas  só em escolas privadas  escolas públicas e privadas 

43- Foi reprovado alguma vez?  Não  Sim. Série(s):____ Qtos anos:____ 

44- Quanto tempo você leva para chegar em sua escola? 

 menos de 30 minutos      entre 30 minutos e 1 hora  mais de uma hora 

45- Qual meio de transporte você mais usa para ir à escola? (escolha 1 opção) 

 ônibus  metrô/trem   a pé   carro próprio 

 carona  outros: ______________  

46- Por que você ou seus pais escolheram esta escola? 

 Proximidade de casa  Proximidade do trabalho    Qualidade do ensino 

 Disponibilidade de vaga  Outros:_________ 

Como você avaliaria os seguintes aspectos de sua escola? 

 Bom Regular Fraco 

47 conhecimento dos professores 

sobre as matérias e maneira de 

transmiti-las 

   

48 biblioteca    

49 condições da sala de aula    

50 condições do laboratório    

51 acesso a computadores e 

outros recursos de informática 

   

52 o interesse dos alunos    

53 trabalho de grupo    

54 práticas de esporte    

55 atenção e respeito dos 

funcionários 

   



 

56 a direção/coordenação da 

escola 

   

57 a organização dos horários de 

aulas 

   

58 localização    

59 segurança    

 

A escola realiza as seguintes atividades extracurriculares? 

 Sempre Às vezes Nunca

60 palestras/debates    

61 teatro    

62 projeção de filmes    

63 coral/dança/música    

64 viagem/estudo do meio 

ambiente 

   

65 feira de ciências    

66 festas e gincanas    

 

67 O que você mais gosta em sua escola? __________________________ 

68 O que você menos gosta em sua escola? _________________________ 

Qual sua avaliação sobre sua escola quanto aos seguintes aspectos: 

  Bom Regular Fraco 

69 Liberdade de expressar suas 

idéias 

   

70 Respeito aos alunos    

71 A escola leva em conta sua 

opinião 

   

72 Nas aulas são discutidos 

problemas da atualidade 

   

73 Convivência entre os alunos    



 

74 A escola ajuda a resolver 

problemas de relacionamento 

entre alunos 

   

75 A escola ajuda a resolver 

problemas de relacionamento 

entre alunos e professores 

   

76 A escola leva em conta seus 

problemas pessoais e familiares 

   

77 Capacidade da escola 

relacionar os conteúdos das 

matérias com o dia-a-dia 

   

78 Capacidade da escola avaliar 

o que você aprendeu, seu 

conhecimento 

   

 

79 O que te motiva a ir para a escola? (escolha apenas 1 opção) 

 professores  colegas  meu futuro  atividades extra-classe 

 aquisição de conhecimento  obrigação outros:________________ 

80 O que você vai fazer quando concluir o ensino médio? (escolha 1 opção) 

 Prestar vestibular e prosseguir estudos no ensino superior 

 Procurar emprego 

 prestar vestibular e trabalhar 

 fazer cursos profissionalizantes 

 trabalhar por conta própria / em negócio de família 

 ainda não decidi  outros: ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vida cultural 
Quanto você costuma praticar as atividades abaixo? 

Atividade Muito Às 

vezes 

Pouco Nunca 

81 Ir ao cinema     

82 Ir ao teatro     

83 Assistir vídeo / DVD     

84 Assistir televisão     

85 Navegar na internet     

86 Ir a bibliotecas     

87 Ir a museus e 

exposições 

    

88 Ir a shows e concertos     

89 Ir a bares     

90 descansar     

91 Ir ao shopping     

92 Fazer esportes     

93 Participar de grupos 

musicais 

    

94 Namorar     

95 Ouvir rádio     

96 Ir a parques     

97 Falar ao telefone     

98 Escrever blogs e / ou 

diários 

    

 

99 Qual o último filme a que você assistiu? _____________________ 

100 Qual o melhor filme que você assistiu? _____________________ 

101 Qual sua estação de rádio preferida?________________________ 

102 Quais os gêneros de música que você mais gosta? (máximo 2 opções): 

 MPB   samba  pagode  axé  rock 



 

 sertaneja  pop   eletrônica  rap   outro: _________ 

103 Você lê: 

 Muito  Às vezes  Pouco  Não lê 

104 Quais dos itens abaixo você costuma ler? (assinale todos os que você lê) 

 livros da escola  livros extra-escolares  jornais  revistas 

 quadrinhos  outros: _____________________ 

105 Quais destes gêneros você mais gosta de ler? (máximo 2 alternativas) 

 religioso  ficção científica  poesia  romance  

 suspense / policial  livros técnicos   auto-ajuda  

106 Quanto tempo aproximadamente você assiste TV por dia? 

 menos de 30 minutos  de 1 a 2 horas  de 2 a 3 horas  mais de 3 

horas 

Você costuma: 

 Sempre Às 

vezes 

Nunca

107 Ligar a TV sem saber a programação    

108 Mudar de canal    

109 Comentar programas de TV    

110 Participar por telefone / internet de 

programas 

   

111 Ver TV nas refeições    
112 Ver TV na cama    

 

 

113 Qual seu tipo de programa favorito? (máximo 2 opções) 

 Novela    humorístico    filme    musical      esportes      reality show 

 auditório  documentário  Telejornal  seriado  outro:________ 

114 Qual sua emissora de TV favorita?________________ 

115 Qual o programa de TV que você mais assiste? _______________ 

116 Você costuma assistir televisão 

 Sozinho  acompanhado (diga quem assiste com você e cite a idade) 



 

_______________________________________________________ 

117 Quem decide a programação a ser assistida? ________________________ 

118 Qual o programa de TV que marcou sua infância ou adolescência?_________  

119 Onde você costuma acessar a internet? 

 casa  escola    trabalho    não acesso   outros: ________________ 

120 Para quais fins você acessa a internet? ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE D 
COMPETÊNCIAS E SUBCOMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS 

 

A partir do original de Martinez de Toda, as alterações propostas em cada uma das 

dimensões são: 

 

Conhecedor 

– Introduzimos uma questão relativa à comunicação interpessoal em substituição à questão 

AL3, relativa aos valores morais e estéticos do cinema. Subcompetência e indicadores 

empíricos também foram mudados. 

– A questão AL1, sobre planos e angulações de filmagens, foi substituída por ser 

considerada muito técnica e distante da realidade do educando. Em seu lugar, entrou uma 

questão sobre a linguagem dos reality shows. Subcompetência e indicadores empíricos 

foram mantidos.  

– A questão AL4, sobre angulação e enquadramento de câmera, também considerada 

técnica demais, foi substituída por uma sobre hierarquia da informação. Subcompetência e 

indicadores empíricos também foram mudados.  

– A questão AL5, sobre linguagem audiovisual do cinema, considerada excessivamente 

técnica e distante da realidade dos educandos, foi substituída por uma sobre a tendência de 

apagamento das fronteiras entre jornalismo e entretenimento. Subcompetência e 

indicadores empíricos também foram mudados. 

 

Maduro 

– A questão CO2, sobre financiamento da TV pública (excessivamente voltada para o 

contexto italiano, país de origem da pesquisa), foi substituída por uma questão sobre a 

influência da política e da economia nas empresas de mídia. Subcompetência e indicadores 

empíricos também foram mudados. 

– A questão CO6, relativa à atitude do aluno ao ver cenas de violência na TV, foi deslocada 

para a avaliação da competência ativa do sujeito multidimensional. Em seu lugar, entrou 

uma questão sobre legislação dos meios de comunicação. Subcompetência e indicadores 

empíricos também foram mudados.  



 

– A questão CO5 originalmente tratava da estereotipação de ciganos e extracomunitários na 

União Européia. Por seu contexto excessivamente circunscrito, a pergunta foi adaptada para 

falar do preconceito contra índios. 

 

Crítico 

– A questão CRI1, sobre publicidade estatal, foi substituída por uma sobre as novelas, mais 

relevante para a realidade brasileira. Subdimensões e indicadores empíricos foram 

mantidos. 

– A questão CR3, sobre manifestação externa do senso crítico, foi deslocada para a 

competência do sujeito ativo. Em seu lugar, entrou uma questão sobre relativização do 

poder da mídia. Subdimensões e indicadores empíricos também foram modificados. 

– A questão CRI4, sobre o par condicio italiano (excessivamente circunscrita à Itália), foi 

substituída por um questionamento sobre imparcialidade. Subdimensões e indicadores 

empíricos também foram modificados. 

– A questão CRI5, sobre a ideologia implícita na conotação, foi substituída por ser 

considerada técnica demais. Em seu lugar, entrou uma questão sobre a polissemia das 

mensagens midiáticas. Subdimensões e indicadores empíricos também foram modificados. 

 

Ativo 

– A questão AT1, sobre efeitos da TV, foi substituída por uma questão sobre a reação do 

educando frente à mídia, que originalmente estava na avaliação do sujeito crítico (CRI3). A 

subcompetência foi mantida, indicadores empíricos foram trocados. 

– A questão AT4, sobre o tempo que se deve passar assistindo à TV, foi substituída por 

uma questão sobre a reação do educando frente a cenas de violência na TV, que 

originalmente estava na avaliação do sujeito consciente (CO6). Subcompetência e 

indicadores empíricos foram mantidos. 

 

Crítico 

– A questão CRE1 falava sobre um programa genérico e não mencionava a competência 

escrita da produção. Além de mencionarmos a escrita, substituímos o programa genérico 



 

por um filme na TV para dar maior concretude ao enunciado. Subcompetência e 

indicadores empíricos foram mantidos. 

Vale ressaltar que o autor coloca o questionário de competências comunicativas como 

um dos instrumentos que devem ser usados para diagnóstico e balanço do ensino-

aprendizagem na educação para a comunicação. Não se deve abrir mão de métodos 

qualitativos (entrevistas etc.) que corroborem ou refutem os resultados indicados pelo 

questionário (Martinez de Toda, 2002). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS 
Este não é um teste de certo ou errado. Em todas as questões, qualquer uma das 
alternativas é aceitável. Você deve escolher apenas uma – a que lhe parecer mais 
correta: 
 
Competência 1: sujeito conhecedor 
Subcompetência Indicador empírico 
Colhe melhor a mensagem central de cada 
programa quando conhece a linguagem de 
cada meio (AL1) 

Sabe analisar a linguagem estrutural de um 
reality show (AL1) 
 

Questão 
AL1 – Em um reality show como o Big Brother:  
1 Como o próprio nome reality diz, retrata-se a realidade dos participantes (não 
conhecedor)  
2 A edição dos melhores momentos procura apenas as cenas mais engraçadas para dar 
mais audiência (pouco conhecedor) 
3 A edição modifica a realidade, mas quem quiser pode assistir o programa 24 horas e 
tirar suas próprias conclusões (razoavelmente conhecedor) 
4 Geralmente, a edição tende a retratar os participantes como nos papéis típicos das 
novelas: há o mocinho, o vilão, a bonitona, o briguento (muito conhecedor) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Conhece a diferença entre ficção e 
realidade (AL2) 

Sabe que o que é apresentado pela mídia é 
uma representação (construção subjetiva) 
da realidade (AL2) 

Questão 
AL2 – O que vemos na tela de um telejornal: 
1 É totalmente ficcional (não conhecedor)  
2 É a realidade (pouco conhecedor) 
3 É uma representação objetiva (o mais fiel possível) da realidade (razoavelmente 
conhecedor) 
4 É uma construção subjetiva (da cabeça dos envolvidos com o programa) da realidade 
(muito conhecedor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Na comunicação interpessoal, defende suas 
opiniões com argumentos, mas reconhece a 
alteridade e empenha-se na busca de 
soluções de compromisso melhores que 
sua opinião original (AL3) 

Em um debate de idéias, sabe defender 
suas opiniões, mas não se importa em 
mudar de idéia se for adequadamente 
convencido (AL3) 
 

Questão 
AL3 – Durante um debate de idéias com um amigo, o que você faz geralmente?  
1 Não gosto de debater. Cada um com a sua opinião (não conhecedor) 
2 Defendo até o fim a minha opinião: o importante é vencer a discussão (pouco 
conhecedor) 
3 Procuro defender minha opinião, mas se o meu amigo ficar nervoso ou agressivo, 
mudo de assunto para evitar briga (razoavelmente conhecedor) 
4 Defendo muito minha opinião, mas procuro escutar o lado oposto e não tenho 
vergonha de mudar de idéia se o meu amigo me convencer de estou errado (muito 
conhecedor) 
Subcompetência Indicador empírico 
Conhece os critérios que norteiam a 
hierarquia de um produto midiático 
comercial: interesse público e capacidade 
de venda (AL4) 

Em uma capa de jornal, sabe identificar 
qual é o assunto principal e por quê ele está 
lá (AL4) 
 

Questão 
AL4 – Vão para a capa de um jornal ou revista: 
1 As matérias preferidas dos editores ou do dono da empresa (não conhecedor) 
2 As matérias que apresentam uma mistura dos principais assuntos do jornal (esporte, 
política, economia, cultura etc.) (pouco conhecedor) 
3 As matérias que vendem mais (razoavelmente conhecedor) 
4 As matérias que interessam ao maior número de pessoas possível e que têm um bom 
potencial de venda (muito conhecedor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Sabe identificar a atual tendência de 
apagamento entre as fronteiras do 
jornalismo e do entretenimento (AL5) 
 

Reconhece que entre as reportagens de um 
telejornal há geralmente reportagens mais 
leves, mais voltadas para divertir do que 
para informar (AL5) 

Questão 
AL5 – “A baleia do filme Free Willy retorna ao mar”, noticiou o Jornal Nacional em 
uma edição de 1998. Por que uma notícia como essa é destaque no telejornal mais 
importante do país? 
1 Provavelmente porque os editores ou o dono da empresa são fãs do filme Free Willy 
(não conhecedor) 
2 Porque foi uma das notícias mais importantes do dia, interessando a muita gente 
(pouco conhecedor) 
3 Porque um telejornal geralmente mistura notícias pesadas e difíceis de política e 
economia com outras mais leves, de animais, esportes e celebridades (razoavelmente 
conhecedor) 
4 Porque essa mistura cada vez maior entre o jornalismo, que visa informar, e o 
entretenimento, que visa divertir, dá audiência (muito conhecedor) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Conhece os conceitos básicos de 
linguagem publicitária (AL6) 

Conhece os conceitos publicitários de 
texto, slogan e conteúdo da mensagem 
(AL6) 

Questão 
AL6 – Um anúncio publicitário: 
1 É tão confiável quanto uma reportagem jornalística (não conhecedor) 
2 Mostra todas as características do produto com intenção de vendê-lo (razoavelmente 
conhecedor) 
4 Sempre usa de imagens, textos e outros recursos que disfarcem os defeitos do produto 
para vendê-lo (razoavelmente conhecedor)  
4 Pode usar recursos que apresentem um produto dispensável como uma necessidade, 
incentivando o consumismo (muito conhecedor) 
 
Competência 2: sujeito maduro 
Subcompetência Indicador empírico 
Sabe quais são os processos de produção 
de cada meio (CO1) 

Sabe como se seleciona a notícia na mídia 
(CO1) 

Questão 
CO1 – Quem escolhe as notícias em um jornal, revista ou TV? 
1 O dono do jornal ou revista (não maduro) 
2 Algum repórter (pouco maduro) 
3 O conselho editorial, composto pelos jornalistas mais importantes, os diretores e o 
dono do jornal ou revista (razoavelmente maduro) 
4 Os jornalistas do jornal ou da revista. Se a reportagem for polêmica ou contrária aos 
interesses da empresa, geralmente quem dá a palavra final é o conselho editorial (muito 
maduro) 



 

Subcompetência Indicador empírico 
É informado de como se financia a mídia 
(CO2) 

Sabe como se financiam os diferentes 
meios de comunicação (CO2) 

Questão 
CO2 – De onde vem o dinheiro para empresas de filmes, jornais, revistas, TV, rádio e 
internet pagarem suas despesas? 
1 De quem compra jornais, revistas, TV, rádio e internet (não maduro)  
2 De quem compra jornais, revistas, TV, rádio e internet e dos anunciantes (pouco 
maduro) 
2 Em filmes, jornais e revistas, de quem compra e dos anunciantes. Na TV e na internet, 
dos anunciantes (razoavelmente maduro) 
3 Nos filmes, jornais e revistas, de quem compra e dos anunciantes. Na internet, dos 
anunciantes e de eventuais assinantes. Na TV aberta comercial, dos anunciantes. Na TV 
aberta estatal, do governo e dos anunciantes (muito maduro) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Identifica interesses econômicos e políticos 
das empresas de mídia do país e seus 
impactos no tratamento da mensagem 
midiática (CO3) 

Sabe a situação atual do principal grupo de 
mídia do país, as organizações Globo 
(CO3) 
 

Questão 
CO3 – Sobre o maior grupo de mídia do Brasil, as organizações Globo, é mais correto 
afirmar:  
1 Tem saúde financeira é invejável e não está ligada a nenhum político. Por isso, é 
independente e confiável (não maduro) 
2 Só veicula notícias que agradem aos políticos que são donos de suas emissoras e 
jornais regionais (pouco maduro) 
3 Está endividado e tende a defender o governo porque depende de seus anúncios 
(razoavelmente maduro) 
4 Está endividado e têm vários políticos como donos de emissoras regionais, o que pode 
comprometer sua independência editorial (muito maduro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Sabe que os interesses do proprietário, 
sobretudo os econômicos, podem produzir 
programas antisociais (com violência, 
sexo, uso comercial da figura feminina e 
preconceito) para obter maior audiência. 
Contra esse tipo de coisa, ele está 
vacinado, sem fazer disso uma obsessão 
moralista (CO4)  

Uso comercial da beleza feminina e do 
sexo na TV (CO4) 
 

Questão 
CO4 – Muitas vezes, a televisão mostra mulheres com pouca roupa ou em cenas de 
sexo. Qual sua opinião sobre o assunto? 
1 Essas cenas mostram essas mulheres são na vida real (não maduro) 
2 Acho bom. Como dizem, “o que é bonito é pra ser mostrado” (pouco maduro) 
3 Isso é garantia de audiência para a emissora – e, por conseqüência, mais anúncios e 
mais dinheiro para o proprietário (razoavelmente maduro)  
4 O excesso desse tipo de cena é um recurso por mais audiência, mas nem sempre 
garante mais anúncios e mais dinheiro (muito maduro)  
 
Subcompetência Indicador empírico 
É prevenido quanto à presença de 
estereótipos e de preconceito contra 
pessoas, raças e culturas diferentes da 
própria (por exemplo, contra negros, 
indígenas e imigrantes). Reconhece a 
alteridade e respeita a diversidade (CO5) 

Sabe avaliar o preconceito contra índios 
nos meios de comunicação (CO5) 

Questão 
CO5 – Como você avalia o tratamento muitas vezes preconceituoso que os meios de 
comunicação dão aos índios? 
1 Não concordo com o que você está dizendo! Os índios são retratados sem preconceito 
(não maduro)  
2 Os índios são retratados com preconceito por serem uma civilização inferior à nossa 
(pouco maduro) 
3 Os índios são retratados com preconceito porque são pobres e desafortunados 
(razoavelmente maduro) 
4 Os índios são retratados com preconceito porque são diferentes de nós e das pessoas 
que veiculam a informação (muito maduro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Conhece os conceitos básicos da legislação 
de comunicação (CO6) 

Sabe quais meios são necessitam de 
concessões e quais as punições a que estão 
sujeitos (CO6) 

Questão 
CO6 – Para abrir e manter um meio de comunicação no país: 
1 Não é preciso pedir autorização para ninguém. É só ter dinheiro e pronto (não 
maduro) 
2 Se você ainda não tem nenhum jornal, revista, TV ou rádio, é preciso pedir permissão 
ao governo (pouco maduro) 
3 Jornais, revista e internet não precisam de autorização. Emissoras de rádio e TV 
necessitam pedir uma autorização (concessão) para serem inauguradas (razoavelmente 
maduro) 
4 Jornais, revistas e internet não precisam de autorização. Emissoras de rádio e TV 
aberta necessitam de uma autorização (concessão) do governo, que pode ser cancelada 
de tempos em tempos se a emissora não cumprir sua função social (muito maduro) 
Competência 3: sujeito crítico 
Subcompetência Indicador empírico 
É informado sobre os aspectos positivos e 
negativos dos meios de comunicação e de 
seus gêneros (CRI1) 

Conhece os aspectos positivos e negativos 
das novelas (CRI1) 
 

Questão 
CRI1 – Qual sua opinião em relação às novelas? 
1 São minha melhor companhia. Adoro! (não crítico) 
2 Só servem para deixar a gente burro e fazer-nos esquecer da dura realidade (pouco 
crítico) 
3 Podem ser boas para nos divertir – ou ruins, se a gente ficar viciado nelas 
(razoavelmente crítico)  
4 São produções que visam a diversão, mas temos de ter consciência que elas não 
informam e não educam (quando educam, educam pouco) (muito crítico) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Não considera a TV simplesmente como 
uma “escola paralela” ou um demônio a ser 
combatido. Acima de tudo, entende a TV 
como uma empresa interessada em 
defender o lucro de seus proprietários 
(CRI2) 

Sabe que a TV é sobretudo uma empresa, 
interessada principalmente no predomínio 
do interesse do proprietário (CRI2) 

Questão 
CRI2 – O que é a TV para você? 
1 Um amigo que me ensina e me faz companhia (não crítico) 
2 A TV nos deixa burros. Quero distância! (pouco crítico) 
3 Um meio de comunicação preocupado apenas com o lucro (razoavelmente crítico) 
4 Às vezes um amigo, às vezes um inimigo, mas sempre defendendo em primeiro lugar 
os interesses de seu proprietário (muito crítico) 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Reconhece o poder da mídia, mas 
relativiza seu poder frente à influência de 
outras instituições sociais (CRI3) 

Sabe analisar o poder e as limitações das 
mensagens da TV(CRI3) 

Questão 
CRI3 – Em relação às opiniões veiculadas pela TV: 
1 Concordo com a maioria delas, pois são iguais às minhas (não crítico)  
2 Acho que a TV pode manipular totalmente as pessoas (pouco crítico) 
3 Acho que a TV pode manipular, mas se a gente souber pensar direito, não somos 
influenciados (razoavelmente crítico) 
4 Acho que a TV pode tentar manipular, mas podemos desconfiar e cruzar as opiniões 
da TV com as da nossa família, amigos, livros e outros meios de comunicação (muito 
crítico) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Conhece o conceito de imparcialidade, seu 
alcance e limitações (CRI4) 

(CRI4) Dissocia a teoria da prática 
jornalística 

Questão 
CRI4 – Muitos meios de comunicação jornalísticos se dizem “imparciais” (neutros, com 
compromisso com a verdade). O que você acha disso? 
1 Concordo (não crítico) 
2 Discordo. Eles só querem saber de enganar (pouco crítico) 
3 Eles só são imparciais nas reportagens. Nas partes de opinião, eles não são neutros 
(razoavelmente crítico) 
4 Muitos meios de comunicação se dizem imparciais e podem tentar sê-los. Mas, na 
prática, a neutralidade total é impossível (muito crítico) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Reconhece a polissemia das mensagens da 
mídia (CRI5) 
 

Sabe que uma mesma mensagem – por 
exemplo, uma letra de rap – pode ser 
entendida de formas diferentes por duas ou 
mais pessoas (CRI5) 

Questão 
CRI5 – Há pessoas que dizem que letras de rap, como as do Racionais MCs, incentivam 
a violência. Qual sua opinião sobre isso? 
1 São muito violentas mesmo (não crítico) 
2 Elas são um retrato perfeito da realidade (pouco crítico) 
3 Há letras que incentivam a violência, outras não (razoavelmente crítico) 
4 Uma mesma letra pode ser entendida de forma diferente por pessoas diferentes 
(depende do seu contexto de vida, da sua capacidade de entendimento etc.) (muito 
crítico) 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Sabe analisar ideologicamente os 
interesses comerciais da mídia para 
defender-se de sua ideologia (CRI6)  

Sabe que a TV se propõe em primeiro 
lugar a produzir audiência para a 
publicidade (CRI6) 

Questão 
CRI6 – Qual é o principal objetivo das emissoras de TV comercial? 
1 Veicular as opiniões de seus proprietários (não crítico) 
2 Vender os produtos anunciados nas propagandas (pouco crítico) 
3 Educar, divertir e informar as pessoas – e, se posível, obter lucro (razoavelmente 
crítico) 
4 Produzir audiência para obter publicidade e, consequentemente, lucro (muito crítico) 
 
 
Competência 4: sujeito ativo 
Subcompetência Indicador empírico 
Sabe reagir diante da mídia, construindo 
significado diferente do texto em coerência 
com a própria identidade, experiência, 
subjetividade e contexto cultural (AT1) 

Manifestação externa de opinião com 
ações de denúncia, sugestão ou crítica 
(AT1) 

Questão 
AT1 – Quando acho que a TV cometeu um erro, atingindo a dignidade ou os direitos de 
alguma pessoa, o que faço? 
1 Continuo a ver o programa e não faço nada (não ativo) 
2 Falo com os familiares e os amigos que considero aquilo errado (pouco ativo) 
3 Falo com a família, amigos e relato a história em sala de aula (razoavelmente crítico)
4 Escrevo uma carta à emissora dizendo o que penso (muito crítico) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
É consciente de como a mídia satisfaz 
muitas de suas necessidades, sobretudo 
psicológicas, mas deixa muita coisa de fora 
(AT2) 

Identifica que a TV não satisfaz todas as 
necessidades (AT2) 

Questão 
AT2 – Qual minha relação com a TV? 
1 Geralmente não consigo me desligar dela, mesmo que tenha de fazer outra coisa (não 
ativo) 
2 Nem assisto. Mentir sozinho eu sou capaz (pouco ativo) 
3 Penso que a TV satisfaz várias de minhas exigências: distrai-me, me mostra coisas 
novas, me informa... (razoavelmente ativo) 
4 A TV distrai, informa, educa, mas muitas das minhas exigências ela não satisfaz 
(muito ativo) 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Não tem preconceito contra a TV, mas 
tampouco se deixa seduzir ou fascinar por 
ela (AT3) 

Quanto acredita na TV? Pensa e fala com 
outras pessoas sobre as idéias que ela 
passa? (AT3) 

Questão 
AT3 – Quanto crédito (confiança) se deve dar ao que diz a TV? 
1 Pouco: o que vem dela é sempre de interesse do diretor da rede de TV (não ativo) 
2 Não me preocupo com esse problema: a TV não me engana (pouco ativo) 
3 Cerca de 50% do que vem dela: é bom distinguir (razoavelmente ativo) 
4 É necessário falar com familiares, amigos e professores sobre o que vem da TV 
(muito ativo) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
É consciente dos possíveis efeitos dos 
programas agressivos e violentos sobre a 
audiência (AT4) 

Como reage em frente a uma cena de 
violência na mídia (AT4) 

Questão 
AT4 – O você pensa quando vê muitas cenas de violência em um filme? 
1 “Bah! Não sou criança para ficar com medo” (não ativo) 
2 “No mundo há muita violência. É inútil escondê-la” (pouco ativo) 
3 “Esse programa não me acrescenta nada. Vou desligar a TV” (razoavelmente ativo) 
4 “Posso até assistir a esse programa por diversão. Mas sei que ver excesso de violência 
pode às vezes levar certas pessoas a impulsos violentos” (muito ativo) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Confronta constantemente sua identidade 
com o modelo propagado pela TV (AT5) 

Sabe confrontar semelhanças e diferenças 
em relação a personagens de TV (AT5) 

Questão 
AT5 – Quando vejo um filme: 
1 Nunca me comparo com nenhum personagem (não ativo) 
2 Tendo a me identificar com algum personagem por causa de semelhanças de idade, 
sonhos, dificuldades, classe social (pouco ativo) 
3 Comparo-me com algum personagem, mas analisando o que tenho de similar e o que 
tenho de diferente (razoavelmente ativo) 
4 Discuto com a família, com os amigos e na escola nossas semelhanças e diferenças 
com os personagens (muito ativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Relaciona-se de modo maduro com seus 
ídolos. É um admirador equilibrado de seus 
heróis (AT6)  

Sabe que os ídolos da mídia são seus 
produtos e não correspondem a suas 
imagens reais (AT6) 

Questão 
AT6 – O que você sente ao se comparar com seu ídolo preferido, famoso na TV, na 
música ou na cultura? 
1 Quero ser igual a ele em tudo (não ativo) 
2 Sinto admiração por ele ser bom em tantas coisas (pouco ativo) 
3 Sinto grande interesse em saber tudo sobre ele, as coisas boas e as ruins 
(razoavelmente ativo) 
4 Admiro suas qualidades, mas sei que um ídolo é um produto do mundo do espetáculo, 
e tem uma imagem que não corresponde à realidade (muito ativo) 
 
Competência 5: sujeito social 
Subcompetência Indicador empírico 
Deseja conhecer críticas e comentários 
sobre TV e cinema, e discute-os com 
outras pessoas (S1) 

Conhece revistas que tratam do tema TV e 
cinema. Divide-as e discute-as com outros 
(S1) 

Questão 
S1 – Que interesse você tem em reportagens, filmes e programas que discutem TV e 
cinema? 
1 Não leio/vejo esse tipo de coisa (não social) 
2 Conheço pouco esse tipo de coisa (pouco social) 
3 Eu e meus amigos lemos/vemos esse tipo de coisa, mas não falamos muito sobre isso 
(razoavelmente social) 
4 Eu e meus amigos lemos/vemos esse tipo de coisa, discutimos o assunto e estamos 
pensando em alguma forma de exprimir nossa opinião (carta a jornal, blog etc.) (muito 
social) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Enfatiza a solidariedade, a participação e a 
cooperação (S2) 

Geralmente prefere fazer trabalhos de 
grupo com quem não é amigo (S2) 

Questão 
S2 – Nas atividades da escola, você prefere: 
1 Prefiro que não tenha trabalho para fazer (não social) 
2 Trabalhar sozinho (pouco social) 
3 Trabalhar com amigos (razoavelmente social) 
4 Trabalhar em conjunto, sobretudo com companheiros que não são tão amigos (muito 
social) 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Defende o direito de todos ao acesso e 
participação no campo da comunicação 
(S3) 

Todos temos a oportunidade de exprimir a 
própria opinião quando falamos de mídia 
(S3) 

Questão 
S3 – Quando falo com meus colegas sobre qualquer programa de TV: 
1 Deixo que prevaleça a opinião de alguém (não social) 
2 Penso: “Se alguém não consegue exprimir sua opinião, é problema dele” (pouco 
social) 
3 Penso que todos tem a possibilidade de exprimir sua opinião (razoavelmente social) 
4 Preocupo-me com que a opinião de todos seja respeitada (muito social) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
É respeitoso e tolerante com as opiniões 
dos outros (S4) 
 

Adquire um nível alto de tolerância em 
relação à opinião dos outros sobre mídia 
(S4) 

Questão 
S4 – Quando nós jovens falamos de TV, essa conversa: 
1 Me parece banal (não social) 
2 Causa brigas e discussões desagradáveis (pouco social) 
3 É apenas uma ocasião para dar risada, sem falar de nossos problemas ou da população 
(razoavelmente social) 
4 Me permite aprender coisas novas e me tornar mais tolerante em relação à opinião dos 
outros (muito social) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Não faz uso da mídia de modo isolado dos 
outros, mas comenta com eles. Isso o libera 
da leitura preferencial da mídia (S5) 

É membro de uma comunidade 
interpretativa onde se comenta e se discute 
mídia (S5) 

Questão 
S5 – Quando falamos de nossos filmes, telefilmes ou novelas preferidas: 
1 Nunca temos esse tipo de conversa (não social) 
2 Falamos daqueles que nos impressionam mais (pouco social) 
3 Comparamos os valores expressos com os do nosso grupo, para colher semelhanças e 
diferenças (razoavelmente social) 
4 Discutimos como deveria agir o personagem, segundo os nossos valores (muito 
social) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Reage à mídia de acordo com os valores de 
seu grupo (S6) 

Manifesta em público sua reação contra os 
elementos antisociais da mídia, como 
telefonar para o canal ou discutir o assunto 
em classe (S6) 

Questão 
S6 – Quando fico impressionado por algo que vi na TV: 
1 Não falo com ninguém para não criar problema (não social) 
2 Digo aos outros o que penso, mas não peço opiniões (pouco social) 
3 Comento o que vi com os amigos, em uma troca de opiniões (razoavelmente social) 
4 Decido com os amigos fazer alguma coisa: falar na aula, escrever sobre o assunto, 
telefonar para a TV (muito social) 
 
 
Competência 6: sujeito criativo 
Subcompetência Indicador empírico 
Desenvolve um novo discurso cultural e o 
exprime em um novo texto através de sua 
própria linguagem (falada, escrita, 
audiovisual, radiofônica...) (CRE1) 

Cria novas histórias  (CRE1) 

Questão 
CRE1 – Suponha que você assistiu a um filme na TV. Em classe, a professora lhe pede 
que você use o filme como estímulo para escrever o próprio texto. Hoje, o que você se 
considera apto para fazer? 
1 Posso imaginar apenas um final diferente para o programa, mas não escrever (não 
criativo) 
2 Com a ajuda de outras pessoas, posso escrever um final para o filme (pouco criativo)  
3 Com a ajuda de outras pessoas, posso escrever uma outra história para o filme 
(razoavelmente criativo) 
4 Sozinho, posso escrever uma outra história para o filme (muito criativo)  
 
Subcompetência Indicador empírico 
Pode fazer mais para satisfazer a 
necessidade comunicacional da sociedade  
(CRE2) 

Projeta um programa que responda à 
expectativa de ao menos um setor da 
sociedade  (CRE2) 

Questão 
CRE2 – Em relação à programação da TV: 
1 Estou satisfeito com a programação atual (não criativo) 
2 Penso que a TV pode me oferecer outros programas mais educativos ou mais 
divertidos (pouco criativo) 
3 Penso que a TV pode apresentar programas e filmes que falem da personalidade, dos 
problemas e desejos mais íntimos dos jovens da minha idade (razoavelmente criativo) 
4 Penso que seria capaz de idealizar um filme com um protagonista da minha idade, que 
fale de sentimentos, aspirações, necessidades dos meus colegas (muito criativo) 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Tem capacidade criativa  (CRE3) Sabe criar qualquer coisa de concreto sem 

precisar de um professor  (CRE3) 
Questão 
CRE3 – Estou em condições de projetar e realizar uma produção de qualquer tipo de 
comunicação? 
1 Não, mas poderei ser útil se alguma outra pessoa o fizer (não criativo) 
2 Acho que posso fazer um manifesto escrito em sala ou na escola, se outros me 
ajudarem (pouco criativo) 
3 Penso que poderia idealizar um filme ou uma cena de novela, se outros me ajudarem 
(razoavelmente criativo) 
4 Acho eu e meus colegas podemos idealizar um anúncio, um manifesto ou um mesmo 
um telejornal sem a ajuda de um professor (muito criativo) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
Inspira-se entrando em contato com 
produtores e artistas criativos  (CRE4) 

Tem interesse pelos criativos  (CRE4) 
 

Questão 
CRE4 – Se eu encontrasse um ator ou atriz que admiro e pudesse passar um tempo com 
ele: 
1 Gostaria apenas de ficar a seu lado sem falar nada (não criativo) 
2 Perguntaria algumas coisas que já sei sobre ele, só para ter alguma conversa (pouco 
criativo) 
3 Perguntaria a ele coisas que eu não sei (razoavelmente criativo) 
4 Perguntaria coisas que eu não sei e registraria as respostas, como se fosse uma 
entrevista (muito criativo) 
 
Subcompetência Indicador empírico 
É capaz de produzir em grupo  (CRE5) 
 

Tem boa disposição para colaborar com a 
criatividade coletiva da classe  (CRE5) 

Questão 
CRE5 – Nos trabalhos em grupo na sala de aula, minha colaboração é: 
1 Nenhuma (não criativo) 
2 Pouca (pouco criativo) 
3 Média (razoavelmente criativo) 
4 Grande (muito criativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subcompetência Indicador empírico 
Conhece as diversas formas de apresentar 
uma mesma história  (CRE6) 
 

É capaz de idealizar como se pode 
representar uma mesma história através de 
diversas mídias  (CRE6) 

Questão 
CRE6 – Em quantas formas estou em condições de idealizar uma apresentação de uma 
mesma história, sem ajuda de um professor ou de um colega? 
1 Nenhuma (não criativo) 
2 Em uma história em quadrinhos e em teatro (dramatização) (pouco criativo) 
3 Em uma história em quadrinhos, dramatização e reportagem (razoavelmente 
criativo) 
4 Em uma história em quadrinhos, dramatização, reportagem, fotografia e vídeo (muito 
criativo) 
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