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RESUMO 
 

CÉSAR, Regina Célia Escudero.  A comunicação pública como práxis no 
processo de mediação e mobilização da sociedade civil na esfera pública. 
2012. 196 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 

Esta tese faz uma reflexão teórico-propositiva sobre a dinâmica da ação 
comunicativa que articula os movimentos sociais da sociedade civil na esfera 
publica. Utilizamo-nos da metodologia da interpretação hermenêutica em 
profundidade tanto na fase da pesquisa bibliográfica quanto na empírica, a fim de 
compreender o nosso campo-sujeito de investigação a partir das interpretações e 
reinterpretações destes sujeitos sobre sua realidade e sobre as temáticas analisadas 
nesta pesquisa de tese: público, esfera pública, sociedade civil, comunicação pública 
e cidadania. Defendemos a comunicação pública como mediadora da relação que se 
estabelece entre a sociedade civil e o Estado na esfera pública, numa perspectiva 
inclusiva, democrática e pautada numa interação entre sujeitos igualmente 
competentes e ativos que participam deste processo. Esta nova visão requer 
também um novo posicionamento do profissional relações-públicas, que, nesta 
pesquisa de tese, é abordado a partir do paradigma ético-discursivo. Para 
fundamentar estas reflexões, desenvolvemos uma análise do contexto sócio-
histórico deste profissional. Na sua dimensão empírica, esta pesquisa de tese 
analisou os conceitos teóricos que a fundamentam num contexto específico de uma 
esfera pública, no caso, o Jardim União da Vitória, situado em Londrina-PR, o que 
nos possibilitou desvelar e conhecer esta realidade pelos olhares dos atores que 
dela participam, num processo de interpretação e reinterpretação da realidade em 
questão. Para além deste precioso conhecimento, esta pesquisa trouxe resultados 
significativos à comunidade envolvida, em relação à temática de interesse público 
discutida nesta esfera pública. 
 

Palavras-chave: público; esfera pública; sociedade civil; comunicação pública; 
cidadania 



ABSTRACT 
 

CÉSAR, Regina Célia Escudero.  Public communication as praxis in the 
mediation process and mobilization of civil society in the public sphere. 2012. 
196 f. Thesis (PhD) – School of Communication and Arts, University of São Paulo, 
São Paulo, 2012. 
 
 

This thesis establishes a theoretical and purposeful reflection on the dynamics of the 
communicative actionwhich articulates the social movements of the civil society in the 
public sphere. We have used the hermeneutic interpretation methodology in depth 
both on the empirical and bibliographic literature in order to understand our field-
subject of investigation from the interpretations and reinterpretations of such subjects 
about their realities and about the analyzed themes in this research thesis: public, 
public sphere, civil society, public communication and citizenship. We defend public 
communication as a mediator of the relationship established between the civil society 
and the state in the public sphere, under an inclusive and democratic perspective 
based on interactions among equally competent and active subjects participating in 
this process. This new vision also requires a new positioning of the public relations 
professional who in this research thesis isaddressed from the discursive-ethical 
paradigm. To substantiate these observations we developed an analysis of the socio-
historical context of this professional person. In its empirical dimension, this research 
thesis examined the theoretical concepts that underlie a specific context of a public 
sphere - Jardim União da Vitória - located in Londrina, which has enabled us to 
uncover and understand this reality by the eyes of the agents who participate in the 
process of interpretation and reinterpretation of the present reality. Beyond this 
precious knowledge, this research has brought significant results to the community, 
concerning the public interest theme discussed in the public sphere. 
 
Key words: public; public sphere; civil society; communication; citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira atual da vive um momento extremamente rico em 

termos de alargamento e fortalecimento da cidadania. O Estado de Direito que se 

estabeleceu no Brasil, especialmente após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 5 de outubro 1988, popularmente conhecida 

como Constituição Cidadã, tem possibilitado o conhecimento de seus direitos, por 

parte da população, e que determinadas reivindicações se tornem realidade. 

Este processo, entretanto, assume diferentes formas no Estado brasileiro 

devido a sua dimensão continental. Apesar das características singulares de cada 

individuo e de cada localidade e região, ainda prevalece, entre os pesquisadores 

sociais, a tendência de investir no conhecimento das médias de comportamento, 

prática comum entre os profissionais da comunicação dos anos de 1960 e 1970, que 

privilegiavam a identificação do perfil das massas e a padronização das mídias. Na 

atualidade, este tipo de visão não tem mais a mesma ressonância, pois o público se 

distingue e se articula por suas diferenças, que se traduzem em mobilizações sociais 

e em diversas formas de apelo provenientes de grupos culturais que se organizam 

na esfera pública. A diversidade é a marca da sociedade globalizada.  

É por reconhecer estas diferenças e necessitar conhecê-las que 

introduzimos esta pesquisa de doutorado, cujo objetivo é compreender o papel que a 

comunicação social, em especial, a pública, tem no contexto atual. Por se tratar de 

um conceito em formação, acreditamos que esta modalidade comunicacional 

representa sua perspectiva normativa a qual tenta resgatar seu ideal de 

compartilhar, de tornar algo comum a muitos. Percebemos este ideal comunicativo 

como uma peça essencial de democratização do espaço público, como o seu ente 

público, acessível irrestritamente a todos. Esta proposta comunicacional é simples, 

ordinária, comum, corriqueira, faz parte do quotidiano do público e, por isto, assimila 

e traduz sua linguagem específica. 

Portanto, a visão de comunicação pública que situamos neste trabalho é a 

de um ente público que propicia a abertura de um diálogo entre a sociedade civil e o 

Estado cumprindo uma função mediadora dos interesses públicos que são 

colocados na arena de debates, que é a esfera pública. O cidadão da sociedade 

civil, articulado coletivamente pelo processo comunicativo, criador de vínculos, 
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provoca mudanças na sociedade. A esfera pública é um contexto criado pelo sujeito 

sócio-histórico, na proporção de sua organização coletiva e plural, sendo a caixa de 

ressonância da democracia, ao mesmo tempo em que esta é sua força mobilizadora.  

Assim, o conceito de comunicação pública que apresentamos está intimamente 

ligado à defesa dos interesses públicos na esfera pública e tem uma natureza 

emancipatória e de mudança das relações entre a sociedade civil e o Estado, por 

meio da mobilização coletiva. O Estado a que me refiro é o que sustenta um sistema 

político, por vezes, opressor da pluralidade dos públicos, apesar de, geralmente, se 

professar democrático. 

Situada nesta perspectiva, a comunicação pública pode ser considerada 

como um ente público que se coloca a disposição do público. Para João Pissarra 

Esteves, existem alguns princípios que a sustentam e norteiam: 

 
1. “Princípio do não-fechamento público; 
2. “Princípio do não-fechamento temático; 
3. “Princípio da paridade argumentativa. (ESTEVES, 2011, p. 208-10). 
 

Por estes princípios, Esteves (2011) deixa clara a natureza irrestrita e 

democrática da comunicação pública. Sua opção não é pela apologia ao 

tecnológico, mas pelos processos comunicativos que se afinam às características 

dos variados sujeitos públicos que frequentam o espaço público. São diferentes 

linguagens que se apresentam nesta arena coletiva de argumentações e contra-

argumentações e a comunicação pública se orienta pela lógica do entendimento e, 

ao mesmo tempo, do respeito às diferenças. Há, no contexto da esfera pública, uma 

busca pelo entendimento que se traduz em um consenso, que é sempre transitório, 

pois a esfera pública é dinâmica. 

Ao contrário dos conceitos mais estáticos a respeito de público, consenso e 

opinião pública, esta opção teórica traz, em seu bojo, um posicionamento ideológico 

no que diz respeito a uma transformação societária a partir da construção de 

espaços públicos verdadeiramente democráticos, amplos e acessíveis a todos. 

Assim, enquanto pressuposto ideológico, requer do profissional de comunicação 

uma renovação dos conceitos já arraigados à sua formação. Discutimos esta 

questão no capítulo que trata da ética profissional, pois acreditamos que, apesar dos 

vários esforços no sentido de propor uma visão mais comprometida da comunicação 

com a emancipação dos públicos, prevalece, ainda, na profissão, uma submissão ao 
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mercado e ao sistema político vigente, que dificultam ações de comunicação 

realmente públicas, no sentido ético e etimológico. 

As diversas áreas de estudo das ciências sociais trazem, em sua bagagem 

teórica, um comprometimento histórico com correntes de pensamento positivistas e 

funcionais que “acorrentam” suas análises a paradigmas clássicos, por mais que se 

proponham, muitas vezes, uma quebra destes. Octavio Ianni (2007) propõe um 

paradigma emergente, revolucionário, que rompa, efetivamente, com as visões que 

impregnam as pesquisas sociais. O autor analisa esta questão sob a ótica de teorias 

de modernização do mundo propaladas entre os quadros das elites intelectuais: 

 

O evolucionismo subjacente à ideia de modernização já não é apenas 
aquele formulado por Herbert Spencer, um tanto linear, determinístico e 
eurocêntrico. Nem o que se acha implícito no positivismo de Augusto Comte, 
também unilinear, determinístico e eurocêntrico. O neo-evolucionismo 
formulado desde meados do século XX é mais nuançado, contempla 
rupturas e reorientações, além das diferenciações e mudanças da realidade 
social, como um todo e em suas diversas dimensões econômicas, políticas, 
culturais e outras. Está fertilizado pelas controvérsias com o marxismo e 
outras teorias. Mas guarda um compromisso essencial com o funcionalismo 
(IANNI, 2007, p. 104). 
 

Embora os estudos sobre a comunicação pública, no Brasil, ainda 

privilegiem seu enfoque governamental, os pesquisadores da comunicação popular 

e comunitária têm sido valorizados e reconhecidos até mesmo em nível 

internacional. Neste grupo, incluímos nossas inquietações no sentido de tentar 

compreender, cientificamente, a comunicação pública no âmbito da dinâmica dos 

movimentos sociais presentes na sociedade civil brasileira, em especial, no contexto 

empírico que nos serviu de análise.  Não se pode deixar de mencionar, também, a 

abertura, cada vez maior, das entidades do terceiro setor à atuação do comunicador 

em seus quadros funcionais. 

O diálogo estabelecido, nesta pesquisa de tese, com os diversos autores 

que a fundamentam, intentou dar sustentação teórica a tal discussão propositiva. 

Durante toda a problematização teórica, desenvolvemos uma comparação entre os 

dados coletados na pesquisa empírica, no campo-sujeito definido, o Jardim. União 

da Vitória, localizado em Londrina-PR, e as análises provenientes da pesquisa 

bibliográfica. 

O objetivo da pesquisa empírica foi conhecer a dinâmica da comunicação 

pública em uma esfera pública popular.  O local escolhido para a pesquisa de campo 
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foi um bairro formado por uma população extremamente pobre, dependente da 

assistência proveniente do governo federal, por meio das atuais ‘bolsa-família e 

bolsa-escola’, entre outros subsídios. Entretanto, tal comunidade tem, em sua 

história de formação, um traço bastante peculiar, pois foi por meio de um processo 

continuado de mobilização popular que se organizou. Os dados históricos que 

retratam o processo de formação desta comunidade serão apresentados no capítulo 

sobre a metodologia de pesquisa. 

Acompanhamos a história de mobilização desenvolvida nessa comunidade 

desde 1985, por meio de projetos de pesquisa e extensão realizados como 

professora do curso de comunicação social da Universidade Estadual de Londrina. 

Nesta oportunidade impar de pesquisa em nível de doutoramento, procuramos 

compreender, com maior profundidade, o processo de comunicação pública 

existente, pois este constituiu fator alavancador dessa organização comunitária.   

Esta pesquisa de tese vincula-se a pressupostos e ideais éticos, políticos e 

profissionais, numa perspectiva propositiva. Acreditamos que é essencial ao 

relações-públicas outro posicionamento no que diz respeito às demandas sociais, 

porque não bastam as ações de responsabilidade social que fazem parte dos 

programas empresariais, pois estas, muitas vezes, mascaram o problema. É preciso 

estabelecer um diálogo com bases democráticas entre as partes envolvidas, visando 

ao interesse público, pois é este que determina as demandas sociais e, em última 

instância, julga a respeito do ethos deste ou daquele profissional, cuja premissa 

básica é servir à sociedade.  

A dinâmica da sociedade civil requer um profissional engajado, que dialogue 

com seus públicos e que estabeleça a mediação do interesse público na esfera 

pública. As vozes da democracia são muitas, denominadas pelo relações-públicas 

de opinião pública, e constituem seu objeto e campo de estudo, que deve ser tratado 

em seu sentido simbólico e político-transformador da esfera pública. 

Durante a realização da pesquisa empírica, quando apresentávamos os 

resultados à comunidade a fim de discutir e deliberar a partir deles, ouvimos de uma 

senhora, pioneira na comunidade, a seguinte ponderação:  

 

sua pesquisa trouxe resultados importantes e que são muito próximos do 

que pensa a comunidade, mas que até agora não estavam organizados. A 

comunidade é muito ampla e penso que eles podem nos ajudar a ter maior 
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força nas nossas reivindicações, pois quando a comunidade se une ela 

conquista o que quer. (Célia). 

 

Nesse momento, percebemos que a pesquisa realizada estava sendo 

apropriada pela comunidade como uma informação capaz de transformar a própria 

realidade, ou seja, como uma força mobilizadora da esfera pública. Isto aconteceu, 

acreditamos, graças à existência de uma comunicação pública inclusiva, 

participativa e geradora de vínculos. 

Por considerarmos estes olhares da comunidade valiosos para a 

compreensão da teoria que embasa esta tese, a metodologia utilizada foi a da 

interpretação hermenêutica em profundidade (HP), tanto na fase da pesquisa 

bibliográfica como na empírica. Esta metodologia considera necessária a realização 

da pesquisa a partir de um contexto sócio-histórico de análise, que é compreendido 

e interpretado pelos sujeitos que estão nele envolvidos, definido como campo-sujeito 

de pesquisa: 

 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para 
ser observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, 
por sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão 
constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e 
em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor 
(THOMPSON, 1995, p. 358). 
 

Com base nesta metodologia, foi possível alcançar grande parte dos 

propósitos estabelecidos por este estudo e compreender as premissas que 

acompanharam esta pesquisa de tese cujo objetivo geral foi a realização de uma 

análise ontológica-propositiva e ético-política da comunicação pública compreendida 

como via de mediação entre a sociedade civil e  Estado e as diferentes forças que 

atuam na esfera pública. Para tanto, propusemo-nos a: analisar os pressupostos 

teórico-metodológicos que norteiam o pensar e o agir da comunicação pública nas 

produções brasileiras; elucidar, a partir dos pressupostos da comunicação pública, 

baseados, fundamentalmente, em Habermas, os conceitos de público, esfera 

pública, cidadania e sociedade civil, que sustentam as proposições desta pesquisa; 

analisar, empiricamente, estes conceitos à luz das concepções teóricas; e contribuir, 

propositivamente, para a formulação de novas referências paradigmáticas da práxis 

profissional, no âmbito da comunicação pública. 

As premissas que nortearam esta tese foram:  
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• O paradigma dominante da comunicação pública não tem contribuído 

para a criação de uma esfera pública com bases democráticas, igualitárias e 

de participação ativa dos cidadãos;  

• A comunicação pública, na modernidade, não se sustenta em uma 

visão dialética da sociedade, ao contrário, fundamenta-se em pressupostos 

ideológicos, na maioria das vezes, positivistas,  que não contribuem para a 

mediação dos interesses sociais da sociedade civil, numa perspectiva 

democrática da esfera pública;  

• A comunicação pública, baseada em princípios democráticos e 

dialéticos, pode desempenhar importante papel na abertura de espaços 

legítimos de discussão por parte da sociedade civil na esfera pública, sobre 

o direito ao exercício da cidadania; 

• Os meios e as formas de comunicação pública existentes em nossa 

sociedade, concebida em bases neoliberais, não permitem a criação de 

públicos dentro de uma concepção dialética e transformadora.  

Além de um capítulo introdutório sobre a metodologia de pesquisa e o 

contexto histórico de nosso campo de pesquisa, esta tese contempla quatro 

capítulos. Assim, no terceiro capítulo – Público, Sociedade Civil e Esfera Pública, 

nosso objetivo foi tentar compreender o público numa perspectiva sócio-histórica e 

ético-política enquanto sujeito coletivo da sociedade civil e elemento mobilizador da 

esfera pública no contexto democrático da modernidade. Sob uma ótica propositiva 

e processual, apresentamos uma definição de público construída a partir dos 

conceitos de sociedade civil, esfera pública, democracia e cidadania, analisados 

neste estudo. As expressões esfera pública e espaço público foram utilizadas, ao 

longo do trabalho, como sinônimos, uma vez que os autores que nos servem de 

suporte teórico não fazem distinção entre elas, o que também não foi nosso objetivo.  

No quarto capítulo, Por um novo ethos profissional, nossa preocupação foi a 

de realizar algumas reflexões a respeito do ethos do profissional de relações 

públicas no contexto da comunicação pública, fundamentadas nas necessidades e 

exigências do novo público que mobiliza a esfera pública. Primeiramente, refletimos 

sobre o contexto histórico que envolve a profissão e seus paradigmas teóricos e, 

num segundo momento, valendo-nos dos resultados da pesquisa empírica, 

analisamos o olhar do público sobre o profissional-cidadão, ou seja, suas 

expectativas quanto ao posicionamento do relações-públicas em sua atuação na 
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sociedade civil. Por último, fizemos uma reflexão sobre o modelo teórico-discursivo 

proposto por Habermas, que aponta a ética do discurso como o paradigma que pode 

definir um novo ethos profissional na perspectiva de uma comunicação pública 

genuinamente democrática. 

No quinto capítulo, A comunicação pública na mediação entre o novo 

receptor e a esfera pública, analisamos a teoria da comunicação pública à luz da 

teoria das mediações, uma vez que a comunicação pública funda-se na mediação 

entre as diversas falas que se apresentam na esfera pública. Tentamos 

compreender este novo receptor _ o público da sociedade civil e suas possibilidades 

cognitivas no contexto da esfera pública da atualidade, cuja natureza é plural, pois é 

representada por uma trama complexa formada pela diversidade cultural. Este novo 

receptor é ativo e encontra-se inserido em uma sociedade global que está em 

permanente formação e transformação, o que exige dos comunicadores uma 

renovação em termos de paradigmas conceituais. Neste sentido, acreditamos que é 

fundamental, para a criação deste novo, um profundo conhecimento da dinâmica do 

público e de suas expectativas e tendências. As pesquisas empíricas devem fazer 

parte do corpo teórico da comunicação, pois só assim há práxis. O mundo da vida, 

definido por Habermas como o contexto do agir comunicativo em busca do 

entendimento mútuo, é, sem dúvida, a base desta práxis. 

 

O mundo da vida constitui, pois, o contexto da situação da ação; ao mesmo 
tempo, ele fornece os recursos para os processos de interpretação com os 
quais os participantes da comunicação procuram suprir a carência de 
entendimento mútuo que surgiu em cada situação de ação. Porém, se os 
agentes comunicativos querem executar os seus planos de ação em bom 
acordo, com base numa situação de ação definida em comum, eles têm que 
se entender acerca de algo no mundo (HABERMAS, 2003, p. 167). 

 

Por último, elaboramos nossas considerações a respeito da comunicação 

pública, fundamentadas no contexto plural da esfera pública, como ação mediadora 

e de mobilização da sociedade civil da atualidade. Esta análise fundamentou-se no 

contexto sócio-histórico da comunidade pesquisada em busca de uma compreensão 

da práxis da comunicação pública no contexto do mundo da vida, como articuladora 

da interação entre os sujeitos comunicativos e do entendimento mútuo. Ao final, 

fizemos uma breve exposição e uma análise dos resultados obtidos na pesquisa 

empírica. 
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 2 METODOLOGIA DE PESQUISA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA EM PROFUNDIDADE (HP) 

 
 

A metodologia de pesquisa adotada para a realização desta tese de 

doutorado foi a da interpretação hermenêutica em profundidade (HP), tanto na fase 

da pesquisa teórica como na empírica. O autor que sustentou nosso embasamento 

nesta metodologia foi Thompson (1995). Segundo ele, a interpretação hermenêutica 

é um método de compreensão das formas simbólicas que perfazem o mundo social, 

as quais “são construções significativas que exigem uma interpretação; elas são 

ações, falas, textos que, por serem construções significativas, podem ser 

compreendidas.” (THOMPSON, 1995, p. 357). 

Thompson (1995) acredita que tal análise deve situar-se no contexto sócio-

histórico de sua construção porque a avaliação sistemática das formas simbólicas do 

mundo social não é suficiente para a compreensão do contexto sócio-histórico que 

as envolve. Tais avaliações, afinadas às metodologias funcionais e positivistas da 

pesquisa social, objetivam, mas não compreendem o fenômeno em sua 

profundidade, neste caso, podem ser utilizadas como recursos complementares de 

análise.  

As produções simbólicas que expressam a natureza do mundo sócio-

histórico não podem ser consideradas como um campo-objeto, que pode ser 

observado objetivamente, mas como um campo-sujeito, pois são elaboradas a partir 

de um processo contínuo de reflexão do sujeito sobre a realidade construída por ele 

mesmo, ao buscar compreender a si próprio por meio dela. Thompson (1995) 

considera que tanto os analistas como os sujeitos envolvidos na análise 

hermenêutica _ campo-sujeito-objeto _ agem motivados pela reflexão e avaliação da 

realidade circundante. Os resultados desta análise hermenêutica podem ser 

apropriados pelos sujeitos e influenciar na transformação da realidade sócio-

histórica, embora este não seja o objetivo e nem o critério de validação deste 

método investigativo. Para Thompson: 

 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para 
ser observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, 
por sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão 
constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e 
em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor 
(THOMPSON, 1995, p. 358). 
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Um ponto que consideramos relevante na utilização deste método nesta 

pesquisa de tese diz respeito ao que o autor define como a tradição sócio-histórica 

dos sujeitos produtores do referencial simbólico de seu contexto. Este critério foi 

decisivo na definição da amostragem de nosso campo-sujeito de análise. A história 

da comunidade pesquisada, o Jardim União da Vitória, possibilitou a análise da 

comunicação pública no contexto da esfera pública na dimensão de sua práxis, que 

consideramos essencial para a compreensão do fenômeno em sua totalidade. Foi 

possível, desta forma, realizar uma avaliação histórica desta esfera pública em 

específico, a partir do olhar dos sujeitos que participam de seu processo de 

construção, pois, conforme Thompson (1995, p. 360), “a experiência humana é 

sempre histórica.” A partir destes olhares buscamos compreender como o fenômeno 

da comunicação pública vem sendo utilizado no processo de alavancagem das 

discussões e deliberações nesta esfera pública, em específico. Há, neste sentido, a 

valorização do sujeito na construção e compreensão de seu campo sócio-histórico. 

Thompson (1995) considera  que a compreensão do mundo social não é 

feita de modo isolado pelo homem, ao contrário, ela é mais ampla do que a 

somatória de opiniões, pois embute construções históricas coletivas, realizadas pelo 

que definimos, nesta tese, como o sujeito-público formador da esfera pública em 

análise. 

 

 

2.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO DA HERMENÊUTICA EM PROFUNDIDADE 

 

Esta metodologia se apoia na interpretação das produções simbólicas feitas 

pelos sujeitos da vida quotidiana, seu campo-sujeito-objeto, pois, como define 

Thompson (1995), este é por si só um campo pré-interpretado. Neste contexto, toda 

a interpretação feita pelo pesquisador é uma reinterpretação, desse modo, é 

fundamental à HP considerar as diferentes maneiras como os sujeitos simbolizam e 

se expressam sobre a realidade sócio-histórica em análise. Nesse sentido, 

Thompson ressalta que: 

 

Através de entrevistas, observação participante e outros tipos de pesquisa 
etnográfica, podemos reconstruir as maneiras como as formas simbólicas 
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são interpretadas e compreendidas nos vários contextos da vida social. É 
evidente que essa reconstrução é, ela própria, um processo interpretativo; é 
uma interpretação do entendimento quotidiano – ou, como o denominarei, 
uma interpretação da doxa, uma interpretação das opiniões, crenças e 
compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que 
constituem o mundo social (THOMPSON, 1995, p. 364). 
 
 

Apresentamos, a seguir, as formas de investigação hermenêutica e a 

maneira como foram utilizadas nesta pesquisa de tese: 

• Hermenêutica da Vida Quotidiana _ “interpretação da doxa”, que o autor 

define como fase preliminar e fundamental neste tipo de investigação. Esta 

etapa acompanhou todo o curso da investigação realizada, tanto na fase 

teórica quanto na empírica, desta pesquisa de tese, que compreendeu 

entrevistas e observação participante. 

• Análise sócio-histórica _  análise que pode envolver situações espaço-

temporais; campos de interação; Instituições sociais; estrutura social; e meios 

técnicos de transmissão. 

O objetivo da análise sócio-histórica é contextualizar social e historicamente 

as produções simbólicas dos sujeitos, uma vez que estas existem em condições 

específicas. Portanto, sua contextualização é fundamental para o entendimento da 

essência do fenômeno. No caso desta pesquisa empírica, foram analisadas as 

situações espaço-temporais e os campos de interação. 

No que se refere aos elementos espaço-temporais, recorremos a espaços e 

tempos historicamente emblemáticos da construção histórica da comunidade em 

análise, para a seleção da amostra de pesquisa e interpretação dos dados. Neste 

contexto, Thompson aponta que:  

 

As formas simbólicas são produzidas (faladas, narradas, inscritas) e 
recebidas (vistas, ouvidas, lidas) por pessoas situadas em locais específicos, 
agindo e reagindo a tempos particulares e a locais especiais, e a 
reconstrução desses ambientes é uma parte importante da análise sócio-
histórica (THOMPSON, 1995, p.366). 
 
 

Com relação aos campos de interação, foram observadas as posições e as 

trajetórias que, de uma forma ou de outra, interferem nas relações entre as pessoas. 

Segundo Thompson (1995), estes não são elementos explícitos, entretanto, se 

apresentam e modificam a vida quotidiana dos sujeitos.  

Assim, destacamos como elementos constitutivos destas interações a 
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posição histórica da amostra selecionada: jovens e pioneiros, uma vez que os seus 

entendimentos sobre a realidade em função da história construída é fundamental 

para a compreensão do campo de interação. Outro aspecto fundamental para esta 

amostra foram as posições sociais dos pesquisados, ou seja, os papéis assumidos 

pelos diferentes sujeitos selecionados como atores da esfera pública em análise: 

pessoas que ocupam funções de lideranças; participantes de movimentos sociais; 

participantes das redes sociais colaborativas; estudantes; professores, entre outros, 

conforme demonstrado no relato da pesquisa. 

Além da análise sócio-histórica, o autor apresenta a análise formal ou 

discursiva e a da Interpretação/reinterpretação. A primeira, a formal ou discursiva, 

não será definida, pois não faz parte do objetivo desta pesquisa. A fase denominada 

interpretação/reinterpretação tem como objetivo a construção de uma síntese a partir 

dos resultados da análise sócio-histórica, pois, segundo Thompson (1995, p. 375), “a 

interpretação implica um movimento novo de pensamento. Ela procede por síntese, 

por construção criativa de possíveis significados”. 

Este processo transcende os aspectos formais e sócio-históricos, pois busca 

compreender o que os elementos simbólicos expressam. Este novo pensamento 

criado pelo pesquisador, nesse momento, pode entrar em conflito com as 

motivações do seu sujeito criador, entretanto, tal conflito é inerente a este processo 

de investigação (HP), uma vez que se vale da interpretação de elementos simbólicos 

pré-interpretados. Segundo Thompson (1995), é deste conflito que surge o potencial 

crítico da interpretação: 

 

Ao desenvolver uma interpretação que é mediada pelos métodos do enfoque 
da HP, estamos reinterpretando um campo pré-interpretado; estamos 
projetando um significado possível que pode divergir do significado 
construído pelos sujeitos que constituem o mundo sócio-histórico 
(THOMPSON, 1995, p. 376). 
 

A escolha desta metodologia permitiu que trouxéssemos, para a análise do 

campo teórico, as interpretações dos sujeitos participantes do campo empírico desta 

tese, e este olhar coletivo foi essencial para a compreensão do nosso campo-sujeito-

objeto, em sua complexidade permitida, afinal, tanto a nossa experiência como 

pesquisadora como a experiência dos atores pesquisados carrega consigo as 

marcas de uma vivência que não é abandonada no momento específico da 

investigação. No caso desta pesquisa, este abandono não é de modo algum 
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desejável, pois, se adotássemos este posicionamento, estaríamos acreditando na 

possível neutralidade dos envolvidos no processo de investigação, posição 

defendida pelos adeptos da metodologia positivista: “não existe o ‘ver’ pura e 

simplesmente, mas apenas o ‘ver’ a partir de um ponto de vista.” (DEMO, 1989, p. 

76).   

Pode-se dizer também que há, neste processo investigativo, um potencial 

emancipatório, uma vez que se busca o novo a partir do diálogo estabelecido entre 

os analistas da pesquisa e seu campo-sujeito-objeto, num  processo criativo de 

construção de novos significados. 

Além do referencial da HP, recorremos à definição de redes sociais 

colaborativas, elementos existentes nas comunidades que estimulam a dinâmica dos 

relacionamentos sociais, num processo de territorialização, conforme define 

Kauchakje, Delazari e Penna (2007). A partir deste referencial,  definimos a amostra 

levando em consideração a participação dos entrevistados nestas redes, bem como, 

o seu tempo de envolvimento com a dinâmica da comunidade. Assim, a amostra foi 

do tipo teórico ou intencional, que possibilita a identificação de diferentes 

propriedades e da diversidade de comportamentos na população em análise, para 

que se possa compreender, de forma mais abrangente, o campo da pesquisa, a 

partir de objetivos e premissas definidos. Segundo os autores, estas redes 

classificam-se em: 

 
 a. Rede de pertencimento: sua dinâmica é relacional. É uma rede de 
relações estabelecida pelos sujeitos individuais e coletivos no cotidiano do 
trabalho, das relações de vizinhança, familiares e em organizações como 
Igrejas, grupos e clubes, por exemplo; b. Rede de equipamento e serviços 
coletivos: o substrato refere-se aos direitos sociais como habitação, 
saneamento, transporte, educação, saúde, assistência social, lazer, entre 
outros. Esta rede tem o sentido de operacionalização das políticas públicas 
[...] sociais e, ao mesmo tempo, solo dos trajetos da população pela busca 
de direitos; c. Rede movimentalista: formada por movimentos sociais, 
fóruns, conselhos (de políticas, de direitos e comunitários), organizações não 
governamentais, e outras formas da ação coletiva configuradas como 
participação sócio-política; d. Rede de políticas públicas: formada 
especialmente por atores sociais que atuam no interior do Estado e da 
sociedade civil: (movimentos sociais, Conselhos, ONGS, Conferências, 
Fóruns, instituições e entidades sociais, assim como, Secretarias e órgãos 
públicos estatais e paraestatais) e pelos programas, projetos e ações 
implementados; e. Rede de atores e sujeitos sociais e políticos: que estão 
presentes em interação nessas diversas modalidades e em suas interfaces. 
(KAUCHAKJE; DELAZARI; PENNA, 2007, p. 139). 

 

A partir da avaliação das redes existentes na comunidade estudada, foi 
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possível reconhecer os atores da esfera pública presentes na mesma e os 

referenciais democráticos que a balizam. Na tabela e gráfico abaixo demonstramos 

como a comunidade se distribui entre estas redes. 

 

Tabela 1 - Tipos de redes colaborativas existentes na comunidade e a participação dos 
atores dentro delas 

 

CATEGORIAS CASOS %CASOS 

PERTENCIMENTO 2 14,30% 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 3 21,40% 

MOVIMENTALISTA 2 14,30% 

POLÍTICAS PÚBLICAS  4 28,60% 

ATORES E SUJEITOS SOCIAIS  1 7,10% 

ELETRÔNICAS  0  0 
 

Fonte: a autora 

 

 

 
Gráfico 1 – Tipos de redes colaborativas existentes na comunidade e a participação dos 
atores dentro delas 
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Orientadas pela metodologia da interpretação hermenêutica em 

profundidade (HP), organizamos a pesquisa bibliográfica no sentido de buscar sua 

reinterpretação no âmbito do campo empírico de análise, seu campo-sujeito. Assim, 

ao longo dos capítulos teóricos foram incluídos os olhares da comunidade 

pesquisada sobre os temas em debate, expressos em seus depoimentos, com o 

objetivo de dar às avaliações teóricas a dimensão de sua práxis, sem, contudo, 

considerar que tal articulação pode esgotar a compreensão de um tema tão 

complexo, o que seria uma visão por demais simplista de nossa parte. 

Destacamos que, no período entre novembro de 2011 e março de 2012, 

realizamos um estágio de doutorado financiado pela CAPES, na Universidade Nova 

de Lisboa, sob a orientação do Prof. Dr. João Pissarra Esteves. Este período de 

estudo foi determinante para o alargamento das discussões teóricas a respeito da 

problemática dos conceitos de público, espaço/esfera pública; comunicação pública; 

e sociedade civil, que fundamentam esta tese. 

A pesquisa empírica foi iniciada assim que fomos selecionadas para fazer 

parte do curso de doutorado na Universidade de São Paulo, sob a orientação da 

Profª. Drª. Margarida Kunsch. Essa pesquisa foi organizada em quatro fases: na 

primeira, seguimos a técnica da observação participante a fim de delimitar a 

problemática de pesquisa e os sujeitos da pesquisa, os quais foram definidos em 

conjunto com a comunidade; na segunda, entrevistamos os sujeitos delimitados na 

amostra intencional; na terceira, realizamos uma reunião com a comunidade 

envolvida a fim de apresentar, discutir e deliberar a respeito dos resultados; por 

último, realizamos uma reunião ampliada, com o mesmo objetivo, da qual 

participaram os integrantes da sub-rede de educação, envolvidos na dinâmica da 

política pública de educação de Londrina-PR. Estas fases se desenvolveram entre 

2010 e 2012, conforme apresentaremos a seguir. 

 

� Primeira fase: observação participante 

Nesta fase, conversamos com vários líderes e sujeitos da comunidade, ou 

seja, com alguns atores de referência que vivem e/ou atuam na comunidade. 
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Tínhamos como objetivo determinar uma questão de interesse público a partir da 

ótica destes atores, que se definiram pela pesquisa da política de educação 

praticada na comunidade”, uma vez que a consideravam como um problema que 

merecia ser debatido coletivamente. A partir destas observações, tivemos acesso a 

uma matéria veiculada num jornal da cidade de Londrina-PR, o Folha de Londrina 

(vide Anexo A), que fez a cobertura de um caso ocorrido na Escola Thiago Terra, 

localizada no bairro, o que mobilizou a comunidade em torno do problema. Este fato 

foi objeto de análise das entrevistas realizadas na segunda fase desta pesquisa, 

conforme instrumento em Apêndice A. Vale ressaltar que nosso interesse não era o 

de fazer uma análise de conteúdo da matéria, mas utilizá-la como meio para a 

avaliação do caso. 

Nesta fase solicitamos também a indicação de sujeitos participantes da 

esfera pública da comunidade que pudessem colaborar na interpretação do 

fenômeno selecionado. Estes sujeitos foram indicados com base nos seguintes 

critérios:  tempo de moradia na comunidade; idade; participação ou não nos 

movimentos; e participação ou não nas redes sociais colaborativas da comunidade.  

 

� Segunda fase: entrevistas 

 

Foram entrevistados 13 (treze) líderes e representantes da comunidade, 

tendo como base a pauta em anexo (vide Apêndice A). As entrevistas foram 

realizadas, em sua maioria, individualmente, e tiveram entre uma hora e uma hora e 

meia de duração. Quatro sujeitos foram entrevistados em dupla, em função de suas 

disponibilidades de tempo, entretanto, as perguntas foram respondidas 

individualmente. 

Esses sujeitos foram selecionados a partir de sua tradição sócio-histórica na 

comunidade em estudo e foram divididos entre pioneiros e jovens. Este critério foi 

definido uma vez que a história da comunidade é um importante fator de mobilização 

e agregação de identidade entre seus moradores. No início da sua história, foram os 

pioneiros que  lideraram muitas das mobilizações que marcam a identidade do 

bairro. Um dos entrevistados já morava no Bairro antes mesmo da ocupação que 

deu início à formação do hoje conhecido Jardim União da Vitória. 

Grande parte dos resultados obtidos foi incorporada aos capítulos da tese 
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como forma de possibilitar uma dimensão sócio-histórica às análises teóricas 

realizadas.  Ressaltamos a preocupação que nos acompanhou durante toda a 

pesquisa, teórica e de campo, de possibilitar uma análise da esfera pública da 

comunidade, campo-sujeito deste estudo, a partir dos pressupostos teórico-práticos 

que fundamentam essa tese.  

Conforme Thompson (1995), este tipo de análise é uma reinterpretação das 

produções simbólicas feitas pelos sujeitos da vida quotidiana, seu campo-sujeito-

objeto. Nessa reinterpretação do pesquisador, é fundamental considerar as 

diferentes maneiras como os sujeitos simbolizam e se expressam sobre a realidade 

sócio-histórica em análise. Assim, cada uma das entrevistas foi avaliada em 

separado, com base em diferentes categorias de análise, para que pudéssemos 

compreender seu ponto de vista sobre a realidade, respeitando sua singularidade. A 

partir destas avaliações individuais, foi realizada uma análise conjuntural da 

temática, para a qual se levou em consideração todas as opiniões apresentadas na 

pesquisa. 

A análise dos dados obtidos nessa fase foi realizada por meio do Programa 

QDA Miner 4.0, que faz análises qualitativas de pesquisas sociais, sistematizando as 

informações em tabelas e gráficos, o que nos possibilitou um entendimento da 

realidade pesquisada  com maior profundidade e segurança. As tabelas e gráficos 

criados não aparecerão no corpo do trabalho, salvo em alguns momentos 

fundamentais; somente os depoimentos serão apresentados. 

Os nomes verdadeiros dos entrevistados foram omitidos e trocados por  

fictícios. Apesar deste procedimento, no início de cada entrevista,  apresentamos ao 

entrevistado uma carta de consentimento que nos autorizava, inclusive, a publicação 

dos dados da pesquisa em sua íntegra (Apêndice B). Entretanto, preservarmos os 

nomes dos entrevistados, uma vez que alguns temas avaliados, como os que 

envolvem o crime organizado na comunidade, poderiam comprometer a segurança 

dos mesmos caso não procedêssemos desta forma. 

Abaixo, são apresentados os nomes fictícios dos entrevistados, as redes 

colaborativas a que pertencem e o tempo de participação na comunidade: 

1. Vado: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; 

rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro 
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2. Isis: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de 

pertencimento. Jovem. 

3. Maria das Dores: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos. Jovem. 

4. Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas 

públicas. Jovem. 

5. Hortêncio: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; 

rede movimentalista. Pioneiro. 

6. Régis: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; 

rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro. 

7. Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; 

rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira. 

8.  Sebastião: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro. 

9. Rui: rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas 

públicas, rede de pertencimento. Jovem. 

10.  Raquel:  rede de pertencimento, rede movimentalista. Jovem.  

11.  Aparecida: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira. 

12.  Carolina: rede de pertencimento. Jovem. 

13.  Silvia: rede de pertencimento. Jovem. 

No corpo do trabalho, ao nos referirmos aos entrevistados, destacamos, 

entre as variáveis observadas: seu nome fictício, a rede social a que pertence e  sua 

categoria em termos de tempo de participação nos movimentos sociais da 

comunidade, no caso, definida entre pioneiro e jovem. Assim, quando nos referimos 

a esta categoria, não estamos apontando somente a faixa etária a que pertence o 

entrevistado, mas o tipo de sujeito coletivo que encerra suas interpretações sócio-

históricas da realidade pesquisada. O mesmo objetivo vale para as demais variáveis 

observadas e que deram suporte à metodologia utilizada.   

 

� Terceira fase: reunião com a comunidade para a apresentação dos 
resultados da pesquisa 

 

Neste momento, tivemos como objetivo a apresentação dos resultados 
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obtidos nas entrevistas aos seus sujeitos, para buscar, em conjunto, a 

reinterpretação dos dados levantados. Optamos por este procedimento como forma 

de minimizar os conflitos existentes entre os saberes simbolicamente produzidos 

pelos sujeitos da pesquisa e os elaborados por nós. Os dados foram apresentados 

em forma de gráficos, a fim de facilitar sua visualização e compreensão pela 

comunidade. Entretanto, ressaltamos várias falas dos entrevistados que poderiam 

trazer contribuições mais profundas ao entendimento da análise.  

A partir das discussões geradas neste espaço público, acreditamos que foi 

possível delimitar um conhecimento novo sobre a temática abordada. Na 

oportunidade, procuramos garantir uma participação mais democrática e igualitária 

possível, que possibilitasse a expressão de diferentes falas e opiniões, a fim de 

determinar um consenso. Uma das sugestões foi a realização de uma reunião 

ampliada, com as os representantes da política pública de Londrina, para a 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

Esta reunião com a comunidade foi realizada em uma sala de aula do 

departamento de comunicação da Universidade Estadual de Londrina, no dia 

07/08/2012, entre as 19:30h e 21:30h. Optamos por este local para garantir a 

liberdade de discussão, uma vez que os locais públicos disponíveis na comunidade 

são poucos e a maioria deles está ligada à estrutura escolar. Além disto, neste local 

foi possível a gravação das imagens e do som da reunião, o que facilitou a 

recuperação e a análise dos dados. Um carro da Universidade Estadual de Londrina 

foi disponibilizado para buscar e levar os participantes na comunidade.  

 

� Quarta fase: reunião com os participantes da rede de políticas da cidade para 
apresentação dos resultados da pesquisa 

Esta quarta fase compreendeu a reunião realizada com os membros da 

Rede Intersetorial de Políticas Públicas, ligados à sub-rede da educação, da qual 

participamos a fim de expor os resultados da pesquisa sobre a temática da política 

pública de educação realizada no Jardim. União da Vitória.  A reunião aconteceu no 

dia 20 de setembro de 2012, às 14:30h , no CRAS  Sul  _  Centro de Referência de 

Assistência Social da Região Sul de Londrina-PR. Estas redes intersetoriais de 

políticas públicas reúnem-se mensalmente e delas participam os integrantes da 

Comissão Sistematizadora da Rede Intersetorial da Região Sul, além de uma ou 

mais sub-redes diretamente ligadas ao tema em discussão. Neste caso, foram 
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convidados os membros da sub-rede da educação, que são os profissionais da área 

de educação que atuam no cotidiano dos equipamentos sociais e têm contato direto 

com a população usuária dos serviços. 

Desta reunião participaram: 

Comissão Sistematizadora da Rede Intersetorial da Região Sul  

• Marisa Kiyota Stelmachuk – Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS SUL A  

• Ieda Maria – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS SUL B  

• Daniel Soares da Silva - Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS SUL A  

• Jaqueline Ferreira – Núcleo Regional de Ensino  

• Eliane Maria L. Pereira – Secretária Municipal de Educação  

• Mirna Papi Gerniniano – Autarquia Municipal de Saúde  

• Claudia Fidelix Martins – Unidade Básica de Saúde/Parque das 

Indústrias (PIND)  

Além dos representantes dos seguintes serviços e programas: 

• Escola Municipal Zumbi dos Palmares 

• Colégio Estadual Maria J. B Aguilera 

• Colégio Estadual Profª Rina Mª de Jesus Francovig 

• Economia Solidária  

• Centro de Referência de Assistência Social  Sul A – CRAS SUL A  

• Centro de Referência de Assistência Social  Sul B – CRAS SUL B  

• Programa Projovem Adolescente – Coletivo região sul  

• Unidade Básica de Saúde – PIND  

• Núcleo Regional de Ensino  

• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa Com Deficiência e 

Suas Famílias  

Os resultados desta reunião serão apresentados no item 6.4.1- Relato de 

experiência. 
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2.3. CONTEXTO HISTÓRICO DO CAMPO DE ESTUDO _ JARDIM UNIÃO DA 

VITÓRIA- LONDRINA-PR 

 

 

O Jardim União da Vitória é um bairro situado na região Sul da cidade de 

Londrina, afastado cerca de nove quilômetros do centro, próximo à Rodovia 

Londrina-Mauá, estrada do Distrito de Maravilha, conforme mapa em Anexo B. 

Atualmente sua população é de 10.086 habitantes, segundo os dados do Censo de 

2010 do IBGE (2010). 

O bairro tem uma história singular, pois é conhecido como a primeira 

ocupação urbana da cidade de Londrina _ PR, que se deu em agosto de 1985, 

quando 15 famílias (30 adultos e 60 crianças), vindas de três favelas: Marisa, Jardim 

Nossa Senhora da Paz e Jardim Franciscato, decidiram ocupar o terreno.  

O local era uma fazenda que pertencia à prefeitura de Londrina e as famílias 

que a ocuparam queriam a terra para trabalhar, uma vez que, em seus locais de 

origem, já não encontravam trabalho e formas de sustento. Não foi uma ocupação 

tranquila, houve muita negociação entre a COHAB  (Companhia de Habitação de 

Londrina) e os ocupantes, que defendiam o início da reforma agrária no estado do 

Paraná.  

O grupo insistiu em permanecer e, embora o conflito estivesse sempre 

presente nessa ocupação, o acordo entre as famílias ocupantes e a COHAB só 

aconteceu após os representantes das 15 famílias conseguirem expor a situação ao 

então governador do estado, José Richa. Por este acordo, que redundou num 

contrato de permissão de uso, foi cedido um alqueire de terra para cada família, ou 

seja, 15 dos 46 alqueires poderiam ser explorados pelos ocupantes. 

Em 1988, estas famílias e outras que chegaram ao local se organizaram para 

reivindicar melhorias e a infraestrutura necessária para o bairro. Em função destas 

mobilizações, a comunidade sugeriu que o local se chamasse Jardim União da 

Vitória; mais tarde, a comunidade deu nome às várias ruas, em homenagem aos 

trabalhadores que colaboraram nessas conquistas: rua do Pedreiro, rua do 

Agricultor, rua do Professor, do Jornalista, e por aí vai. Em 1989, os barracos foram 

derrubados para o nivelamento do local e construção das casas nos lotes cedidos 

pela prefeitura. 

As primeiras casas foram construídas em sistema de mutirão e, em 1990, 
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iniciou-se a construção de uma creche,  de um posto de saúde e de uma escola. Em 

1989, foi organizada a primeira associação de moradores da comunidade. Em 

fevereiro de 1995, foi formado o conselho de entidades, que tinha como objetivo 

fortalecer as reivindicações da comunidade junto aos órgãos competentes. Em 

função da mobilização da comunidade por meio deste conselho, muitas conquistas 

foram obtidas, desde a pavimentação das ruas, a circulação do transporte coletivo 

no local, a construção de escolas, de postos de saúde, entre outras melhorias. A 

forma de organização dos moradores era diferenciada tanto no sentido da 

participação quanto na sua condução, que era democrática. O conselho era 

composto por lideranças representativas das organizações locais e de órgãos 

prestadores de serviços, estes entendidos como os órgãos públicos que atuavam no 

bairro (escolas, posto de saúde, secretaria da assistência social do município, entre 

outros). Hoje, esta entidade já não existe na comunidade. No interior da tese, 

poderão ser observados alguns depoimentos relacionados a este conselho. 

Apesar de toda esta história de luta que deu inicio à formação do Jardim 

União da Vitoria, predomina, entre os moradores da cidade de Londrina, um 

estereótipo bastante negativo em relação a essa comunidade, que é reconhecida 

como um local violento e perigoso. Muitas vezes, os moradores têm dificuldade em 

arrumar emprego quando mencionam o lugar de residência. Esta questão será 

analisada, neste estudo, pela ótica dos próprios atores desta história. 
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3 PÚBLICO, SOCIEDADE CIVIL E ESFERA PÚBLICA  
 

 

3.1 PÚBLICO: A SOCIEDADE CIVIL DE UMA ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA 

 

 

Iniciamos este capítulo com a apresentação da ideia central que analisamos   

nesta tese, ou seja, o público enquanto sujeito coletivo da esfera pública.  

A concepção que defendemos a respeito do comportamento coletivo, 

conhecido como público, tem uma dimensão ético-política e sócio-histórica, pois o 

consideramos como um sujeito público, cuja natureza social é coletiva e 

transformadora, mas, fundamentalmente, delimitada por um contexto sócio-histórico. 

Este ente público é formado por pessoas, indivíduos, que se relacionam entre si e 

com a realidade externa, de forma processual, norteados por uma determinada 

ideologia. As forças política e de transformação deste ente público fundamentam-se 

em sua natureza ético-política, que é definida pelo contexto social, o qual pode ser 

modificado a partir de uma visão crítica do mesmo, com base em um novo padrão 

ético-moral. 

O público formado na esfera pública define-se a partir de uma sociedade civil 

que se organiza, processual e dialeticamente, com base em conceitos ético-políticos 

e interage com a sociedade, sendo seu sujeito-objeto de transformação. Neste 

sentido, creditamos à comunicação pública a possibilidade de inclusão democrática 

de indivíduos da sociedade, de diferentes classes sociais e extratos políticos e 

culturais, nesta nova esfera pública que vem sendo criada por este ente público. 

 O público faz parte do contexto da esfera pública, age sobre este como 

seu mobilizador (sujeito coletivo) e, ao mesmo tempo, é objeto deste contexto. 

Consideramos que, além desta sua força mobilizadora, seu protagonismo está 

vinculado muito mais a um ideário transformador, isto é, a uma vontade política de 

interferir sobre e neste contexto, do que, propriamente, a uma real capacidade de 

organização social. Diferentes forças concorrem no cenário da esfera pública e estas 

nem sempre favorecem ações organizadas e racionais. Apesar destes contextos 

desfavoráveis (ou nem sempre favoráveis), este grupo continua a ser um público, 

formador de opinião e da sociedade civil, por meio da comunicação pública. 

Acreditamos que, muitas vezes, a sociedade civil é apresentada numa perspectiva 
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funcional e positiva, que não condiz com a real condição do ser humano, mortal e 

falível, formador deste público, que, em alguns momentos, não consegue atuar e 

fazer parte dela devido a suas contingências físicas, intelectuais e ético-morais, ou 

seja, nem sempre, à luz das conceituações científicas, este grupo pode ser 

considerado um público, uma vez que não apresenta as características necessárias 

para tal.  

Acreditamos que a sociedade civil, na atualidade, é formada por grupos com 

disposição política para tomar parte da esfera pública e a transformar. Entretanto,  

o público nem sempre está apto a atuar na sociedade civil com todos os ingredientes 

exigidos pela teoria funcionalista de públicos, mas há, neste sujeito coletivo, uma 

disposição política para agir sobre seu contexto, disposição esta que é também 

transformadora, pois é gerada pela mobilização em torno de interesses públicos. 

Assim, o público que fundamenta esta tese situa-se numa visão dialética que se 

inscreve num contexto específico da realidade sócio-histórica e, neste sentido, é um 

sujeito coletivo transformador de seu contexto. 

Esta percepção vai ao encontro da apresentada por Esteves (2003), que   

considera o público como um processo dialético de formação social. A partir deste 

conceito, acreditamos que tal concepção adquire maior historicidade quando é 

percebida empiricamente, em contextos determinados. Neste sentido, buscamos, 

por meio de um constante vai e vem entre teoria e prática, reconhecer a dialética 

que envolve tal processo de concepção de público na esfera pública. Para Esteves: 

 

O caráter simbólico dos públicos confere-lhes grande homogeneidade e 
uma forma duradoura: as suas motivações não são materiais e a sua 
mobilização não tem por base a paixão ou meramente a acção – pelo 
menos em termos imediatos, o que não quer dizer que os públicos não se 
possam mobilizar para a prossecução de determinadas acções. O que une 
e mantém reunidos os membros de um público é a comunhão de ideias 
partilhadas e, acima de tudo, a consciência dessa comunhão; só esta força 
de convicção, transmitida pelo universo simbólico, permite manter coesos 
agrupamentos sociais reunidos apenas virtualmente, cujos membros não se 
conhecem nem estabelecem entre si contacto físico directo e regular. 
(ESTEVES, 2007, p. 194). 

 

 
O autor propõe uma visão de público como um processo que pode ou não 

acontecer em todos os momentos e em todos os espaços, assim, certamente, há, 

em seu ponto de vista, uma gênese dialética, pois este vê o público como um 

processo deliberativo no espaço público, que não é elitizado.  Enfim, sua proposta 
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tem um teor democrático e uma força utópica legítima. 

Acreditamos que a construção deste conceito de público como formador da 

esfera pública pode ser discutido à luz das referências atuais sobre a temática, 

numa busca pelo entendimento de sua gênese, de forma dialética, por meio da 

relação entre teoria e prática. Neste sentido, sua fundamentação conceitual foi, 

permanentemente, confrontada com os dados obtidos na pesquisa de campo, 

realizada no Jardim União da Vitória, os quais foram analisados numa perspectiva 

dialética, pois privilegiaram os contextos históricos que envolvem os atores sociais 

participantes da mesma, a partir da metodologia da interpretação hermenêutica em 

profundidade. (THOMPSON, 1995). 

Trata-se de uma pesquisa que buscou entender um  movimento social atual, 

existente nessa comunidade, a partir das circunstâncias históricas apresentadas, as 

quais foram reelaboradas e ganharam um novo significado social. A dialética 

percebe, na historicidade, o movimento de superação, a partir da negação 

provocada pelo conflito inerente à ação social. Há, neste ato, um porvir, a 

anunciação de uma transformação pelo sujeito histórico. 

Concordamos com Habermas (2012) e Sérgio Costa (1997) quando 

defendem que a análise social deve ser realizada a partir de demarcações históricas 

e contextuais bastante precisas, ou seja, com base em análises empíricas da 

realidade. Somente nestas condições, podemos perceber as contradições, as 

dificuldades, os desejos e as limitações do público diante da realidade em 

movimento. Neste sentido, segundo Costa: 

  
Para deslindar os processos sociais de transformação verificados no escopo 
da democratização, as investigações teriam, portanto, que penetrar o tecido 
das relações sociais e da cultura política gestada nesse nível, revelando as 
modificações aí observadas. Ao mesmo tempo, rompendo o véu do discurso 
institucional universalista, esses estudos necessitariam debruçar-se sobre 
os padrões concretos de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil, 
analisando o papel de atores como movimentos sociais, organizações não-
governamentais etc. para a operação de transformações em tais relações. 
(COSTA, 1997, p. 121). 
 

Os atores definidos por Costa (1997) são considerados, neste estudo, como 

públicos da esfera pública, pois o objetivo é analisar, justamente, o papel que estes 

assumem na sociedade civil.  

Acreditamos que os grupos sociais entendidos como públicos, com 

disposição política para atuar sobre e na esfera pública, podem ter origem, essencial 
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e ontologicamente, nos atores sociais referidos por Costa (1997), tais como: 

organizações não-governamentais, movimentos sociais, identidades alternativas, 

grupos de voluntários etc. Habermas (1997) faz uma distinção entre os atores 

participantes deste público que ajudam a criar a esfera pública, no sentido 

sociológico, e aqueles que adotam um “papel social”, de forma teatralizada, numa 

esfera pública já existente, utilizando-a para o atendimento de interesses 

particulares.  

Como se pode observar no Gráfico 2 e Tabela 2 apresentados a seguir, na 

comunidade pesquisada, os principais atores do espaço público, são: 

 
Tabela 2 - Atores do espaço público do Jardim União da Vitória 

 

CATEGORIAS CASOS %CASOS 

REDES COLABORATIVAS 9 64,30% 

REDES ELETRÔNICAS 0 0% 

MOVIMENTOS SOCIAIS 4 28,60% 

LÍDERES  3 21,40% 

JOVENS  1 7,10% 

PIONEIROS  3  21,40% 

 

Fonte: a autora 

 

 

Gráfico 2 - Atores do espaço público do Jardim União da Vitória 
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Sobre a necessidade de estudos empíricos em relação a essas 

organizações, Habermas aponta que: 

 

A teoria da acção comunicativa pretende pôr a descoberto um potencial de 
racionalidade implícito à própria prática da comunicação quotidiana. Deste 
modo, esta teoria prepara o caminho para uma ciência social que procede 
de um modo reconstitutivo, identificando os processos de racionalização 
cultural e social em toda a sua amplitude, e seguindo o seu rastro de volta 
mesmo para aquém do limiar das sociedades modernas; nesse caso já não 
precisamos de nos limitar a procurar potenciais normativos de 
transformação numa formação da esfera pública que ocorra de modo 
específico numa dada época. A necessidade de uma estilização dos traços 
protótipos particulares próprios de uma racionalidade comunicativa 
institucionalmente encarnada desaparece, dando lugar a uma aproximação 
empírica que resolve a tensão da oposição abstracta entre norma e 
realidade. Para além disso, e contrariamente ao que acontece com os 
pressupostos clássicos do materialismo histórico, deste modo podem ser 
postos em evidência o sentido estrutural próprio e a história interna dos 
sistemas de   interpretação e das  tradições culturais. (HABERMAS, 2012, 
no prelo). 

 

O propósito desta pesquisa é justamente este, ou seja, refletir sobre o papel 

desempenhado pelo público na sociedade civil, com base nos argumentos 

apresentados pela pesquisa de campo realizada no Jardim União da Vitória- 

Londrina- PR, que teve como objetivo buscar um entendimento da conceituação de  

público como elemento organizador da sociedade civil, por meio da comunicação 

pública, a partir de uma concepção empírica embasada em um contexto sócio-

histórico. Desse modo, buscamos compreender como o público presente na 

comunidade do Jardim União da Vitória, formador da sociedade civil, tem ocupado a 

esfera pública. 

A seguir, serão delimitados os vários conceitos contidos no termo público, 

apresentado, inicialmente, no tópico 3.1: Público, esfera pública e sociedade civil.  O 

conceito de comunicação pública será apresentado num capítulo à parte, por se 

tratar da fundamentação teórica que sustenta esta tese. 

 

3.1.1 Público e esfera pública 

 

É importante ressaltar que as expressões esfera pública e espaço público, 

nesta tese, são abordadas como sinônimos, em função dos autores que a 

fundamentam: Esteves, Costa e Avritzer e Habermas. Para os autores, a vitalidade 
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da esfera ou espaço público é dada pela comunicação, principal objeto de análise 

neste estudo. Neste contexto, segundo Habermas: 

 
Esfera ou espaço público é um fenômeno social elementar, do mesmo 
modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é 
arrolado entre os conceitos tradicionais elaborados para descrever a ordem 
social. [...] Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a 
esfera pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas 
o domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com a 
compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana (HABERMAS, 
1997, p. 92). 

 

Esteves (2005) corrobora esta concepção de esfera pública, que tem um 

significado político e um papel democrático na sociedade atual, como espaço 

formador e catalisador da opinião pública. A comunicação tem o papel de possibilitar 

o debate e o encontro de opiniões, o que dá vitalidade ao espaço publico,  

A este respeito, Costa e Avritzer (2004) assinalam que:  

 

Malgrado a metáfora espacial que sugere, equivocadamente, a existência 
de uma localização específica na topografia social, a esfera pública diz 
respeito mais propriamente a um contexto de relações difuso no qual se 
concretizam e se condensam intercâmbios comunicativos gerados em 
diferentes campos da vida social. Tal contexto comunicativo constitui uma 
arena privilegiada para a observação da maneira como as transformações 
sociais se processam, o poder político se configura e os novos atores 
sociais conquistam relevância na política contemporânea (COSTA; 
AVRITZER, 2004, p. 722). 
 

De modo geral, conforme Costa (1997) existem duas formas de 

entendimento da esfera pública: a que privilegia os meios de comunicação social e a 

que se fundamenta na comunicação interpessoal. 

 A primeira coloca os meios de comunicação no centro da formação da 

esfera pública, como elemento organizador das massas manipuladas por seu 

conteúdo, ou seja, há uma grande intenção de controle de tais instrumentos pelos 

centros de poder político e econômico das sociedades. Neste sentido, mesmo sendo 

a esfera pública um fórum comunicativo aberto, cada pólo deste ato comunicativo 

toma posições distintas e descompassadas, o que contraria a concepção de esfera 

pública enquanto espaço aberto e democrático de comunicação, acessível a todos e 

propiciador de iguais oportunidades de debate.  

Segundo Costa (1997), as mídias e os interesses econômicos e políticos são 

os atores da esfera pública, e o público, sua plateia, sem voz pública efetiva.  

Importante fenômeno surge quando parte desta ‘plateia’ se organiza para reivindicar 
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dos atores da esfera pública um tratamento adequado das questões de interesse 

público. Assim, por meio de movimentos sociais, este grupo transformado em plateia 

atua de modo a resgatar seu papel como público. 

A segunda concepção coloca os espaços de comunicação interpessoal e as 

redes colaborativas e informais de intercâmbio como elementos formadores da 

esfera pública. Conforme esta concepção, estes elementos relativizam a ação 

manipuladora das mídias e apontam para a possibilidade de formas discursivas de 

comunicação dentro da esfera pública. 

Graças a sua capacidade crítica e analítica, este público submete as 

mensagens dos atores da esfera pública a uma avaliação em termos qualitativos, 

tanto em relação ao seu conteúdo plástico quanto persuasivo, pois o contexto 

sociocultural deste público e suas redes interpessoais de comunicação permitem 

uma apreciação mais criteriosa das mesmas. Quando estas redes informais de 

comunicação interpessoal se organizam em uma estrutura mais complexa, passam a 

atuar como movimentos sociais ou associações civis e assumem, assim, maior 

visibilidade no contexto da esfera pública. 

Esta situação foi observada, nesta pesquisa de campo, no Jardim União da 

Vitória, após um incidente no Colégio Estadual Thiago Terra (Zona Sul de Londrina), 

quando pessoas da comunidade quebraram vidros da escola no período noturno das 

aulas. Após esse fato, a diretora desse colégio (recém-empossada) chamou a 

polícia para resolver a situação, o que gerou importantes constrangimentos entre os 

membros da comunidade, além de uma repercussão negativa na cidade. Algumas 

lideranças entrevistadas avaliaram o posicionamento da diretora como um ato de 

total intolerância, insensibilidade e distanciamento dos problemas do bairro. 

Segundo os entrevistados, a atitude da diretora afastou, ainda mais, a comunidade 

da escola e reafirmou, junto à sociedade londrinense, o estereótipo negativo do 

bairro, e, desse modo, muitos pagam pela ação de poucos. Segundo eles, outras 

atitudes poderiam ter sido tomadas antes de se optar pelo ato extremo de chamar a 

polícia. A maioria dos entrevistados, porém, também não gostou da atitude da 

diretora, mas a considerou como uma opção correta, pois não conseguiu visualizar 

outra forma de contornar o problema:  

 

A diretora não deveria ter exposto tanto os alunos, pois apesar de tudo 

existem muitos alunos bons na escola. Não deveria ter abordado a ameaça 



40 

 

de morte. No seu caso, ela mostraria mais as dificuldades que eles 

enfrentam, faria mais reivindicações, pediria suporte do Núcleo, melhorias 

em geral. (Isis: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de 

pertencimento. Jovem). 

 

Acredito que delatar para o jornal sobre o assunto não é a melhor maneira 

de lidar com o problema, pois pode provocar mais raiva em quem ameaça a 

diretora não poderia revidar essas agressões, pois isso assusta mais ainda. 

O que deveria fazer era entrar em contato com a patrulha. As ameaças vêm 

de fora, não são de alunos (Raquel: rede de pertencimento, rede 

movimentalista. Jovem). 

 

A atitude da professora foi certa, na época em que estudei na Escola Thiago 

terra a situação era exatamente essa, tinha problemas de iluminação, nunca 

via patrulha escolar e que lá os alunos eram bem difíceis de lidar, boa parte 

usuários de drogas.  Não vejo diferença entre o que foi retratado na matéria 

e a realidade (Carolina: rede de pertencimento. Jovem). 

 

É uma realidade, não falaram mal do Bairro, pois é necessário construir um 

muro para proteger a escola dos adolescentes que a querem destruir. 

(Sebastião: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro). 

 
Neste caso específico, constatamos, em um primeiro plano, que esta esfera 

pública local é formada por um público preocupado com as ações que envolvem a 

comunidade, pois este percebeu o posicionamento negativo da diretora e a 

repercussão do fato na imprensa, mas foram poucos os que demonstraram ter um 

senso crítico mais aguçado para formar, ou mesmo, influenciar a opinião pública. 

Além disto, percebemos passividade frente à ação das autoridades que servem o 

aparelhamento do Estado e uma influência relativizada da mídia sobre a formação 

da opinião pública. Muitos dos entrevistados definiram a mídia como parceira, 

embora, dos dois jornais locais, apenas um foi fazer a cobertura do fato, ainda que 

de maneira incompleta, sem dar continuidade à análise da situação. De forma mais 

substancial, percebemos que, pela falta de integração da política de educação com 

as redes intersetoriais de políticas públicas da região sul, esta diretora agiu de modo 

isolado, por não ter uma visão global da realidade em que estava envolvida: 

 

A escola Thiago Terra não se abre e nem participa das redes intersetoriais 
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(Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas 

públicas. Jovem). 

 

Esta Escola não conhece a comunidade. A política de educação praticada 

no União é da pior qualidade. (Vado : rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

Hoje deveria haver um caminho de discussão. O Conselho de Educação 

que tem representantes governamentais e não governamentais não tem 

discussões com os verdadeiros atores. Já foi colocada esta situação aos 

representantes do Núcleo de Educação. Para se ter uma ideia, o Conselho 

de Educação está indo pro 2º Congresso, enquanto que o de Assistência 

Social pra o 8º. A política de Educação está há anos instituída e até agora 

não se articulou com a comunidade.  Tem que despertar e fazer uma 

discussão dos problemas da educação com a comunidade. A escola tem 

que fazer a discussão sobre sua política junto com o público de interesse, a 

comunidade. O sistema de educação é impositivo, não tem uma discussão 

com a base. Se fomentar esta discussão, a população participaria e se 

posicionaria. O poder público tem que querer fomentar esta discussão,  isto 

juntamente com o engajamento dos professores na proposta (Rui: rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas públicas, rede 

de pertencimento. Jovem). 

 
Outra questão importante, abordada por Costa (1997), é a abertura das 

mídias a novos atores coletivos, por meio de uma organização mais democrática das 

pautas e de uma possível legitimação destes meios junto a atores locais, mesmo 

que esta tenha um cunho, puramente, de subsistência comercial. Isto pôde ser 

observado na cobertura do fato ocorrido no Jardim União da Vitória, uma vez que o 

jornalista responsável já era conhecido entre os entrevistados e definido como 

parceiro da comunidade, pois fazia parte da listagem de imprensa das lideranças 

locais. Não queremos discutir, neste momento, o conteúdo da matéria em questão, o 

que não é nosso objetivo, mas a abertura da imprensa a conteúdos que afetam 

núcleos menores da sociedade. Na opinião de um dos entrevistados:  

 

muitas vezes, o noticiário envolve o União em notícias   negativas e uma 

forma de alterar esta situação seria a imprensa parar de dar tanta 

informação negativa a respeito do União. O União tem um estereótipo 



42 

 

negativo por causa da sua história e estas notícias só pioram, não 

conhecem o lado bom do bairro, aqui tem mais gente boa do que ruim 

(Regis: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; 

rede movimentalista. Pioneiro). 

 

Acreditamos que o público seja, verdadeiramente, o sujeito de uma esfera 

pública democrática, em função de sua natureza crítica, informada e portadora da 

opinião pública. Refirimo-nos, neste sentido, ao ente público, ontologicamente 

considerado, que é formador deste sujeito que participa e dá contornos 

democráticos à esfera pública. Entretanto, concordamos com Habermas (2012) no 

sentido de que este público, configurado a partir da teoria do discurso, nem sempre 

se encontra totalmente pronto para a tomada de decisão, assim como a esfera 

pública nem sempre se configura de maneira organizada, conforme requerem as 

definições funcionais. 

 

A expectativa de resultados racionais fundamentada pela teoria do discurso 
alicerça-se antes na conjugação da formação da vontade política 
institucionalmente constituída com os fluxos de comunicação 
espontâneos, não permeados pelo poder, de uma esfera pública 
programada, não para as tomadas de decisões, mas para a exploração e 
resolução de problemas e, neste sentido, não organizada . Se quisermos 
que a ideia de soberania popular ainda seja passível de uma aplicação 
realista a sociedades de elevada complexidade, ela tem de ser dissociada 
da interpretação concretista de uma incarnação em membros de um 
colectivo fisicamente presentes e participantes em regime de co-decisão. 
(HABERMAS, 2012) 
 

Segundo Esteves (2003), a esfera pública moderna não contempla os ideais 

impulsionadores de sua existência: o público (onto) e a igualdade (ideo). Ao se 

contextualizar o indivíduo na realidade social e midiática atual (século XXI), este 

conceito necessita de novos contornos e conotações, pois esta sociedade 

globalizada é a mesma que informa e aliena, inclui e exclui o sujeito da esfera 

pública. Conforme Habermas: 

 
O público que lhe serve de suporte é recrutado entre a totalidade das 
pessoas privadas. E, em suas vozes díspares e variadas, ecoam 
experiências biográficas causadas pelos custos externalizados (e pelas 
disfunções internas) dos sistemas de ação funcionalmente especializados – 
causadas também pelo aparelho do Estado, de cuja regulação dependem 
os sistemas de funções sociais, que são complexos e insuficientemente 
coordenados. Sobrecargas deste tipo acumulam-se no mundo da vida. 
(HABERMAS, 1997, p. 97). 
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Tanto Esteves (2007) como Habermas (2003) definem os públicos, em suas 

particularidades, com base na comunicação e na troca discursiva entre seus 

membros, no mundo da vida, em busca de soluções que representem “um 

compromisso aceitável” para os mesmos, embora este nem sempre seja tão forte 

quanto o consenso. Há, nestas análises, uma visão processual de público, uma vez 

que o situam num espaço de conflito, formado por diferentes interesses que 

delimitam a sociedade civil, ao contrário da visão funcional e positivista, presente na 

bibliografia fundadora das relações públicas no Brasil e que ainda constitui o 

paradigma que embasa esta área do conhecimento, em grande parte das 

Universidades brasileiras. 

Quando se rejeita um paradigma, sempre há outro que irá substituí-lo, em 

outro patamar de compreensão e sociabilidade. Para Kuhn (2007), os paradigmas 

são a essência das ciências e, para rejeitá-los, é necessário que haja uma crise e, 

consequentemente,  a aceitação de outra visão sobre a natureza da pesquisa.   

Assim, não basta a apresentação de contra-exemplos, o que desencadearia 

a produção de argumentos e contra-argumentos, além do que, a existência de 

anomalias, no bojo de uma teoria, não gera uma crise, pois estas fazem parte de 

seu percurso de discussão. A crise inicia-se quando o paradigma tradicional não 

consegue dar respostas para as diferentes situações que se apresentam. 

Consideramos estas reflexões importantes para a análise da teoria dos 

públicos adotada por teóricos da área, no Brasil, baseada, essencialmente, em um 

paradigma positivista da sociedade, uma vez que esta se volta mais à apresentação 

de esquemas para sua concepção e caracterização, do que para a compreensão de 

sua natureza, a partir do contexto social. Desse modo, valoriza-se a definição de 

fórmulas para a caracterização dos públicos, entretanto, devido à natureza coletiva e 

conflituosa destes, é essencial a compreensão desse fenômeno coletivo a partir de 

uma reflexão dialética que permita uma renovação das bases teóricas que alicerçam 

a visão paradigmática dominante. Chamamos a atenção, neste momento, para as 

obras de Cândido Teobaldo de Souza Andrade1, primeiro teórico da área, no Brasil, 

                                            
1ANDRADE, C. T. S. Para Entender Relações Públicas. São Paulo: Editora Biblos, 1962.  
_____. Curso de Relações Públicas. São Paulo: Editora Atlas, 1970. 
 _____. Psicossociologia das Relações Públicas. Petrópolis: Editora Vozes, 1975.  
_____. Dicionário Profissional de Relações Públicas e Comunicação. São Paulo: Editora Saraiva, 
1978.  
_____. Administração de Relações Públicas no Governo. São Paulo: Edições Loyola, 1982.  
_____. Como Administrar Reuniões. São Paulo: Edições Loyola , 1988. 
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que sintetizou as noções de público, em Relações Públicas, a partir de Blumer2, as 

quais permanecem reconhecidas como fundamentais para a formação teórica dos 

profissionais de relações públicas no país. O autor destaca que o público é o objeto 

de trabalho do relações-públicas, pois este é gerado a partir de uma controvérsia 

pública, cujos interesses antagônicos devem ser administrados por este profissional 

a fim de harmonizá-los. Neste contexto, o pressuposto dialético para a criação de 

uma nova síntese é substituído pela diluição dos interesses dos pólos contrários, em 

função do chamado ‘interesse mútuo’. 

A ciência avança na construção de novos paradigmas, que emergem graças 

a determinações sócio-históricas e a progressos filosóficos e teórico-metodológicos, 

porém, estes avanços são possíveis somente a partir de uma fundamentação 

anteriormente existente. Nesses avanços, esses paradigmas não se 

descaracterizam e nem são descartados, mas se ampliam e se modificam, 

impulsionando o novo. Historicamente, perduram e, assim, compõem uma 

pluralidade de concepções que embasam horizontes de pensamentos e práticas 

antes não vislumbrados, o que propicia a percepção de caminhos diversos e novas 

respostas para a complexidade do mundo, além de novos conhecimentos. É dessa 

forma que ocorre a produção de conhecimentos novos e é, nesta perspectiva, que 

trabalhamos novos paradigmas de modo a ressignificar conhecimentos da área 

como  uma reconstrução coletiva de saberes e práticas.  

Entre os teóricos preocupados em dar um novo enfoque à profissão, é 

comum a pesquisa em outras áreas de conhecimento a respeito dos públicos, a fim 

de ampliar o universo de questionamento e aperfeiçoar a atuação do profissional. 

Um marco na história das relações públicas, no Brasil, foi a obra Relações públicas 

no modo de produção capitalista, de Cicília Peruzzo (1982), fruto de sua dissertação 

de mestrado, defendida na Universidade Metodista de São Paulo, em 1981, na qual 

a autora faz uma crítica veemente à concepção teórico/prática das Relações 

Públicas, abrindo importante debate na área. Anteriormente, Margarida Kunsch já 

havia iniciado um questionamento sobre os parâmetros que orientavam a profissão, 

em Relações públicas comunitárias: um desafio (1984). Nessa mesma perspectiva, 

incluímos nossa dissertação de mestrado, defendida na Universidade Metodista de 

                                            
2
 BLUMER, Herbert. A massa, o público e a opinião pública. In: COHN, Gabriel (Org). Comunicação e 

indústria cultural. 4 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 
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São Paulo, em 19913. A partir destes ensaios, pudemos perceber que um novo 

paradigma para a teoria das RP já vinha se delineando, uma vez que o vigente, até 

então, se mostrava limitado para o desenvolvimento de uma problematização a 

respeito dos públicos na sociedade moderna. 

Uma crise inicia-se quando o paradigma tradicional já esgotou todas as suas 

possibilidades para atender a demanda por respostas para diferentes situações que 

se apresentam, dando origem a uma crise paradigmática, como a vivida pela teoria 

das Relações Públicas. Conforme Kuhn (2009, p. 117), isso se dá quando a 

“emergência de uma nova teoria rompe com a tradição da prática científica e 

introduz uma nova dirigida por regras diferentes, situada no interior de um universo 

de discurso também diferente [...].”  

A obra Relações Públicas Comunitárias, de Kunsch4, foi fundamental para a 

emergência deste novo paradigma, pois reúne uma coletânea de artigos que 

refletem sobre a necessidade do relações-públicas assumir uma nova postura diante 

da realidade em que atua. Há vinte anos, quando iniciamos nossas primeiras 

percepções sobre o aspecto positivista que fundamentava a teoria das relações 

públicas, ainda de forma muito imatura, pois nos debruçávamos sobre um trabalho 

de conclusão de curso de graduação, inserimo-nos nesse grupo hoje preocupado 

em delinear um novo paradigma profissional. Percebe-se, assim, que os 

conhecimentos científicos repercutem na realidade e, ao mesmo tempo, são 

compelidos por esta, sendo que sua tessitura nunca é um objeto individual, mas 

consequência de uma percepção coletiva dos fenômenos. Para Kuhn: 

 
É por isso que uma nova teoria, por mais particular que seja seu âmbito de 
aplicação, nunca ou quase nunca é um mero incremento ao que já é 
conhecido. Sua assimilação requer a reconstrução da teoria precedente e a 
reavaliação dos fatos anteriores. Esse processo intrinsecamente 
revolucionário raramente é completado por um único homem e nunca de um 
dia para o outro. (KUHN, 2009, p. 26) 
 

Assim como as revoluções políticas se iniciam a partir de um pequeno 

segmento da comunidade que se mostra descontente com as respostas e soluções 

                                            
3 ESCUDERO, Regina Célia. Relações Públicas Comunitárias: uma exigência da sociedade civil 
brasileira. 1991. 231 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Instituto Metodista de Ensino 
Superior, São Bernardo do Campo.  
4 KUNSCH, Margarida M. Krohling , KUNSCH, Waldemar (org.). Relações públicas comunitárias : a 
comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo: Summus, 2007. (A obra 
sintetiza o pensamento dos autores da área a respeito das concepções teórico-práticas das Relações 
Públicas Comunitária). 
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do regime político vigente, as revoluções científicas também têm origem em um 

pequeno grupo de cientistas. A visão política do novo paradigma das relações 

públicas comunitárias, populares, e da comunicação pública têm sido os pilares de 

sustentação para reflexões, inclusive, em pesquisas com enfoque tradicional, na 

área, realizadas em âmbito empresarial. Neste rico e complexo contexto, pode-se 

perceber uma visão menos formal e mais humana a respeito do cidadão que faz 

parte dos diferentes públicos, ainda que não seja uma visão revolucionária. Segundo 

Demo (1989, p. 124), nessa dialética, há uma possibilidade de revolução cotidiana, 

pois esta “não pode restringir-se a grandes vôos históricos, em que ninguém vive, 

ama e chora, mas deve acalentar os desejos, teorias e prática do dia-a-dia mais 

corriqueiro. Somente assim a revolução se torna cotidiana.” 

Esteves (2003) chama a atenção também para a relação público/privado 

presente nos públicos, pois estes são grupos que reservam um papel importante 

para cada um de seus formadores, uma vez que as “individualidades” são 

importantes condutores das opiniões desses grupos especializados, no que diz 

respeito a assuntos debatidos pela sociedade civil no espaço público, por meio da 

comunicação pública. Desse modo, os públicos são os primeiros protagonistas da 

modernidade. 

O autor, entretanto, contrapõe este ideal performático do público, orientado 

por sua capacidade diferenciada de reflexão e autonomia diante dos assuntos de 

interesse público, às forças políticas, sociais e econômicas que movem os interesses 

da sociedade civil na modernidade. Apesar de sua capacidade de neutralizar tais 

forças e argumentos, por meio da racionalidade e da autonomia conquistada pelo 

acesso à informação, nem sempre é possível que seus ideais sustentem a esfera 

pública. A perspectiva conceitual apresentada por Esteves (2003) sobre o público 

tem uma dimensão política e contextual, que constitui referencial imprescindível à 

compreensão deste agrupamento coletivo na atual sociedade da informação. Neste 

sentido, Esteves ressalta que: 

 
A importância dos públicos no mundo moderno ficou a dever-se, em larga 
medida, a esta sua força pragmática, à possibilidade de esta nova forma de 
socialidade gerar actores sociais (colectivos) no pleno sentido do termo, 
com capacidade de intervenção sustentada numa sólida base simbólica e 
racional (ideais e convicções), criteriosamente orientada e observando 
exigências de responsabilidade. (ESTEVES,  2003, p. 29) 

 

A relação entre os públicos e as Instituições da sociedade, na maioria das 
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vezes, é tensa, pois a tendência é que os públicos apresentem uma visão inovadora 

enquanto que as Instituições representativas dos 1º e 2º setores organizacionais se 

pautam pela estabilidade. Desse modo, desenvolve-se um processo de resistência 

por parte das Instituições frente às ações desses grupos formadores de uma esfera 

pública genuinamente representativa dos interesses públicos. A tensão que se 

estabelece, nesta relação, é fruto de um processo questionador, crítico, que busca 

novos horizontes a partir das discussões que se elaboram no espaço público. O 

contrário é a manutenção da realidade social conforme os paradigmas estabelecidos 

pelos grupos de interesse e de dominação social. 

Os públicos, como mobilizadores da esfera pública, promovem, além do 

debate sobre a realidade, um constante questionamento sobre o seu devir, portanto, 

são atores das transformações sociais. Este processo é fruto de uma ação 

comunicativa que se manifesta no interior das relações cotidianas estabelecidas, 

que se ancoram na natureza destes públicos. Entendemos que a comunicação 

pública, presente neste contexto, é democrática, pois emerge das características 

inerentes a cada público, sem padrões estabelecidos a priori. Neste sentido, Esteves 

assinala que: 

A acção inovadora dos públicos provém da sua interacção regular com as 
diferentes instituições sociais (instituições políticas incluídas, mas não só) e 
tem como meios privilegiados de concretização, a actividade dos 
‘publicistas’, isto é, os discursos produzidos (a partir do interior) pelos seus 
membros mais destacados e que assumem o papel de críticos sociais, e os 
movimentos sociais, cuja emergência e actividade são potencialmente 
regeneradoras dos próprios públicos. (ESTEVES, 2003, p. 30). 

 

 

3.1.1.1 O relações-públicas na esfera pública: uma análise sócio-histórica 

 

Habermas (2003) afirma que o público, em determinado momento histórico, 

especialmente, em momentos de fortalecimento do capitalismo, deixa de ser um 

locus de formação da opinião pública, pois essa função passa a ser assumida  pelos 

novos profissionais, os Public Relations,  responsáveis por despertar e produzir a 

opinião pública. Com base nesse enunciado de Habermas (2003), pretendemos 

elaborar algumas reflexões sobre o papel social do profissional da comunicação no 

trato da opinião pública e, em especial, do profissional de relações-públicas, que, 

nas palavras do autor, é o responsável por despertar e produzir a opinião pública. 

Apesar de concordar com tal ideia, especialmente, quando se trata de abordar a 
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gênese da profissão de Relações Públicas, acreditamos que é fundamental a 

realização de uma análise crítica sobre o papel de todos os profissionais de 

comunicação no que diz respeito ao trato da opinião pública e sua influência por 

meio dos diversos canais de informação hoje existentes. Para Habermas:  

 

[...] de uma função da opinião pública tornou-se também um atributo de 
quem desperta a opinião pública; public relations, nome com que 
recentemente foram batizados os ‘relacionamentos com o público’ e que 
têm por objetivo produzir tal publicity. (HABERMAS, 2003, p.14). 
 

Peruzzo (1982), em seu livro Relações Públicas no Modo de Produção 

Capitalista, faz uma profunda reflexão sobre a influência da história das Relações 

Públicas, desde sua origem, para a definição da essência desta atividade. Criada no 

início do século XX, atrelada ao processo de fortalecimento do capitalismo, é nos 

Estados Unidos que as Relações Públicas se destacam como prática fundamental 

para o desenvolvimento das indústrias e para o tratamento da imagem de seus 

líderes. Ivy L. Lee, considerado o primeiro profissional de Relações Públicas, foi 

responsável pelo tratamento da imagem de John D. Rockefeller Jr, considerado, na 

época, pela opinião pública, como um líder inescrupuloso e violento, responsável por 

atirar em grevistas da sua companhia, Colorado Fuel and Iron Co, além de praticar 

atos de corrupção e até assassinatos. Entretanto, Ivy Lee, por meio do emprego de 

técnicas de Relações Públicas, transformou a imagem deste sórdido empresário 

junto à opinião pública. Segundo Peruzzo: 

 

A primeira providência de Ivy Lee foi dispensar os agentes de segurança 
que acompanhavam a família Rockefeller. Em seguida abriu as portas da 
organização para a imprensa e admitiu o diálogo com líderes da 
‘comunidade’ e do governo’. Foram erguidas fundações filantrópicas, 
centros de pesquisa, universidades, hospitais, museus e concedidas bolsas 
de estudo. [...] O empenho de Lee em benefício de Rockefeller transformou 
o ‘homem odiado pela opinião pública consciente de seu país (...) em herói, 
em santo’. (PERUZZO, 1982, p. 17). 
 

No Brasil, a Light and Power Co. Ltd., atual Eletropaulo, companhia de luz 

de São Paulo, cria, em 1914, o primeiro escritório de Relações Públicas. Segundo 

Peruzzo (1982, p. 20), “é nos anos de 1950 que as Relações Públicas adquirem 

maior forma.” Como no contexto mundial, no Brasil, o crescimento desta atividade 
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está relacionado ao desenvolvimento do processo de industrialização5. Na década 

de 1950, foram criados os primeiros cursos de Relações Públicas e também a 

Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP). 

No plano político, na década de 1940, o então presidente da república, 

Getúlio Vargas, responsável pela implantação das Indústrias de base no país, 

percebeu a necessidade de promover relações de cordialidade entre o Estado e a 

classe trabalhadora, pois a década de 1930 havia sido marcada por greves de 

trabalhadores, que tinham uma postura reivindicatória e de organização de classes. 

Considerado como um genuíno profissional de ‘Relações Públicas’, Getúlio 

Vargas, em seu governo, buscou estratégias para minimizar os conflitos de classe, 

antever as reivindicações dos trabalhadores e repassá-las como dádiva de um 

governo marcado por ações populistas. Devido a estas ações, a classe trabalhadora 

deixa de ter o nível de mobilização existente antes do governo Vargas em torno de 

suas reivindicações. Segundo Peruzzo: 

  

O Estado reconhece que é importante existirem relações não conflitantes 
entre as classes sociais, para a expansão do capitalismo no país. O capital 
e o trabalho devem harmonizar-se na fase da acumulação do capital e início 
da industrialização (PERUZZO,1982, p.22). 

 

Nesse momento, conforme a autora, já se anunciava a necessidade das 

Relações Públicas disporem de técnicas a serviço das classes dominadas, o que 

definiu como Relações Públicas na contramão. Neste sentido, 

 

[...] as Relações Públicas sob a ótica da classe dominada são um processo 
político-pedagógico não neutro, mas de opção pela libertação, pela 
superação da alienação, pela libertação de oprimidos. É todo um processo 
de conscientização de toda trama social criada pela dinâmica histórica. É 
toda uma articulação dos dominados e mesmo com as alianças feitas com 
os que estão dispostos à superação de uma sociedade desigual e 
antagônica (PERUZZO, 1982, p.128). 
 

Costa (1995) faz semelhante abordagem a respeito da atividade do 

profissional relações-públicas, ao alinhá-la à formação de uma esfera pública com 

bases funcionalistas, que se forma como um mercado de opiniões. Assim, os atores 

dessa esfera pública têm como objetivo chamar a atenção pública, por meio da 

                                            
5 Para maiores detalhes, consultar:  KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Relações públicas e 
modernidade: novos paradigmas na comunicação organizacional. São Paulo: Summus, 1997. 
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geração de opinião pública, para influenciar as instâncias de poder. Segundo o 

autor, neste contexto, o profissional de relações públicas atua como manipulador da 

opinião púbica, pois fabrica uma esfera pública. O autor reflete, ainda, que: 

 

Para o modelo funcionalista, que projeta a imagem de uma esfera pública 
inteiramente ‘apoderada’ pelos diversos grupos de interesses, a questão 
relativa à atribuição de um status política e analiticamente diferenciado para 
os atores da sociedade civil certamente não se coloca. (...) Se se pretende 
afirmar, nos termos de tal modelo, que a esfera pública ainda preserva 
alguma função enquanto base de legitimação da ordem política, há de se 
entender legitimação, neste contexto, como simples resultado de um 
trabalho eficiente de relações públicas (COSTA,1995, p. 61).  

 

Percebe-se, assim, um evidente atrelamento da profissão de relações 

públicas a uma visão funcionalista da sociedade, que, segundo Peruzzo (1982), 

pode ser resultado das suas raízes históricas, profundamente condicionadas ao 

nascimento e fortalecimento do capitalismo. Evidencia-se, na atualidade, entretanto, 

a gênese de uma nova concepção da atividade, desta vez, baseada num conceito 

de esfera pública que é concebido a partir das condicionantes do mundo da vida.  

Nesse sentido, Costa (1995) analisa o modelo teórico-discursivo concebido por 

Habermas, segundo o qual, a  

 

Idéia de uma esfera pública inteiramente apoderada e manipulada pelos 
diversos grupos sociais é colocada em questão. (...) O autor [Habermas] 
reconhece a força aglutinadora da coordenação sistêmica; concebe, 
entretanto, um segundo campo, o mundo da vida, caracterizado por ações 
orientadas para o entendimento³.(...) Em outras palavras, o que se afirma é 
que a esfera pública não é constituída apenas por discursos que 
simplesmente ocultam o anseio de poder de grupos econômicos e políticos 
particulares. Para ela dirigem-se também fluxos comunicativos 
condensados na vida cotidiana, que encerram questões relevantes para o 
conjunto da sociedade (COSTA, 1995, p. 58).  
 

 
Graças a esse novo paradigma apresentado, alguns profissionais brasileiros 

da área das Relações Públicas vêm trazendo importantes e significativas reflexões e 

proposições. É fundamental destacar a obra organizada por Kunsch, em 2007, 

Relações Públicas Comunitárias: a comunicação em uma perspectiva dialógica e 

transformadora, na qual são apresentadas as contribuições de diversos autores da 

área preocupados em engajar este profissional em um novo paradigma político e 

social.   

Como a atuação do relações-públicas ainda está, fortemente, atrelada aos 

interesses das esferas dominantes da sociedade capitalista, acreditamos que a 
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resposta, ou melhor, a fundamentação para uma nova tomada de postura deste 

profissional encontra-se na comunicação pública presente no mundo da vida, que, 

para Habermas (1997), pode ser comparado com a esfera pública, no sentido de 

que sua vitalidade está fundamentada na ação comunicativa.  Como representante 

da escola de Frankfurt, o autor não aceita a ideia da razão instrumental da 

modernidade e da dominação do sistema sobre o mundo da vida, assim, propõe que 

a ação dialética deve orientar a busca do consenso por meio da ação comunicativa 

(GOMES e MAIA: 2008). Neste sentido, o projeto paradigmático que defendemos 

toma como base a teoria da Comunicação Pública, em sua função mediadora entre 

sociedade civil e Estado, vinculada à emancipação da cidadania na esfera pública. 

 

3.1.1.2. Nova esfera pública 

 

A nova esfera pública está atrelada à cidadania, ou seja, fundamenta-se no 

desejo de criação de uma sociedade mais justa e igualitária. O cidadão social 

emancipado participa ativamente tanto da relação vertical, entre ele e o Estado, 

quanto da relação horizontal, entre os cidadãos na esfera pública. A comunicação 

pública é o atributo presente nestas relações e, quanto mais democrática estas são, 

mais se aproximam dos princípios genuínos tanto da comunicação pública como da 

cidadania, ou seja, dos princípios de acesso emancipado dos sujeitos individuais e 

coletivos aos fóruns de discussão e deliberação pública, sem exclusões. Estes 

fóruns representam, genuinamente, a esfera pública. “A esfera pública não é 

preservada ou, no limite, protegida de distorção simplesmente pelo aparato legal, 

mas por uma sociedade civil que a emprega ativamente” (GOMES; MAIA, 2008, 

p.102).  

Uma das principais funções desta esfera pública é fazer ressoar, na 

sociedade, questões relativas ao mundo da vida-social, discutidas por públicos 

informados e organizados coletivamente, que têm como parâmetro o alcance das 

utopias. Para Habermas (1987), a perda do pensamento utópico e sua 

interpenetração com o pensamento histórico, fundado na experiência e na crítica às 

utopias, são marcas das sociedades ocidentais atuais, ou seja, representam o 

espírito da época.  

É fundamental, neste sentido, o comprometimento do profissional relações-

públicas com a mediação entre os interesses públicos e privados, isto é, dos 
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dominantes e dos dominados, numa perspectiva emancipatória. É evidente que o 

peso maior destas forças contraditórias está nas mãos da classe dominante, assim, 

o projeto ético-político proposto por este estudo visa à defesa dos interesses das 

classes populares e dos segmentos da sociedade civil que não têm acesso a bens, 

serviços, riquezas, informações e ao direito democrático da comunicação, conforme 

os princípios comunitários e do mundo da vida. 

Em Mudança Estrutural da Esfera Pública (2003), Habermas apresenta uma 

esfera pública com características burguesas, da qual participam tanto o setor 

privado e do mundo da vida, quanto o setor público, e na qual se realizam as 

discussões e deliberações entre sociedade civil e Estado, o que propicia a emersão 

da opinião pública. Daí a necessidade de mediação, segundo Habermas: 

 

O reino da necessidade e da transitoriedade permanece mergulhado nas 
sombras da esfera privada. Contraposta a ela, destaca-se a esfera pública- 
e isso era mais do que evidente para os gregos- como um reino da 
liberdade e da continuidade. Só à luz da esfera pública é que tudo aquilo 
que é consegue aparecer, tudo se torna visível a todos. (HABERMAS, 2003, 
p. 16).  
 

 
Quando o autor desenvolve o conceito da esfera pública na modernidade, 

chama a atenção para o aparecimento de uma nova esfera, a social, pela qual, 

instituições privadas e públicas assumem novos perfis políticos, pois o público é 

privatizado, e o privado assume funções públicas. Surge, assim, uma esfera social 

repolitizada, fruto desta nova forma de organização da esfera pública, na qual 

público e privado são indiferenciáveis.  

Na atualidade, fazem parte desta esfera social, associações de interesse 

privado, organizadas coletivamente, partidos políticos e órgãos públicos, pois estes 

últimos, por vezes, se colocam acima da esfera pública e agem mais como órgãos 

corporativos do que como representantes de interesses públicos. O público, 

somente algumas vezes, é inserido nesta esfera social, geralmente, de forma 

plebiscitária, a fim de aclamar e referendar, por meio do voto, as deliberações 

apresentadas. Seu papel, assim, é de consumidor de ideologias e, desta forma, a 

esfera pública torna-se instrumento político e econômico de perpetuação de um 

sistema ideológico, por meio de uma interlocução de caráter positivista na esfera 

pública. Busca-se forjar, desse modo, um consenso, o que Habermas (2003) define 

como uma opinião não-pública, pois é proveniente de um público manipulado. 
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Assim, segundo o autor: 

 

Não se pode perceber nessa “opinião pública” se ela se constituiu por via da 
comunicação pública ou privada; nisso permanece, por sua vez, ainda 
aberto saber se, a esse título, deve ser entendida apenas a intermediação 
de uma preferência maciça incapaz de ela mesma se articular ou a 
degradação de uma opinião muito bem capaz de ser esclarecida, mas 
forçadamente integrada num eco plebiscitário (HABERMAS, 2003, p. 278). 

 

A esfera pública defendida por Habermas (2003) se faz pelo debate entre 

indivíduos privados e pelo uso da razão para argumentar e contra-argumentar, em 

busca do bem comum, eleito pelo melhor argumento tornado público. Há, nesta 

definição, sinalizações fundantes da teoria democrática. A esfera pública é um passo 

importante do processo democrático e inclusivo e, como ente público, dela podem 

participar todos os sujeitos. Segundo o autor, a ação dialética deve orientar a busca 

do consenso, por meio da ação comunicativa, que se dá pela discussão livre das 

ideias. Este consenso, para Habermas (2003), é deliberado pelos sujeitos públicos 

que o definem na esfera pública, de forma democrática e por meio de uma ação 

dialética, fruto de uma discussão pública em torno de interesses comuns. O 

consenso não é, pois, a expressão da vontade de todos ou da maioria, mas sua 

legitimidade está no processo deliberativo e argumentativo.  

A participação da sociedade civil na esfera pública da modernidade é fruto 

de uma dimensão de cidadania que, a cada dia, incorpora valores sócio-

democráticos e de participação pública. Neste sentido, para Kunsch: 

 

O papel preponderante da sociedade civil é influenciar a mudança do status 
quo, do poder do Estado e do mercado, para atender às demandas das 
necessidades emergentes locais, nacionais, regionais e globais. Em uma 
perspectiva mais clássica, é a luta pela conquista dos direitos à cidadania, 
da justiça e dos valores sociais (KUNSCH, 2007, p. 60). 

 

Em 1990, Habermas, em um prefácio publicado, originalmente, em alemão, 

e, em 2012, revisado para a língua portuguesa pelo Profº João Pissarra Esteves (no 

prelo), elabora um mea culpa devido a alguns pontos defendidos no clássico, 

Mudança Estrutural da Esfera Pública (2003). Neste momento, Habermas sustenta 

que, ao se abordar a esfera pública, na atualidade, é necessário que se valorize o 

multiculturalismo existente nas sociedades democráticas. Não se trata mais do 

espaço público monolítico e dominado pela burguesia, ao contrário, é fundamental 

percebê-lo em sua pluralidade e dinâmica. 
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Mesmo partindo da perspectiva de uma certa homogeneidade do público 
burguês, que podia discernir no interesse comum de classe – por muito 
fraccionado que este estivesse- o fundamento para um consenso, que pelo 
menos em princípio poderia ser alcançado pelas lutas dos partidos, é errado 
falarmos do público no singular. Abstraindo das diferenciações no seio do 
próprio público burguês, que com algum ajustamento do ângulo de 
abordagem podem ser também acomodadas no meu modelo, se admitirmos 
desde o início uma pluralidade de esferas públicas concorrentes e, ao 
mesmo tempo, se tivermos em conta a dinâmica dos processos de 
comunicação excluídos da esfera pública dominante, é uma outra imagem 
bem diferente que ganha forma. (HABERMAS, 2012, no prelo). 

 

Habermas (2012, no prelo) aponta para a formação de uma nova esfera 

pública, não mais burguesa, mas ‘plebeia’, com características bastante diferentes 

da burguesa e com um legado cultural próprio, formado a partir da influência de uma 

intelectualidade radical e de uma comunicação moderna. Trata-se de uma esfera 

pública plural e multicultural, com potencial emancipatório, formada no contexto de 

uma nova cultura política, popular, que apesar de excluída do poder dominante, 

encontra formas legítimas de representação. 

Benhabib (2002, p. 106) acredita que a resposta para esta nova esfera 

pública, não mais burguesa, mas multicultural, está em um modelo de democracia 

deliberativa que se baseia em um discurso ético, cujos princípios para o 

engajamento da sociedade civil se fundamentam em: igualdade de condições para 

todos os membros da sociedade, voluntariado, e liberdade de associação. O 

princípio básico é  respeito e  igualdade entre os que fazem parte deste universo de 

deliberações.  

A autora defende a teoria de Habermas sobre democracia deliberativa como 

um dos dois únicos modelos que permitem uma nova concepção moral sobre a 

teoria democrática; o outro se embasa na teoria liberal de Rawls. Estes dois 

modelos são como lados opostos de uma mesma moeda, pois: 

 

The Rawls and deliberative model [Habermas] diverge in three crucial 
respects: the deliberative model does not restrict the agenda of public 
conversation: in fact, it encourages discourse about the lines separating the 
public from the private; second, the deliberative model locates the public 
sphere in civil society, and is much more oriented to the ways in which 
political processes and  the ‘background culture’ interact; and finally, while 
the Rawlsian model focuses upon ‘final and coercive political power’, the 
deliberative model focuses upon noncoercive and nonfinal processes of 
opinion formation in and unrestricted public sphere. (BENHABIB, 2002, 
p.109) 6 

                                            
6 O modelos Rawlsiano e o deliberativo divergem em três aspectos cruciais: o modelo deliberativo 
não restringe a agenda de conversação pública: de fato, ele encoraja discursos sobre as linhas que 
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Assim, a esfera pública baseada nos princípios da democracia deliberativa 

sustenta-se, segundo Habermas, em três princípios: ampla e irrestrita agenda de 

discussões; foco nos interesses da sociedade civil, sem restrições e pré-conceitos; e 

valorização do processo de discussão, sem as imposições e coerções próprias de 

uma esfera pública dirigida para a determinação de políticas e formas de poder. 

Em Lisboa (2012)7, conheci um Movimento Popular denominado Indignados 

de Lisboa, que representa o que se define, na atualidade, como Novos Movimentos 

Sociais (NMSs), ou seja, movimentos que se constituem pela renovação das 

reivindicações do “cidadão social”, conforme define Santos (1996). Tal tipo de 

mobilização será discutido com maior profundidade no decorrer deste capítulo.  

Algumas das ações civis deste movimento foram muito significativas em termos de 

adesão pública, como, por exemplo, a manifestação M2M – Manifestação 2 de 

março, realizada no dia 12/03/2011, que reuniu cerca de 200 mil pessoas de todas 

as gerações, opções políticas, profissões, nacionalidades, não só em Lisboa, mas 

em várias cidades do norte e sul do país e até em comunidades portuguesas 

localizadas em outros países. Foi a maior manifestação ocorrida em Portugal, desde 

1º de maio de 1974, para expressar o descontentamento do povo e buscar, por meio 

de uma ação coletiva, o que se afirma como democracia no país. Com base nesses 

mesmos princípios, na Espanha, o movimento chamado Democracia Real Ya, vinha 

tendo desdobramentos importantes, por meio de um processo de assembleias, 

consensos e ocupação de praças, ou seja, da transformação das praças das 

cidades em autênticas ágoras. No dia 12/05/2011, teve início o movimento de 

ocupação das praças, em mais de 70 cidades da Espanha, e, no dia 15/05, houve 

uma grande manifestação, quando centenas de pessoas acamparam na praça 

principal de Madri, a Puerta del Sol.   Estas manifestações ocorridas na Espanha e 

em Portugal inspiraram-se na Primavera Árabe, importante movimento 

revolucionário marcado por protestos, passeatas e greves, que vinham acontecendo 

tanto no Oriente Médio como no Norte da África, desde 18/12/2010, contra a 
                                                                                                                                        
separam o público do privado; ademais, o modelo deliberativo localiza a esfera pública na sociedade 
civil e é muito mais orientado para os caminhos nos quais processos políticos e a “baixa cultura” 
interagem; e, por fim, enquanto o modelo Rawlsiano foca o “poder político final e coercitivo”, o modelo 
deliberativo foca os processos de formação de opinião não-coercitivos e não-finais em uma esfera 
pública irrestrita (BENHABIB, 2002, p. 109, tradução nossa). 
7 Esta atividade foi vivenciada durante nosso estágio de doutorado financiado pela CAPES,  na 
Universidade Nova de Lisboa, no período de novembro de 2011 a março de 2012, sob a co-
orientação do Prof. Dr. João Pissarra Esteves. 
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repressão política e a falta de liberdade de expressão. Estes protestos queriam 

chamar a atenção da comunidade internacional para o que estava ocorrendo 

naquelas regiões.  

Os organizadores destes movimentos populares enfatizam que sua 

importância está em seu processo democrático, mais do que na manifestação, que é 

apenas o resultado. Estes movimentos podem ser definidos como ações cívicas, 

pois têm o objetivo de mobilizar as pessoas para se auto-organizarem. As 

informações são disseminadas entre os participantes, geralmente, via internet, por 

meio das diversas redes sociais, como o Facebook, por exemplo; assim, não há 

coordenação porque o movimento é baseado na horizontalidade da comunicação e 

organização, para que todos tenham iguais chances de participação e voz. Em suas 

assembleias, não existe uma mesa coordenadora, pois estas são presididas pelo 

sistema de rodízio para que não haja centralização de poder. No meio da 

assembleia, há um microfone, o que incentiva a participação de todos de forma 

igualitária. Não se incentiva a expressão por meio de palmas, para se evitar apelos 

emocionais. Existem alguns sinais básicos que apontam quando a assembleia 

concorda ou discorda com uma fala ou quando um dos membros, que pede 

alternância, deseja fazer uso do microfone. Há um entendimento, em consequência 

da própria dinâmica do Movimento, de que deve haver igualdade na participação, 

respeito e reciprocidade.  Por último, e não menos importante, deve-se destacar o 

princípio norteador deste movimento, que é a definição de consensos a partir das 

várias, inúmeras e inesgotáveis falas que se fazem representar dentro dele. O 

parâmetro deste consenso vale-se da mobilidade, da historicidade e da alternância 

das opiniões, por este motivo, as opiniões emanadas não podem ser cristalizadas 

em uma teoria consensual, que preze pela funcionalidade e estabilidade da opinião 

pública. 

A comunicação crítica não supõe, porém, nem o consenso total, como se um 
dia todos pudessem ter a mesma postura homogênea, nem o dissenso total, 
como se a produção científica fosse possível na destruição mútua. (...) Exige 
o convívio diário com a exigência científca: exige opção madura, o que se 
chega após o confronto com outras posições, embasada em critica interna; 
exige o tratamento do ponto de vista alheio a partir dele mesmo, antes de 
refutar; e exige muita renúncia, porque consenso é talvez muito mais a média 
das desigualdades toleradas do que a média das igualdades fortuitas e 
impingidas (DEMO, 1989, p. 57) 
 

O que se percebe, nesses movimentos, é o desejo de romper com os 

paradigmas autoritários que regulam as esferas públicas da atualidade, os quais, 
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geralmente, situam o cidadão numa perspectiva passiva de comunicação, que não é 

nem inclusiva e nem pública, mas formadora de receptores de valores e de 

consumidores de ideologias dominantes. Embora as esferas tradicionais de 

discussão, como as assembleias de classe, as associações de moradores, entre 

outras, recebam a denominação de espaços públicos, a comunicação que permeia 

estes processos é restritiva quanto à participação e circulação de ideias e opiniões, 

pois ainda está, fortemente, arraigada aos princípios verticais da comunicação, 

segundo os quais, o receptor é passivo e o emissor, ativo. 

Na perspectiva destes Novos Movimentos Sociais, o direito a ter direito 

passa a ser uma conquista do cidadão e não mais uma dádiva do Estado, pois se 

baseia no direito à igualdade e dignidade entre os diferentes povos e nações que 

representam, na atualidade, a multiculturalidade.  Neste contexto, embora os 

indivíduos não nasçam iguais, conquistam a igualdade. Este é o conceito de 

cidadania que fundamenta esta pesquisa, isto é, o do direito à dignidade entre os 

diferentes.  

O espaço público globalizado, internacional, regional, local e com diferentes 

tipos de comunicação pública (presencial, regular, virtual) torna as relações 

dinâmicas, mas também expostas à fragilidade e à generalidade. Entretanto, há uma 

esperança que revigora o espaço público e o percebe como um projeto social da 

modernidade, não esgotado, que visa à liberdade de expressão, numa forma de 

recusa ao projeto acomodado do espaço público “ocidental, burguês, masculino, 

branco, heterossexual”, que não aceita o outro, o diferente.  

Com base em uma visão dialética da relação Estado/sociedade, Habermas 

(2012, no prelo) acredita que é fundamental que tanto um quanto o outro absorvam 

suas funções políticas, de modo a permitir a criação de uma esfera pública politizada 

e politizadora, formada por cidadãos que discutem democraticamente os caminhos 

da sociedade civil e do Estado e que assumem responsabilidades e compromissos 

dentro dela. Nesta perspectiva, o autor altera seu ponto de vista a respeito do 

mundo da vida, cuja vitalidade se configura pela ação comunicativa entre seus 

membros em busca de um entendimento com base na solidariedade. Entretanto, 

afirma que:  

 

Uma alteração radicalmente democrática do processo de legitimação visa 
um novo equilíbrio entre os poderes de integração social, de forma que a 
força socialmente integradora da solidariedade – a ‘força produtiva da 
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comunicação’- possa impor-se aos ‘poderes’ dos outros dois recursos de 
regulação, que são o dinheiro e o poder administrativo, e, com isso, afirmar 
as exigências do mundo da vida orientadas em termos práticos 
(HABERMAS, 2012, no prelo). 

 

A comunicação pública, horizontal e inclusiva, por natureza, visualiza a 

formação do consenso e da opinião pública como processos, como meios de 

expressão e publicidade da esfera pública, não como um fim ou como cristalização 

de ideias, o que a caracteriza como histórica e consensual. A teoria de comunicação 

que fundamenta este conceito horizontal e público vale-se de uma concepção 

dialética da relação emissor/receptor, na qual, a cultura, as crenças e as produções 

sócio-culturais e políticas próprias deste receptor têm tanto poder quanto as 

advindas do pólo emissor, ou seja, nesta relação dialética, tanto um como outro pólo 

de comunicação são produtores. Diferente dos padrões criticados pela Escola de 

Frankfurt, o receptor não é sujeito passivo da relação comunicativa, pois, ao  

interagir, promove alterações e lhe dá significados, formando seus próprios 

conceitos e opiniões a respeito de questões de seu interesses. Não queremos, 

entretanto, idealizar a opinião pública, que é formada a partir de contextos próprios 

do receptor, mas chamar a atenção para uma nova tomada de posição do 

comunicador frente ao contexto da sociedade da informação, na perspectiva 

normativa da comunicação. 

 

3.1.2 Novo público da esfera pública 

 

Para iniciar esta discussão sobre este novo público formador da esfera 

pública, tomamos como base algumas reflexões apresentadas por Esteves (2003) 

em Espaço Público e Democracia. O autor inicia sua abordagem com uma análise 

sobre os públicos, que são apresentados como agrupamentos que estão na gênese 

do espaço público. Com base em Gabriel Tarde8, Esteves (2003) demonstra a 

importância dos públicos, na modernidade, para a expressão dos interesses sociais, 

formados a partir de informações e da comunicação, e aponta, como características 

principais deste sujeito coletivo, sua dispersão física e seu caráter simbólico, que se 

consolidam a partir de assuntos de interesse comum, por si só, mobilizadores. Cada 

qual advém da esfera pública trazendo suas próprias características, bibliografias, 
                                            
8 TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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modos de ser e entender a realidade. São estas particularidades que se entrelaçam 

e formam o público da esfera pública. 

Há, na análise de Esteves (2003), uma visão dialética de público, uma vez 

que este o envolve em um contexto contraditório, ou seja, formado por diferentes 

interesses que delimitam a sociedade civil. Na relação público e privado, é reservado 

um papel importante para cada um de seus formadores, uma vez que as 

‘individualidades’ são importantes condutoras de opiniões desses grupos 

especializados nos assuntos de interesse público. Desse modo, estes grupos 

constituem forças mobilizadoras da sociedade civil no espaço público, por meio da 

comunicação pública, assim, os públicos são os primeiros protagonistas da 

modernidade. 

Baseado em Tarde (1992), o autor contrapõe este ideal “performático” do 

público, orientado por sua capacidade diferenciada de reflexão e autonomia diante 

de assuntos de interesse público, pois, na sociedade moderna, muitas vezes, esse 

esforço é interrompido por forças políticas, sociais e econômicas que movem os 

interesses da sociedade civil. Apesar de sua capacidade de neutralizar tais forças e 

argumentos, por meio da racionalidade e da autonomia conquistadas graças ao 

acesso à informação, nem sempre é possível que seus ideais sustentem o espaço 

público. Para o autor, 

 
A importância dos públicos no mundo moderno ficou a dever-se, em larga 
medida, a esta sua força pragmática, à possibilidade de esta nova forma de 
sociabilidade gerar actores sociais (colectivos) no pleno sentido do termo, 
com capacidade de intervenção sustentada numa sólida base simbólica e 
racional (ideais e convicções), criteriosamente orientada e observando 
exigências de responsabilidade (ESTEVES, 2003, p. 29). 
 

Acreditamos que este novo público, que ocupa a esfera pública, norteia-se 

pela ética comunicativa, presente na comunicação pública, cujo pressuposto é a 

ampla participação do sujeito, sem restrições. A comunicação pública, neste caso, 

permite que o significado histórico-sociológico do ente público, definido por 

Habermas (2003), seja, efetivamente, resgatado em sua gênese. Para o autor, o 

público é o sujeito da esfera pública, “enquanto portador da opinião pública”. 

Entretanto, em sua análise, Habermas chama a atenção para a possível inversão 

deste papel crítico do público na esfera pública, tornando-se por vezes consumidor 

de ideias que representam interesses privados, mas são apresentadas à plateia 

como de interesse público: 



60 

 

 
Trabalhar a opinião pública’ /32/ diferencia-se da propaganda por assumir a 
esfera pública expressamente como política. Os ‘reclames privados voltam-
se toda vez para outras pessoas privadas à medida que entram em 
consideração como consumidores imediatos. O emissor esconde as suas 
intenções comerciais sob o papel de alguém interessado no bem-comum. 
[...] as funções tradicionais da esfera pública são integradas à concorrência 
de interesses privados organizados (HABERMAS, 2003, p. 226). 

 

Habermas e Esteves, quando analisam, dialeticamente, no contexto da 

sociedade moderna, o conceito de público, ressaltam que este assume um novo 

desempenho, que não é tão autônomo e crítico quanto se postulava idealmente, pois 

se encontra limitado por forças contraditórias que militam na realidade social atual. 

Assim, a formação da opinião pública, ou da opinião deste público, já não pode ser 

avaliada como fruto de uma discussão autônoma deste agrupamento social e 

político definido como público, pois acreditamos que seria dotá-lo de capacidade 

sobre-humana, descontextualizada. Este tipo de análise fundamenta-se em 

argumentos positivistas. 

Livingstone (2005) acredita que o conceito normativo de público apresentou-

o como deveria ser, mas não como, realmente, é, pois se valeu de pressupostos 

positivos e ideais, descontextualizados da realidade democrática. A autora analisa a 

histórica oposição entre os conceitos ‘massa’ e ‘público’, com o intuito de 

compreendê-los a partir de um novo ponto de vista, com base no surgimento e 

desenvolvimento de uma nova mídia. A visão tradicional postula que as massas 

(audiências) são formadas por pessoas passivas, individualistas, sem pensamento 

crítico, dominadas por desejos particulares; já os públicos são definidos como 

agrupamentos que buscam o consenso, o interesse público, assim, são 

participativos e dotados de visibilidade política.  

Tanto no senso comum quanto na academia, o discurso a respeito do 

significado das ações realizadas pelo público e pelas massas preocupa-se em 

apresentá-lo em lugares distintos e aponta que o cidadão está subordinado aos 

interesses de uma sociedade de massa e de consumo. Livingstone (2005) questiona 

se a participação de figuras mais engajadas nos debates de interesse público 

provoca, realmente, discussões e conclusões mais profundas e complexas do que 

as resultantes da participação das massas. Para a autora, as pesquisas sobre os 

efeitos das mídias têm demonstrado que, se por um lado as mídias têm colaborado, 

efetivamente, para a formação de cidadãos politicamente envolvidos com as 
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questões de interesse público, por outro, têm moldado identidades e modos de vida.  

Há uma série de razões econômicas, geográficas e políticas para se opor 

público e massa, pois a mídia parece estar, ao mesmo tempo, aumentando a 

participação das massas e diminuindo a dos públicos. Entretanto, esta avaliação tem 

deixado de considerar aspectos sociais ou individuais que, independente das mídias, 

atuam na formação destes agrupamentos. São pensamentos que escapam ao poder 

midiático e que resistem graças à tradição ou ao senso comum. Assim, as relações 

entre público e massa apresentam-se, hoje, num emaranhado conceitual, além 

disso, pesquisas empíricas sobre tal questão têm revelado várias intersecções entre 

público e massa. 

Os estudos que demonstram aproximações entre públicos e massas 

entendem que é necessária a realização de uma contextualização destas análises 

com base na realidade destes grupos, caso contrário, não se pode afirmar que a 

mídia, sozinha, ofereça uma distorção da realidade. Livingstone (2005) acredita que 

as massas influenciam a definição de questões de debate público, que advêm de 

anseios do cotidiano, não só influenciados pelas mídias, mas também por situações 

que emergem de seus contextos, ou seja, há uma realimentação constante entre o 

receptor, a mensagem e o meio, que altera o significado das informações e as 

recoloca no debate público, por meio da comunicação pública. É essencial entender 

que tanto as questões sociais como as culturais definem a comunicação pública. 

Habermas (2003) afirma que uma porção da esfera pública se forma graças a 

conversações na esfera privada, em meio às quais, aos poucos, forma-se um corpo 

público e, para que o público possa participar do espaço público, é necessário que 

este grupo seja dotado de racionalidade crítica para que possa construir um 

consenso e um governo legitimamente democrático.  

A existência de um ambiente democrático é indispensável para o 

engajamento do público na esfera pública, pois ambos, a esfera pública e o público, 

dependem da democracia participativa para existir e se fortalecer, uma vez que a 

esfera pública só existe com a participação do público. Assim, optamos por situar 

estes conceitos nos contextos históricos que fundamentam esta tese, não em uma 

esfera pública idealizada, mas numa realidade social concreta e contraditória por 

natureza. 

A visão atual de público, descontextualizada, como afirma Livinsgtone 

(2005), traz marcas profundas de uma visão positivista, ao situá-lo como sujeito 
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racional e ativo de uma esfera pública que discute questões públicas a fim de 

determinar o consenso. Tanto o público e a esfera pública quanto o consenso 

necessitam estar situados na realidade, para que possam ter sentido para o sujeito 

da sociedade civil. Este público nem sempre é, totalmente, apto para participar 

criticamente e, por vezes, o espaço público não é tão democrático e acessível, pois 

a realidade social é permeada pela controvérsia, pelo conflito, pela imperfeição.  

Se, conforme a teoria funcionalista, o público é dotado de razão e produz um 

discurso inclusivo, na prática, muitas vezes, há irracionalidade, falta de coletividade 

e posições individualistas. Com base nesta teoria, o público tem maior autoridade do 

que as massas para determinar o consenso de forma coletiva, entretanto, estas 

premissas caem por terra quando confrontadas com pesquisas empíricas, que não 

apontam tais diferenças. 

Percebemos esta situação na pesquisa realizada no Jardim União da Vitória, 

pois os sujeitos da comunidade valiam-se de sua bagagem cultural e histórica para 

refutar e analisar conteúdos, o que lhes conferia capacidade crítica sobre os temas 

abordados, por exemplo no tema da pesquisa empírica que vem sendo apresentada. 

Quando solicitamos uma avaliação sobre a política de educação existente no bairro, 

a maioria se disse descontente com a falta de igualdade no tratamento dos alunos, 

com a baixa qualidade do ensino e, consequentemente, com as poucas 

possibilidades de inclusão dos jovens no mercado de trabalho e nas universidades. 

 

Os gestores de políticas públicas relacionados à educação deveriam ouvir 

os anseios da comunidade, para entenderem porque o sistema educativo é 

tão desinteressante no ponto de vista da juventude e porque tem tanto 

problema (Vado : rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro) 

 

Os problemas na família são muitos, e as crianças levam estes problemas 

para a escola, mas a escola se omite, “lava as mãos”. A escola tem o dever, 

compromisso de ajudar a família a educar as crianças, para educarem 

juntos.Não quero falar mal dos professores, porque para mim eles são 

‘guerreiros’ (Regis: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro) 
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Este novo público do terceiro milênio, que mescla o popular e o elitista, o 

difuso e o contextualizado, exige mudanças éticas na postura do profissional de 

comunicação, uma vez que este está inserido no ambiente de uma sociedade civil 

cujas bases democráticas requerem um posicionamento e uma visão social não 

excludentes. A comunicação pública representa, neste aspecto, uma proposta que 

se vale do processo, do movimento social e de seu contexto para vir à tona, pois 

emerge do sujeito e retorna para o sujeito. A comunicação social, assim, atua na 

perspectiva possível destes sujeitos, conforme sua capacidade crítica e criadora, 

aproveitando-se de elementos característicos de cada público, ou seja, não segue 

modelos ou rótulos, pois é um processo de aprendizagem coletiva sobre as 

possibilidades de transformação social. 

Livingstone (2005) propõe alguns pontos a serem analisados quando se 

trata do conceito de público: 

1) Esta definição é mais excludente do que inclusiva; 

2) Há, nesta definição, uma grande participação das elites, mais do que 

das diversas camadas que compõem a heterogeneidade social; 

3) Uma vez que o público é diferente da atividade social, é importante que 

sejam repensadas as relações entre o público e o privado, entre o Estado e a 

sociedade civil, para que se possa ter um novo e saudável século midiático.  

Livingstone (2005) também faz uma importante reflexão a respeito das 

massas, ao afirmar que estas não constituem grupos passivos, conforme percepção 

da Escola de Frankfurt, mas agrupamentos que negociam o conteúdo da mídia a 

partir e sua experiência cultural. A massa, vista desta forma, re-negocia a 

mensagem e, assim, passa a fazer parte do público, comportamentos estes 

interdependentes. Esta renegociação não é realizada sob a orientação de um 

membro/líder de um público prioritário, mas a partir do conflito cultural que se 

apresenta entre o conteúdo cultural anunciado pela mídia e o vivido pelas 

audiências. Esta é a visão da teoria da mediação, fundamentada por Martin-Barbero 

(2003) e analisada no capítulo 4. 

Assim, nem a massa é tão passiva como postulam seus críticos e nem o 

público é tão crítico como os que o defendem. O ponto é, precisamente, este: a 

ambiguidade, o hibridismo existente entre os dois conceitos. 

Ao propor o paradigma cultural para a redefinição do popular, Martin-Barbero 

(2003) introduz a história dos movimentos sociais, o que dá novo sentido ao 
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massivo. Pensar o massivo a partir do popular significa que há novas condições de 

existência e de luta, uma nova hegemonia, além disto, significa ‘massificar’ os 

direitos sociais, a educação, a saúde, cujas políticas públicas, no Brasil, ao longo da  

história, são resultantes de movimentos populares. 

 

São líderes que atuam na reivindicação junto ao poder público, de 

resistência, representatividade e atuam até mesmo contra o crime 

organizado. Querem manter vivo o processo de construção do bairro e sua 

história (Rui :    rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de 

políticas públicas, rede de pertencimento. Jovem). 

 

O Conselho de Entidades ajudou muito o bairro pela organização que tinha. 

Nele participavam todas as associações e serviços, por exemplo a escola, o 

posto de saúde. A gente conquistou muita coisa com este movimento 

(Sebastião : rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro). 

 

Neste momento, o Sr. Sebastião refere-se ao conselho de entidades que 

teve importância fundamental na história de conquistas que fez parte da comunidade 

desde sua criação (1985)  até meados dos anos 1990. Sua formação era bastante 

singular, pois dele participavam todas as entidades que atuavam na comunidade: 

associações, escolas, postos de saúde, entre outros. Não havia um presidente e sua 

organização era colegiada. Este tipo de atuação, com natureza essencialmente 

democrática, onde todos participavam de forma igualitária, é até hoje lembrada pelos 

membros da comunidade, especialmente, pelos pioneiros, como um marco de 

organização política da comunidade. 

Martin-Barbero (2003) vê, nessa mediação do popular e massivo, uma 

maneira do povo, em massa, reconhecer-se como ator de sua história, ao dar voz, 

por meio da linguagem, às formas populares de esperança.   

Defendemos, assim, que a comunicação pública tem como contexto o 

espaço público, e como sujeito, o ‘novo público’, formado, de maneira híbrida, por 

sujeitos anônimos da sociedade, a antiga massa, e por outros ativos, o antigo 

público; e que suas características são resultantes de uma mídia que, ao mesmo 

tempo, pode incitar a participação civil pela via democrática, como, também, 

manipular o cidadão em direção a uma visão distorcida da realidade. Assim, 
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consideramos que a comunicação pública viabiliza a participação da sociedade civil 

em um fórum democrático que se estabelece na esfera pública. 

 

3.1.3. Sociedade Civil 

 

Desde Aristóteles, o conceito de sociedade civil esteve ligado à ideia de uma 

associação de sujeitos autônomos e livres de dominação, cujo objetivo é lutar, 

coletivamente, por seus anseios, que são estabelecidos por meio de um processo 

comunicativo. Entretanto, discuti-se na atualidade a vitalidade desta sociedade civil, 

que já não se apresenta de forma tão politizada.  

Para Habermas, o núcleo embrionário da sociedade civil  

 

[...] é formado por associações e organizações livres, não estatais e não 
econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera 
pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil 
compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam 
os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, 
condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O 
núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação que 
institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, 
transformando-os em questões de interesse geral no quadro de esferas 
públicas. Esses ‘designs’ discursivos refletem, em suas formas de 
organização, abertas e igualitárias, certas características que compõem o 
tipo de comunicação em torno da qual se cristalizam, conferindo-lhe 
continuidade e duração. (HABERMAS, 1997, p. 99) 

 

Esteves (2003) afirma que o núcleo da sociedade civil já não está mais 

associado ao sistema de trabalho e de economia de mercado burguês caracterizado 

(e renegado) por Hegel, e nem mais se caracteriza pelo mundo do trabalho, do 

capital e dos mercados de bens, conforme o marxismo. Na atualidade, seu núcleo 

está na capacidade associativa dos interesses privados por meio da comunicação 

pública.  O autor define a nova sociedade civil a partir de um novo paradigma: 

 

Um forte núcleo social mais ou menos estruturado de associações 
voluntárias (culturais, políticas, religiosas, educativas, etc. e os próprios 
media independentes), autónomas, mas só em relação ao Estado (à 
imagem de sua antecessora) mas também em relação à Economia (mais 
exactamente, ao seu núcleo institucional, o sistema económico capitalista). 
(ESTEVES, 2003, p. 67). 

 

Esta sociedade civil regenerada, independente do Estado e com ações 

coletivas estabelecidas a partir do consenso, define os aportes de um novo espaço 
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público.  Neste contexto, há que prevalecer uma comunicação pública também 

regenerada, pelos princípios de igualdade de acesso e interlocução. 

O conceito de sociedade civil que perfaz esta pesquisa não se encontra 

atrelado a uma visão funcional e simplista da sociedade. Formado por sistemas 

complexos de compreensão, os públicos que fazem parte da sociedade civil e que, 

por sua vez, formam a esfera pública, têm, cada vez mais, agido independentemente 

de Instituições como os partidos políticos, por exemplo. O novo público, histórico e 

plural, tem se engajado em movimentos sociais que consideram coerentes, em 

defesa do interesse público.  

Este novo conceito e projeto de sociedade civil,  

 
apóia-se em seres sociais, organizados em grupos que não sejam voltados 
para interesses específicos, mas que ‘visem à sociabilidade em si mesma’. 
Tais seres são a um só tempo cidadãos, produtores, consumidores e 
membros da nação. (COSTA, 1994, p. 41). 
 

O conceito de sociedade civil, segundo Costa (1994), varia conforme o 

momento histórico e político nas diferentes sociedades, ou seja, de acordo com as 

situações políticas vivenciadas por cada uma delas. Na Polônia, nos anos de 1970, 

vinculados à crise do socialismo real, emergiram movimentos populares, como o 

Solidariedade, que passou a “reivindicar liberdade de imprensa, de associação e 

reunião, participação no poder, pluralismo político e estado de direito, nos termos 

das democracias capitalistas” (COSTA, 1994, p. 39). 

Já nas democracias ocidentais, o ressurgimento da sociedade civil está 

vinculado à crise do Estado de Bem-Estar Social. Neste sentido, para o autor, 

especialmente na Europa, este tipo de Estado não contemplou os anseios da 

sociedade civil no que diz respeito ao relacionamento entre ambos. “O recebimento 

passivo das benesses do Estado teria minado a capacidade dos cidadãos de gerir 

suas próprias vidas” (COSTA, 1994, p. 39), o que produziu consumidores de 

políticas sociais. Acredito que este mesmo tipo de relação entre Estado e sociedade 

civil pode ser identificado nos estudos empíricos apresentados nesta tese. 

No Brasil, as políticas públicas representam a concretização, pelo Estado de 

Bem-Estar Social, de direitos coletivos conquistados pela sociedade civil. Em sua 

tese de doutorado, Bidarra (2004) faz uma análise da forma como o neoliberalismo 

tenta desqualificar o significado histórico das políticas públicas, apresentando-as 

como dádiva do Estado ao cidadão, e não como resultado de um processo de luta 
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coletiva. Para a autora: 

 
A focalização e a seletividade são condicionamentos impostos para as 
políticas públicas no contexto do projeto neoliberal que rejeita a ampliação 
do acesso aos bens sociais transferidos pelas políticas públicas aos 
segmentos mais espoliados. Tal projeto representa a reação conservadora 
com relação aos avanços e garantias de direitos pela classe trabalhadora 
na construção do Estado de Bem-Estar Social. (BIDARRA, 2004, p. 26) 

 

Segundo Rui, um dos trabalhadores dos equipamentos sociais do Jardim 

União da Vitória, as políticas sociais do município de Londrina têm forte 

preocupação em contabilizar os números de atendidos pelo sistema, muito mais do 

que avaliar como e com que nível de qualidade os cidadãos são atendidos. Assim, o 

poder público preocupa-se em saber, por exemplo, quantas crianças vão à escola, 

para, com isto, regular e divulgar para a sociedade o número de cestas básicas 

distribuídas às famílias atendidas pelo Programa do Estado (cada família tem direito 

a receber uma cesta básica por criança inserida na escola), entretanto, a avaliação 

do ensino que é transmitido às crianças é deixada em segundo plano. Desse modo, 

coloca-se a população como consumidora das políticas públicas que, neste caso, 

são “dadas” a ela no balcão das estratégias políticas.  

 

Não se reconhece a educação como um direito constitucional, até mesmo a 

assistência social, mas como um favor que o Estado faz pela população. 

Isto pelos próprios profissionais de educação. Sem generalizar, no União 

existe uma escola estadual- Thiago Terra, e municipal - Tereza C. Bertan , 

além da Escola Municipal Zumbi dos Palmares (ex-CAIC-Centro de 

Aprendizado e Integração de Cursos) que atende o bairro e região. Os 

profissionais que vêm para o Bairro têm um estereótipo negativo do bairro, 

especialmente por causa da grande mídia, e reproduzem esta imagem e 

inviabilizam um trabalho de qualidade dentro do bairro (Rui: rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas públicas, rede 

de pertencimento. Jovem). 

 
A forma escolhida pelos governantes para externar e dar publicidade a estas 

políticas públicas deslegitima suas origens populares, pois cria consumidores 

passivos. A burocratização do direito social cria dependências, destrói 

solidariedades e trata o indivíduo consumidor das políticas públicas como um cliente 

estratégico. 

Este processo de despolitização da esfera pública, que, no caso brasileiro, 
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se apresenta com uma “jovem consciência crítica”, embute uma estratégia 

neoliberal, estruturalmente desigual, pois, ainda que exista uma jovem cidadania, o 

contexto de privações sociais, econômicas, culturais, sem falar da falta de acesso a 

condições triviais de lazer, concorre para a abstração de sua historicidade. 

É inquestionável a existência de avanços significativos na sociedade civil 

brasileira no que diz respeito a questões de interesse público, como a que se viu, 

por exemplo, nas intensas manifestações e mobilizações sociais que repercutiram 

no impeachment do Presidente da República, Fernando Collor, em 1992, assim 

como, em outras situações que envolvem os Novos Movimentos Sociais (NMSs), 

voltados a reivindicações em torno de temas ambientais, culturais, educacionais e 

étnicos. Entretanto, ainda há, neste contexto, uma relação equivocada entre os 

interesses públicos e privados embutidos nas entrelinhas desses movimentos 

sociais, os quais, muitas vezes, acabam por esfacelá-los, ao destituir a autonomia e 

a legitimidade da luta por tais anseios.  

 É, portanto, na relação público-privado que se encontra a função política 

central do espaço público, canal, por meio do qual, a sociedade civil exige do Estado 

e também das próprias instituições privadas ações públicas legitimas para a 

resolução de anseios e necessidades dos indivíduos que compõem os públicos. 

Assim, a função política do espaço público tem um caráter ético-moral (ESTEVES, 

2003). 

Para Boaventura de Sousa Santos (1996), a principal distinção entre o 

Estado e a Sociedade Civil é a artificialidade do primeiro e a vitalidade existente na 

formação do segundo. O projeto de transformação da sociedade pós-moderna, 

segundo o autor, sustenta-se no equilíbrio entre a regulação e a emancipação. 

Entretanto, a máxima positivista deste equilíbrio é a expressão “ordem e progresso”, 

que nunca foi alcançada, pois sua busca fortaleceu as raízes fundantes do 

capitalismo e do pilar de regulação em oposição ao de emancipação. Assim, 

 

À medida que a trajectória da modernidade se identificou com a trajectória 
do capitalismo, o pilar da regulação veio a fortalecer-se à custa do pilar da 
emancipação num processo histórico não-linear e contraditório, com 
oscilações recorrentes entre um e outro, nos mais diversos campos da vida 
colectiva e sob diferentes formas: entre cientismo e utopismo, entre 
liberalismo e marxismo, entre modernismo e vanguarda, entre reforma e 
revolução, entre corporativismo e luta de classes, entre capitalismo e 
socialismo, entre fascismo e democracia participativa, entre doutrina social 
da Igreja e teologia da libertação (SANTOS, 1996, p. 236). 
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Gomes e Maia (2008) ponderam que os públicos do século XXI têm 

valorizado a participação nos debates públicos, utilizando-se dos meios de 

comunicação de massa para dar visibilidade a estas discussões. Com base em 

Habermas e Hegel, Gomes (2008) diferencia o modelo clássico de esfera pública do 

que predomina na atualidade, fundado na cidadania, na vida pública, na liberdade e 

na discussão e deliberação dos assuntos públicos, sem a predominância de um 

Estado autocrático. 

O acesso ao direito de participação e deliberação em temas de interesse 

público é um indicador concreto de cidadania e democracia. Não se cria um cidadão, 

pois este já é ente próprio das sociedades democráticas ocidentais, que se 

emancipa por meio de sua participação política. O direito ao exercício da cidadania é 

a base que sustenta e dá sentido à democracia. As propostas de comunicação 

pública, no Brasil, inserem-se na defesa deste direito junto a segmentos da 

sociedade civil que não têm acesso ao exercício de sua cidadania nas esferas 

públicas do regime, dito democrático, existente no país.  Conforme Bobbio: 

 

Após a conquista do sufrágio universal, se ainda é possível falar de uma 
extensão do processo de democratização, esta deveria revelar-se não tanto 
da passagem da democracia representativa para a democracia direta, como 
habitualmente se afirma, quanto na passagem da democracia política para a 
democracia social – não tanto à resposta à pergunta “Quem vota?”, mas na 
resposta a esta outra pergunta: “Onde se vota?” Em outros termos, quando 
se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país 
o certo é procurar perceber se aumentou não o número dos que têm direito 
de participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos 
quais podem exercer este direito (BOBBIO, 1986, p. 28). 

 

Telles (1994) aponta para o surgimento, no Brasil, de uma nova sociedade 

civil configurada pelo debate e pela negociação do bem público, ainda que situada 

num contexto definido como apartheid social, ou seja, onde as diferenças sociais 

são imensas, mas continuam a ser tratadas como naturais por seus membros. As 

sociedades capitalistas percebem as desigualdades como formas legítimas do 

sistema, intrínsecas a ele, entretanto, também são marcadas por constantes 

conflitos, que nascem de esperanças de cidadania e generalização de direitos.  

A sociedade civil emergente, a que se refere a autora (TELLES, 1994), tem, 

no espaço público, um local para a manifestação da diversidade de opiniões e 

argumentos dos grupos que dela participam. Assim, este é, verdadeiramente, um 

espaço democrático, no qual o ente público prevalece na defesa do bem público. 
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3.1.3.1 O cidadão da sociedade civil 

 

 

Na visão capitalista liberal, cidadania refere-se ao ato do sujeito pertencer a 

uma determinada sociedade e ter seus direitos e deveres ali respeitados. Já no 

capitalismo organizado, que, segundo Santos (1996), corresponde ao segundo 

período do capitalismo nos países centrais, a cidadania passa a ser entendida como 

“cidadania social”. Esta perspectiva representa a conquista dos direitos sociais nos 

planos de: trabalho, segurança social, saúde, educação e habitação. Na atualidade, 

tal cidadania se concebe a partir dos Novos Movimentos Sociais (NMSs), grupos 

que transcendem as críticas e as lutas da esfera produtiva do capital para aquelas 

que dizem respeito a um novo paradigma social, não determinado por regulações 

das sociedades modernas. Estes movimentos buscam a cidadania social para além 

dos direitos e deveres definidos pelo Estado regulador, com o objetivo de adentrar 

numa perspectiva de emancipação com base nos princípios de coletividade e 

solidariedade comunitária, para a construção de uma sociedade mais justa, que 

proporcione melhor qualidade de vida aos seus integrantes. 

A emancipação da cidadania social denuncia, por meio dos NMSs, os 

excessos existentes na regulação da modernidade. Assim, ao contrário de focar 

somente a mais-valia adquirida pela exploração econômica, a lógica deste 

movimento torna visível a mais-valia social que se dá, de forma implícita, no sistema 

econômico globalizado, com consequências para os vários setores sociais e, ao 

mesmo tempo, para a vida cotidiana comunitária e local, nos aspectos: sexual, ético, 

religioso, cultural, esportivo, político etc. 

Vista sob esta perspectiva, a cidadania tem como princípio ético a busca das 

utopias para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. O novo cidadão 

social participa, ativamente, tanto da relação vertical, entre ele e o Estado, quanto da 

horizontal, entre os cidadãos da esfera pública. A comunicação pública é um atributo 

presente nestas relações, que, quanto mais democráticas forem, mais se aproximam 

dos princípios genuínos tanto da comunicação pública como da cidadania, ou seja, 

dos princípios de emancipação e de acesso dos sujeitos individuais e coletivos aos 

fóruns de discussão e deliberação pública, sem exclusões. Para Vieira: 
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A prática da cidadania depende de fato da reativação da esfera pública, em 
que indivíduos podem agir coletivamente e se empenhar em deliberações 
comuns sobre todos os assuntos que afetam a comunidade política. Em 
segundo lugar, a prática da cidadania é essencial para a constituição da 
identidade política baseada em valores de solidariedade, autonomia e do 
reconhecimento da diferença. Cidadania participativa é também essencial 
para obtenção da ação política efetiva, desde que habilite para ter algum 
impacto nas decisões que afetam o bem-estar da comunidade. Finalmente, 
a prática da cidadania é crucial para expansão da opinião política e para 
testar nossos julgamentos, representando neste sentido um elemento 
essencial na constituição de uma vibrante e democrática cultura política. 
(Passerin d’Entrèves,1992) (VIEIRA, 2001, p.72-73) 

 

Kunsch (2007) analisa as novas formas de cidadania que surgem, na 

atualidade, como resultado da organização da sociedade civil em torno da 

consecução de seus direitos. Uma delas é a cidadania planetária, que se organiza 

entre as sociedades que não têm espaço de participação no mundo globalizado, que 

se vale de princípios autoritários para a inclusão e/ou exclusão dos seus 

participantes, o que impede o crescimento econômico destes. Segundo a autora: 

 

Se observarmos os acontecimentos reativos que, nos últimos anos, ocorrem 
em nível global, a o exemplo do Fórum Social Mundial ante organismos 
supranacionais como a Organização Mundial de Comércio e o Fórum 
Econômico Mundial, veremos que eles denotam novas formas de cidadania 
em construção – nesse contexto específico, a cidadania planetária, 
preconizada pelos da sociedade civil global. São novas manifestações no 
espaço público, que ganham destaque na mídia, defendendo interesses 
específicos, como agentes atuantes de uma sociedade civil mais organizada 
(KUNSCH, 2007, p. 67). 
 

Esse tipo de cidadania com atuação transnacional, a partir de movimentos 

sociais, dá, hoje, salvaguarda à democracia, aos direitos humanos universais e à 

diversidade.  Para Vieira (2001), a cidadania multicultural, da atualidade, só pode ser 

reconhecida por um novo sistema internacional de direitos, denominado direitos 

humanos universais, que não estão atrelados a nenhum governo ou Estado 

nacional, em particular, mas obrigam todos a respeitar e obedecer tais direitos assim 

como as diferenças culturais. 

Vieira (2009) assinala o surgimento de um espaço público mundial que 

discute questões planetárias e, neste espaço, as ONGs têm assumido importante 

função como interlocutores na defesa de interesses públicos, especialmente, os que 

afetam as sociedades mais pobres do planeta. Para Vieira: 

 
A constituição dessa esfera pública global tem permitido a emergência de um 
ator imprescindível ao processo de globalização: a sociedade civil.  Estamos 
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nos referindo aqui à multiplicidade de organizações que, seja em nome dos 
direitos de determinados grupos sociais, seja dada noção de bem comum, 
não se submetem nem às razoes de Estado nem aos mecanismos de 
mercado- sobretudo as ONGs e os movimentos sociais, que vêm se 
articulando mundialmente. A articulação transnacional da sociedade civil 
consiste hoje numa das poucas formas de resistência aos desequilíbrios 
gerados pela globalização, pois seus princípios éticos apontam para a 
instituição de direitos a serem universalmente reconhecidos. (VIEIRA, 2009, 
p. 112). 

 

Entretanto, apesar destas articulações da sociedade civil, Vieira (2009, p. 

116) ressalta que a participação das ONGs ainda é irregular, pois estas deixam de 

ocupar espaços políticos importantes em nível planetário, embora sejam atores 

fundamentais na “construção de uma nova institucionalidade política global.” 

A sociedade global é uma novidade no que diz respeito à participação da 

sociedade civil, por este motivo, optarmos por identificá-la, nesta tese, como um 

novo e ainda desconhecido cenário que vem se delineando processualmente, no 

qual a sociedade civil ainda não tem uma participação definida, mas inicial. Este 

tema será elaborado de forma mais criteriosa no capítulo 4. 

Dagnino (1994, p. 103) analisa que, a partir da década de 1980, surge uma 

nova noção de cidadania como estratégia política, que “expressa e responde hoje a 

um conjunto de interesses, desejos e aspirações de uma parte sem dúvida 

significativa da sociedade, mas que certamente não se confunde com toda a 

sociedade.” No seu entender, o termo cidadania tem sido apropriado por diferentes 

segmentos da sociedade e com diferentes acepções, assim, por vezes, seu 

significado é banalizado.  Desse modo, é importante que se defina o que se entende 

por nova cidadania da esfera pública, na atualidade democrática, sob duas 

dimensões: 

1) Uma essencialmente ligada a movimentos sociais (ecológicos, 

associativos, gênero, minorias etc.), cujo conceito de cidadania remete à luta por 

direitos de igualdade na diversidade; ou  

2) Essencialmente focada na construção de um novo paradigma 

democrático, por meio de um aprofundamento das discussões sobre o modelo 

democrático existente (como o que foi exemplificado, neste capítulo em relação ao 

Movimento dos Indignados de Lisboa).  

O sentido embutido, neste último aspecto, não diz respeito, somente, ao 

direito ao voto, mas, principalmente, a uma sociedade democrática que se efetiva 
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pela transformação das relações sociais existentes, constituídas como naturais. 

Dagnino (1994) aponta para a existência de um autoritarismo social que pode ser 

considerado como um tipo de apartheid social, pois este define lugares para cada 

um se colocar na sociedade, tais como o elevador de serviço ou lugares 

geográficos, como as periferias e os subúrbios. A superação deste estado de 

coisas é o desafio que se impõe a este novo cidadão. Cidadania é, então, uma 

estratégia política que se constrói, historicamente, a partir do contexto e da realidade 

em questão, o que, para Dagnino: 

 

Significa dizer que não há uma essência única imanente ao conceito de 
cidadania, que o seu conteúdo e seu significado não são universais, não 
estão definidos e delimitados previamente, mas respondem à dinâmica dos 
conflitos reais, tais como vividos pela sociedade num determinado contexto 
histórico. Esse conteúdo e significado, portanto, serão sempre definidos 
pela luta política. (DAGNINO, 1994, p. 107) 

 

Concordamos com a autora quando diz que esta nova cidadania 

compreende um processo de aprendizado, tanto por parte da sociedade como deste 

novo cidadão. Trata-se de uma reforma intelectual e moral, que se coloca diante 

deste sujeito emancipado e coletivo, capaz de renovar os direitos humanos.  

No complexo societário, existem diferentes esferas de responsabilidade que 

concorrem para garantir o estado de direitos do cidadão, mas cabe ao Estado suprir 

determinados elementos básicos, como educação, saúde, segurança e habitação. 

Inclui-se, neste contexto, a sociedade civil, formada pelo novo cidadão que, 

concomitantemente, atua na malha social a fim de garantir a viabilização das 

políticas públicas. Desse modo, a representação social está pautada na relação 

entre sociedade civil e governo, em busca de um estado de direito social coletivo 

que transcende os interesses individuais, o que consolida o conceito de cidadania 

como uma construção coletiva e democrática. Por esta concepção, a comunicação 

atua na alavancagem do processo de construção da cidadania e na efetivação da 

luta pela realização de espaços identitários e de dignidade. 

Esta nova sociedade exige que o profissional de comunicação milite pela 

construção de uma nova concepção ético-política da profissão, embasada em 

valores coletivos, fundados na liberdade de consciência e opinião, no acesso 

igualitário à informação e na emancipação e expansão dos direitos sociais. Tornar 

público o que é do público é possibilitar que este sujeito-coletivo seja criador  
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consciente de suas representações públicas em uma realidade em constante 

transformação.  

Este espaço de representação pública é, para Habermas (1984), a esfera 

pública, onde circulam, livremente, ideias e opiniões vigentes na sociedade. 

Atualmente, este espaço público tem sido palco de importantes, mas não esgotadas, 

articulações em torno de uma nova relação público/privado. Participar desta esfera 

significa adentrar em um mundo comum, ser visto e ouvido por diferentes pessoas, 

com diferentes pontos de vista e sob diferentes ângulos. Esta característica é o 

cerne da realidade manifesta, e a controvérsia e o respeito à diferença dão forma à 

natureza dialética do público. 

A noção de direito social é uma questão coletiva que implica em 

responsabilidade pública por parte da sociedade civil, por meio de grupos e 

representações sociais. Trata-se da defesa do que é para todos, o que consolida a 

cidadania e a vincula à construção coletiva de uma sociedade pautada na ética, na 

democracia, na justiça, na solidariedade e na defesa do que é público. Este tipo de 

sociedade transcende o sujeito circunscrito aos movimentos sociais, pois ele, muitas 

vezes, faz parte dos poderes não-governamentais que lutam pela viabilização da 

própria conformação da sociedade. Entretanto, em grande parte das vezes, o 

profissional de comunicação se vê como representante das forças hegemônicas que 

detêm o poder econômico, assim, é premente uma reflexão sobre o campo ético-

político em que se insere este profissional e sobre a renovação de sua percepção a 

partir de novos paradigmas. 

É fundamental, neste sentido, o comprometimento profissional com a 

mediação entre os interesses públicos e privados, dominantes e dominados, tendo 

em mente a hegemonia do público, do coletivo. Entretanto, o peso maior destas 

forças contraditórias está nas mãos da classe dominante, para a qual o 

comunicador, usualmente, presta serviços. Portanto, o projeto ético-político a que 

nos referimos inclui a comunicação no processo de reflexão e construção do novo 

paradigma democrático-participativo, por meio da comunicação pública. Esse 

paradigma se ancora no fortalecimento da cidadania social, por meio dos ‘novos’ e 

‘velhos’ MS, e é dirigido à inclusão, na esfera pública, de um debate sobre as 

relações sociais existentes na modernidade democrática e sobre a necessidade do 

contexto societário perceber-se como partícipe, autor, e, ao mesmo tempo, 

protagonista, no cenário de desigualdade social e econômica existente na sociedade 
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atual. Desse modo, o indivíduo sai da posição confortável de espectador e assume o 

papel de protagonista na esfera pública. 

Propomos uma mudança na relação linear existente entre os pólos, 

dominantes/dominados, público/privado, com o objetivo de instituir uma interação de 

forma circular, com hegemonia do público, por meio da democratização da 

informação e da visibilidade das ações, de modo a torná-las públicas, comuns a 

muitos: COMMUNICARE. Acreditamos que tal mudança de sentido, ou melhor, a 

retomada do sentido etimológico do termo comunicação já se iniciou entre alguns 

segmentos da profissão, ainda que de forma minoritária. Esta nova postura ético-

política do profissional, talvez, não se concretize como uma opção profissional (ao 

menos entre a maioria dos profissionais), mas como uma das possibilidades de 

direção, de forma mais crítica, do exercício da profissão, devido à exigência do novo 

público que surge como articulador e partícipe da nova sociedade civil presente 

na nova esfera pública, conceitos estes que foram analisados durante o 

desenvolvimento deste capítulo. 

Acreditamos que este novo público da esfera pública, partícipe da sociedade 

civil, poderá exigir este novo posicionamento profissional, por meio de estratégias 

mais dinâmicas de organização social, que pressupõem diferentes patamares de 

estruturação política das ações, desde o nível micro até o macro.  O nível micro 

compreende as relações informais dos públicos, caracterizadas por processos 

elementares de conversação entre amigos, vizinhos, familiares, ou seja, do particular 

para o coletivo. No nível médio, encontram-se as formas espontâneas de 

organização da sociedade civil, que se constituem para atuar, coletivamente, na 

esfera pública: associações de vizinhos, de bairros, organizações não-

governamentais, movimentos sociais dos mais diferentes interesses e matizes; e o 

nível macro é constituído pelas organizações governamentais e seus respectivos 

agentes políticos, que, na esfera publica, submetem-se à influência dos públicos 

formadores dos demais níveis para a definição das políticas públicas da sociedade. 

Nesta perspectiva, a esfera pública é um locus verdadeiramente democrático da 

sociedade civil, que se vale da comunicação pública para buscar a definição do 

consenso. O consenso só é possível em sociedades democráticas, pois é uma 

maneira de se chegar a um entendimento por meio da comunicação, sem uso de 

violência, física ou moral, coercitiva ou autoritária, comum nos regimes não-

democráticos e presente nas empresas empregadoras de grande parte dos 
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profissionais de comunicação, cujo objetivo, o lucro, está acima de tal entendimento.  

Tal situação exige uma séria reflexão, por parte do profissional de Comunicação e, 

especialmente, de Relações Públicas, a respeito dos velhos paradigmas ético- 

políticos que, historicamente, norteiam a profissão. Este tema é analisado no 

capítulo a seguir. 
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4  POR UM NOVO ETHOS PROFISSIONAL 

 

4.1. A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA DA ATUAÇÃO DO RELAÇÕES-

PÚBLICAS 

 

As profissões são criadas por uma condição sócio-histórica, não surgem no 

vazio. O nascimento da profissão de relações públicas tem seu marco fundamental 

na história da participação dos Estados Unidos nas duas Guerras Mundiais, 

momento em que a atividade se identifica com a construção de políticas de 

entendimento entre os interesses públicos e privados, valendo-se de apelos 

persuasivos junto à opinião pública. É certo que, na atualidade, o profissional de 

relações públicas vem adotando um novo posicionamento, uma vez que as 

condições sócio-históricas exigem dele uma nova atitude, mais critica e de respeito à 

opinião pública.  

Na primeira Guerra Mundial (1914-1918), os Estados Unidos tiveram 

importante papel no abastecimento, em diversas áreas (alimentícia, bélica, 

manufaturada, entre outras), dos países envolvidos. Entretanto, finalizados os 

conflitos, o país manteve o mesmo ritmo de produção, gerando grande material 

excedente, o que culminou com a conhecida Crise de 29, quando muitos 

empresários foram à falência e um grande número de desempregados aparece entre 

a população. Neste contexto, o governo implantou uma nova política, o New Deal, 

com o objetivo de restaurar a economia do país. Para tanto, valeu-se das técnicas 

de relações públicas com a finalidade de convencer a população sobre a importância 

das medidas que seriam tomadas. A dinâmica social que se apresentava era 

bastante conturbada e tensa, e o cenário era o de uma sociedade que necessitava 

se reconstruir social e economicamente. Par desenvolver o plano arquitetado, 

entretanto, o governo necessitava angariar a adesão da opinião pública às 

estratégias políticas e econômicas que seriam adotadas. Assim, foram tomadas 

medidas para persuadir a sociedade americana a fim de que afiançassem as 

medidas planejadas pelo Estado. 

Desse modo, mais uma vez, a profissão de relações públicas consolida-se em 

uma dinâmica social segundo a qual interesses públicos e privados têm que ser 

apaziguados. Como mencionado no capítulo anterior, as técnicas de relações 

públicas foram usadas por Ivy Lee, a partir de 1914, em favor do empresário norte-
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americano John Rockefeller Jr, especialmente, durante a greve na Colorado Fuel 

and Iron Co.. Seu principal objetivo era dar uma nova imagem a este empresário 

odiado pela opinião pública em função de suas ações tiranas e cruéis. Após esta 

’repaginada’, conforme o marketing costuma denominar atualmente este tipo de 

ação, o empresário em questão passa a ser considerado um ‘amável ancião’ aos 

olhos da opinião pública, façanha que resultou da utilização de artifícios populistas 

como a distribuição de balas e doces a crianças e o apoio a atividades de caridade. 

Peruzzo (1982, p.17) assinala que “as Relações Públicas nascem num contexto em 

que os antagonismos de classe se evidenciam e que elas se posicionam a favor do 

capital”. 

São justamente estas as contingências sócio-históricas que definem o marco 

teórico-prático da gênese das relações públicas enquanto uma profissão, ou seja, 

como uma demanda do Estado e não da sociedade como um todo. Sua finalidade 

era a de executar ações persuasivas junto à opinião pública, utilizando-se de 

estratégias de comunicação dirigidas a características específicas de públicos de 

interesse.  

O mesmo ocorreu no Brasil dos anos de 1950, visando dar suporte às 

relações pessoais no ambiente do trabalho. Com o fortalecimento das indústrias de 

base no país, durante o governo de Getúlio Vargas, as atividades de relações 

públicas passam a ser requeridas, e, em 1953, foi criado o primeiro curso de 

Relações Públicas no Brasil.  Assim, o  

 
Estado reconhece que é importante existirem relações não conflitantes 
entre as classes sociais, para a expansão do capitalismo no país. O capital 
e o trabalho devem harmonizar-se na fase de acumulação do capital e início 
da industrialização. (Peruzzo, 1982, p. 22). 
 

Desse modo, o que se vê é uma profissão criada por uma solicitação dos 

representantes de uma sociedade autoritária, que delibera de cima para baixo. Os 

segmentos sociais que lhe dão suporte representam pequenos grupos de uma elite 

socioeconômica que tem seus interesses atendidos pelos profissionais da área. A 

metodologia que define as ações da comunicação, nesse momento histórico, é 

funcionalista, pois reforça os valores e interesses do sistema que a emprega, tanto 

no sentido utilitário como no que diz respeito à relação patronal que envolve este 

profissional.  

Ao se verificar que as profissões surgem para atender os interesses e 



79 

 

necessidades da sociedade como um todo, pode-se admitir que este início da 

profissão se encontra marcado por uma grande distorção e por um viés em seu 

sentido ético e social. É essencial, para uma revisão crítica do sentido ético deste 

profissional, a busca de suas raízes históricas e sociais. Neste sentido, Guerra 

aponta que:  

Buscar apreender a totalidade pela qual o movimento histórico da realidade 
social se constitui e a lógica específica que a rege, por meio da captura de 
sua gênese, necessidade e desenvolvimentos, requer a realização da crítica 
à racionalidade dominante, do padrão e dos critérios de cientificidade e de 
objetividade que sustentam o paradigma hegemônico das ciências sociais. 
Requer, ainda, nada conceder às correntes irracionalistas que, por seu 
turno, respondem por uma fratura ontológica na relação totalizadora entre o 
sujeito e a realidade objetiva (GUERRA, 1997, p. 49).  
 

Neste aspecto, é fundamental compreender o momento histórico que definiu a 

ética deste profissional, concebida para atender as expectativas e necessidades de 

determinados públicos, ou seja, as solicitações privadas de grupos específicos, em 

oposição aos interesses públicos proclamados pela teoria pragmática que, 

inicialmente, sustentou esta profissão. Assim, os públicos que são 

reconhecidamente o campo de estudo e de prática deste profissional, são 

determinados, nesse momento, com base em modelos positivistas que estruturam o 

alicerce teórico da profissão, e “criados” a partir das demandas de grupos 

específicos da sociedade, com o auxílio das  técnicas de relações públicas.   

Acreditamos ser interessante, para auxiliar esta reflexão, apresentar o 

‘modelo’ de processo de formação deste público definido por Andrade (1980): 

 

a) pessoas ou grupos organizados de pessoas; 
b) com ou sem contiguidade espacial; 
c) existência de controvérsia; 
d) abundância de informação; 
e) oportunidade de discussão; 
f) predomínio de crítica e reflexão; 
g) procura de uma atitude comum (ANDRADE, 1980,p.15). 

 

Os termos modelo e passos opõem-se a um processo, uma vez que este se 

desenrola de acordo com as diferentes oportunidades e situações que se 

apresentam. Entretanto, o processo de formação de público apresentado por 

Andrade (1980) segue parâmetros funcionais, voltados à organização deste 

agrupamento a partir de uma fórmula pré-estabelecida, o que tira sua característica 

de espontaneidade.  
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Outra questão a ser discutida está relacionada ao próprio processo de criação 

de públicos, e mais ainda, à tentativa de tornar o profissional de relações públicas 

responsável pela criação dos públicos. A partir dos pressupostos teóricos 

apresentados no capítulo anterior, e valendo-se também dos resultados da pesquisa 

empírica desenvolvida, é possível afirmar que o público não é formado pelo 

profissional, ao contrário, apresenta-se ao profissional como uma demanda da 

sociedade civil contemporânea. No contexto democrático atual da sociedade 

brasileira, este público se articula como um devir da nova sociedade civil, organizada 

a partir de movimentos sociais, associações e entidades de classe, por um processo 

comunicativo de natureza pública, que se vale, às vezes, de Instituições 

organizadas, mas, por outras, se fundamenta em relações mais simples, como entre 

vizinhos, lideranças de bairro, pessoas de referência, tais como os pioneiros do Jd. 

União da Vitória, local de nossa pesquisa. 

Conforme se pode observar no Gráfico 3 e Tabela 3, os grupos dialogam 

entre si e buscam respostas para suas demandas por meio de formas muito diversas 

de comunicação, desde as mais simples, como as conversas entre vizinhos, até as 

mais complexas, como assembléias e reuniões, isto tudo independente das 

instituições democráticas do Estado, nem sempre acessíveis a todos. Por estes 

‘fóruns deliberativos’, os públicos buscam responder às suas necessidades e 

deliberar sobre assuntos de seu interesse, articulando-se numa mediação entre a 

sociedade civil e o Estado. 

Tabela 3 - Veículos de comunicação pública existentes na comunidade 
 

CATEGORIAS CASOS %CASOS 

BOCA-A-BOCA 5 35,70% 

CARTAZES 3 21,40% 

CELULARES 6 42,90% 

REDES SOCIAIS ELETRÔNICAS  4 28,60% 

REUNIÕES 5 35,70% 

RÁDIO LOCAL 6 42,90% 
Fonte: a autora 
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Gráfico 3 - Veículos de comunicação pública existentes na comunidade 

 

É possível observar, assim, as várias formas de comunicação utilizadas pela 

comunidade para se organizar e se comunicar. Podemos afirmar que a reflexão 

elaborada no item 3.1.3.1- O cidadão da sociedade civil, sobre a dinâmica da 

organização social deste cidadão na nova sociedade civil, reflete a dinâmica desta 

comunidade, que pode ser concebida enquanto práxis social, ou seja, as estratégias 

de organização social realizam-se em diferentes patamares, indo do nível micro e 

médio ao macro. Por este processo, que se contextualiza na dinâmica comunicativa 

própria do mundo da vida, o público do espaço público se organiza em nível micro 

por meio de suas relações comunicativas, que vão das mais simples e elementares 

como, por exemplo, a conversa entre vizinhos, e caminham espontaneamente para 

outros patamares de organização política, como organizações não governamentais, 

associações de todos os tipos e formas, as quais possuem maior poder de pressão 

na sua relação de negociação com o Estado na esfera pública.  

O cidadão desta esfera pública democrática adquire maior consciência de sua 

força de pressão coletiva quanto maior for sua ‘alfabetização política’, fruto de sua 

participação em movimentos sociais que se articulam na esfera pública. Na reunião 

em que apresentamos os resultados da pesquisa à comunidade, uma das 

participantes, pioneira na comunidade e na participação em movimentos sociais, 
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posicionou-se da seguinte forma: quando a comunidade se une, ela consegue o que 

quer, juntos nós temos força (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e 

sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira) 

Assim, acreditamos que este público, formado na sociedade civil, a partir de 

claros contornos democráticos, tem exigido também do profissional  relações-

públicas uma nova postura, que rompa com os paradigmas funcionais e positivistas 

que, tradicionalmente, fundamentam a ação profissional. Este processo passa, 

necessariamente, pela construção de um novo ethos, definido a partir de um novo 

paradigma e fundamentado em um novo posicionamento etico-político desta 

profissão, de modo a atender às exigências da sociedade civil democrática, novo 

público do profissional relações-públicas, que é antes de tudo um comunicador. 

Como já afirmamos anteriormente, este processo foi iniciado por profissionais 

que assumem uma visão dialética e contextual da sociedade. Nesta concepção 

dialética, em que o novo se inspira no velho para existir, o processo embute uma 

vitalidade intrínseca à sua dinâmica. 

Waldemar Kunsch (2007), ao realizar um Resgate histórico das relações 

públicas no Brasil, apresenta um artigo elaborado por Margarida Kunsch (2001) no 

qual a autora, em sua problematização sobre a atuação deste profissional, refere-se 

a Edward Bernays como um dos autores que, já no início do século passado, 

“defendia que a base consistente para a prática de relações públicas corretas e 

eficientes estava nas ciências sociais, na sociedade democrática.” Esta é também a 

perspectiva teórica que defendemos nesta tese. Embora a preocupação social faça 

parte da história das relações públicas, o que se pode perceber, na prática, a partir 

da gênese desta profissão, dentro do contexto capitalista, é que este profissional, 

tradicionalmente, sempre atendeu as forças hegemônicas presentes na sociedade. 

Tal realidade, ainda que com uma nova ‘vestimenta’, tem ainda forte influência sobre 

sua atuação.  

Merece também ser observada a tendência menos conservadora e mais 

crítica e contextualizada dos currículos atuais dos cursos de Relações Públicas do 

país, que têm formado profissionais menos técnicos e mais preocupados em 

investigar, dentro da dinâmica social, a existência da tensão que identifica as 

relações entre o público e o privado, condição sine qua non para que se possa 

estabelecer um relacionamento de respeito e tolerância entre o público e o privado 

presentes no mundo da vida. Apesar desta observação a respeito dos currículos do 



83 

 

país, salientamos que este item não será analisado com profundidade por não fazer 

parte do objeto de pesquisa desta tese. 

Por outro lado, é importante apresentar o papel exercido, nesse contexto, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social do Instituto Metodista de 

Ensino Superior, na primeira fase de sua existência, entre os anos de 1979 e 1985, 

o qual tinha como característica, conforme Marques de Melo, o estudo da 

comunicação sob a ótica das sociedades dependentes: 

 

[...]  Isso decorria principalmente do fato de que a Metodista é uma instituição 
encravada no ABC Paulista, onde, na época, graças ao movimento operário, 
surgiam vigorosas experiências populares de comunicação, que ofereciam 
motivação para despertar o interesse dos pesquisadores sociais.” (KUNSCH, 
2007, p.108)  
 

Margarida Kunsch (2009) faz uma importante reflexão sobre a necessidade 

de um “reposicionamento” do profissional frente às demandas da sociedade civil 

brasileira. Em seu artigo, a autora relata algumas de suas contribuições neste 

sentido, especialmente, por meio de alertas e pistas  concretas para a efetivação de 

uma renovação no campo da práxis do profissional de relações públicas. Além disso, 

aborda a influência da bibliografia estrangeira sobre a formação deste profissional 

que se concebeu, num primeiro momento, em torno de pressupostos funcionais e 

pragmáticos, mas que, atualmente, busca novas metodologias, a partir de 

concepções teóricas apresentadas pelas relações públicas comunitárias no Brasil. 

Para Kunsch: 

A atuação de relações públicas a serviço dos interesses empresariais era então 
toda baseada na transferência, para o nosso meio, de conceitos da bibliografia 
estrangeira. Textos de autores norte-americanos como Eric Carlson, Harwood 
Childs, Edward Bernays e Bertrand Canfield, entre outros, serviram por muitos 
anos como paradigma para os estudos e as práticas no Brasil, tendo sido seus 
conceitos sistematicamente assimilados por nossos acadêmicos e profissionais 
(KUNSCH, 2009, p.438).  

 

Segundo a autora, o país tem apresentado significativos avanços neste 

sentido, especialmente, devido ao fortalecimento de uma visão teórico-prática 

voltada aos interesses populares, dos movimentos sociais e dos segmentos que 

atuam no terceiro setor, os quais exigem, do relações-públicas, interação e 

comprometimento com o interesse público. 

Esta afirmação vem ao encontro do que temos discutido, até o momento, 

sobre a premente necessidade do profissional de relações públicas assumir um 
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ethos de classe engajado e comprometido com o público e com a sociedade civil, na 

perspectiva da comunicação pública.  

França (2008), em sua obra “Públicos”, traz uma contribuição ao estudo do 

conceito de público em Relações Públicas, pois resgata as diferentes conceituações 

existentes e finaliza apresentando sua proposta para um ‘mapeamento dos 

públicos’, ou seja, faz um retrospecto da origem do conceito, a partir de Gabriel 

Tarde e das primeiras definições de público como uma manifestação coletiva, com 

base no sociólogo Herbert Blumer e no filósofo Jonh Dewey. 

A partir de tais avaliações, França (2008, p. 14) afirma que “a presença de 

uma questão, de discussão e de uma discussão coletiva constitui a marca do 

público.” Para o autor, a conceituação psicossociológica dos públicos é a que tem 

sido mais utilizada pelos autores brasileiros, dentre eles, Andrade, o mais influente 

entre os autores brasileiros e o mais utilizado nos cursos de Relações Públicas do 

país. Para Andrade, público é:  

 

 [...] o agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos 
sociais organizados, com ou sem contiguidade física, com abundância 
de informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões 
múltiplas quanto á solução ou medidas a ser tomadas perante ela; 
com ampla oportunidade de discussão, e acompanhando ou 
participando do debate geral por meio da integração pessoal ou dos 
veículos de comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa 
em uma decisão ou opiniões coletivas, que permitirá a ação conjugada 
(ANDRADE, 1989, p.41) 

 

França (2008) faz uma análise crítica dos conceitos de público, 

especialmente, do apresentado por Andrade (1989), ao apontar que, muito 

provavelmente, este pioneiro das Relações Públicas no Brasil tenha se “expressado 

mal” ao afirmar que tal profissional seria “formador de públicos”. Para o autor, o 

processo de formação de públicos acontece independente da ação de qualquer 

profissional. Consideramos tal inferência de difícil constatação dentro dos rigores 

científicos. Por esta razão, vamos nos ater à análise da situação em destaque, ou 

seja, a da tarefa de formador de públicos destinada às Relações Públicas. 

França (2008, p. 48) ressalta que ‘formação de públicos’, ao contrário do que 

acredita Andrade, “não é tarefa do profissional de relações públicas, pois eles 

existem sem a sua intervenção, e que, ao assim se expressar, queria dizer que cabe 

ao relacionista identificar e mapear os públicos.”  

Questionamos tal incumbência dada ao profissional, pois esta só se viabiliza 
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dentro de parâmetros positivistas. Numa perspectiva dialética, que considera a 

realidade sócio-histórica, é essencial o respeito ao processo social como algo em 

constante criação, desse modo, este profissional é parte deste processo e não seu 

criador. Nesse sentido, Demo (1989, p. 14) lembra que construir “ciências sociais 

não é pretender produtos acabados, verdades definitivas, mas cultivar um processo 

de criatividade marcado pelo diálogo consciente com a realidade social que a quer 

compreender, também para a transformar.” 

Em recente obra organizada, Oliveira e Lima (2012) fazem uma importante 

reflexão sobre a concepção de públicos na contemporaneidade, ao afirmarem que 

esta deve se contrapor à noção positivista que coloca esse sujeito coletivo de forma 

passiva diante do processo. Segundo as autoras, os públicos devem ser entendidos 

“como parte do processo interativo das organizações que se forma com a ação. Os 

públicos não estão delimitados nem são constituídos a priori, mas surgem em uma 

interação na qual estão implicados” (OLIVEIRA; LIMA, 2012, p. 108). 

Com base neste novo olhar, as autoras propõem que é na interação com as 

organizações que os públicos se formam, assim, são ativos dentro do processo, ao 

contrário do que é proposto pela atual literatura das Relações Públicas, que os situa 

como público-alvo, passivos à ação das organizações. 

Ao se relacionarem com a sociedade, as organizações assumem uma 

dimensão pública, assim, passam a se situar como entes públicos e responsáveis 

por seus atos diante da sociedade. Concordamos com esta abordagem das autoras, 

pois é nesta dimensão que sua responsabilidade social pode se efetivar. Ao 

contrário das ações de marketing, comumente  denominadas de responsabilidade 

social, mas que objetivam atender às demandas privadas das organizações, o que 

deve prevalecer, nessa dimensão pública, são ações orientadas por um processo 

comunicativo, no qual as propostas dos diferentes sujeitos envolvidos possam ser 

negociadas, de forma a tentar equilibrar os tão dispares interesses que se situam 

nas relações entre os públicos da sociedade civil e as organizações.  

O processo comunicativo é genuíno quando a relação é entre sujeitos que 

interagem e dialogam como iguais. A relação comunicativa não se estabelece entre 

um sujeito (organização) e um objeto (público-alvo). Para Oliveira e Lima (2012, p. 

111), as “organizações só existem, [...], em interação com a sociedade e, assim, 

tanto ajudam a conformá-la quanto se conformam com sua influência, dispondo 

tanto de uma dimensão pública como de uma dimensão privada de relações”. 
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4.2. O OLHAR DO PÚBLICO SOBRE O PROFISSIONAL-CIDADÃO 

 

Até aqui foi possível verificar o compromisso da práxis das Relações 

Públicas com base em abordagens ora funcionalistas ora positivistas da 

comunicação e em relação à necessidade de que sejam adotadas novas posturas, 

que reflitam os interesses da sociedade e não somente das organizações para as 

quais os profissionais desta área prestam seus serviços. Insistimos em dizer que, ao 

agir desta forma, a profissão de relações públicas está fadada a sucumbir, uma vez 

que suas atividades não têm verdadeiro sentido social, ou seja, não se inserem no 

contexto das demandas histórico-sociais contemporâneas. É importante também 

que o profissional lembre de sua condição primeira de cidadão, como bem assinala 

Kunsch:  

Como indivíduo e cidadão, o profissional de relações públicas deve cultivar 
conscientemente a solidariedade e outros valores humanos e sociais, para 
ajudar a construir uma sociedade mais justa. Ele precisa ter a ética como 
um princípio balizador, evitando envolver-se com projetos e programas que 
visem pura e simplesmente a retornos mercadológicos e egoístas das 
empresas promotoras (KUNSCH, 2009, p. 447). 

 

Em nosso ver, essa questão do indivíduo e cidadão que precede a condição 

de profissional deve fazer parte do comportamento ético de qualquer trabalhador 

social, mas, no caso aqui discutido, referimo-nos ao profissional de comunicação e 

de relações públicas, em especial. Este cidadão é responsável por estabelecer 

relacionamentos entre o público e o privado, com vistas a um consenso. Entretanto, 

o que se vê, na atualidade, são consensos forjados, que, de fato, não se efetivam. O 

consenso, como já afirmamos, é fruto de diálogo entre iguais e com iguais 

oportunidades de argumento e contra-argumento na esfera pública. Somente essa 

perspectiva pode configurar uma atuação profissional mediadora entre interesses 

tensos e conflitantes por natureza. Assim, o profissional deve ir além da utilização de 

suas técnicas de comunicação e se valer de concepções que retomem o conceito 

normativo da comunicação que se baseia no compartilhar, que se opõe ao simples 

transmitir. A troca entre os saberes popular e universitário é fundamental para que 

esta relação entre iguais se efetive e, para tanto, é necessário ouvir, falar e respeitar 

o outro, e retornar à comunidade o que foi pesquisado, além disso, é preciso 

conviver e desenvolver uma parceira para a construção de um novo conhecimento, 
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que, afinal, não se concretizaria sem sua participação. Em outras palavras, o 

profissional deve ‘descer do salto alto’ e ser humilde para aprender com o outro. 

É importante observar, entretanto, que tal falta de compromisso com os 

interesses da sociedade civil não é condição exclusiva das Relações Públicas, na 

área da comunicação, o que reforça ainda mais a necessidade da quebra de 

paradigmas.  Moraes, no livro Por uma outra comunicação (2005), reúne o 

pensamento de diversos autores engajados na construção de um novo paradigma 

para a comunicação social. 

Nesta coletânea, Léon (2005) faz uma reflexão sobre a nova lógica presente 

nos meios de comunicação ocidentais. Para o autor, o jornalismo deslocou sua 

prioridade, que seria a busca da notícia pelo que ela realmente representa como 

contribuição para a sociedade e com base na lógica do entretenimento, para se 

focar na frivolidade e no light: 

 
Tanto é que manda hoje em dia a fórmula ‘vencedora’ dos 3 ‘s’: sexo, 
sensacionalismo e sangue. Sob estes parâmetros, a busca da verdade, tão 
apregoada pela imprensa do Ocidente, vai se transformando uma boa 
intenção que se dilui diante dos imperativos do mercado, em cujo horizonte 
não contam cidadãos e cidadãs, mas consumidores e consumidoras (LÉON, 
2005, p. 407). 

 

Sob esta ótica do entretenimento e do tratamento da notícia como um 

produto que busca ser “comprado” por todos os diferentes públicos, perde-se a 

diversidade da notícia e sua identidade com os diversos segmentos. A prioridade 

dos meios de comunicação não é fazer circular a informação e promover o debate 

inclusivo e democrático, mas atingir um grande número de consumidores, nivelados 

em um único estilo de vida e globalizados a partir dos interesses que prevalecem 

nos conglomerados de comunicação. 

O autor acredita que tal situação só será alterada a partir de uma ação 

engajada e propositiva dos cidadãos, por meio de: movimentos sociais; associações 

empenhadas em discutir sobre a liberdade de expressão; observatórios de 

imprensa; e segmentos minoritários que buscam monitorar espaços destinados a 

diferentes grupos (raciais, sexuais, identitários). “São embriões da comunicação de 

uma resistência cidadã, ainda dispersa e que precisa multiplicar-se em um grande 

movimento de movimentos sociais, articulado na luta pela democratização da 

comunicação, trincheira onde, na atualidade, se joga o próprio futuro da 

democracia”. (LÉON, 2005, p. 409)  
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Na pesquisa empírica realizada com a população da Comunidade do Jd. 

União da Vitória foi analisada também a repercussão de matéria divulgada pelo um 

jornal local, o Folha de Londrina, a respeito de atos de vandalismo de grupos 

externos que ocorreram no Colégio Estadual Thiago Terra. A matéria (Anexo A) 

chama a atenção para os atos de violência, mas não se preocupa em ouvir a 

comunidade e nem mesmo enfocar a problemática da educação que envolve o caso. 

Este caso ilustra a preocupação da mídia atual, conforme analisou Léon (2005):  

sexo, sensacionalismo e sangue. Assim, os fatos têm interesse desde que possam 

ser enquadrados na perversa lógica da venda. A manchete da matéria: “Medo toma 

conta de colégio no União da Vitória: Carros foram apedrejados e diretora teria 

sofrido ameaça de morte; comunidade escolar cobra melhorias na instituição”, realça 

bem esta questão. Na pesquisa, foi constatada a influência da mídia sobre a opinião 

da comunidade. Percebemos que, apesar dos entrevistados analisarem a política de 

educação praticada na Comunidade como distante dos interesses da população 

local e ausente de qualidade, a grande maioria considerou a matéria fiel aos fatos 

ocorridos  Apenas alguns poucos entrevistados relacionaram o fato ocorrido ao 

distanciamento da escola e à falta de uma política pública inclusiva e democrática, a 

maioria se  ateve a analisar a educação sob o enfoque da falta de segurança, 

enfatizado pela mídia: 

 

É uma realidade, não falaram mal do Bairro, pois é necessário construir um 

muro para proteger a escola dos adolescentes que a querem destruir 

(Sebastião: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro) 

 

Tá tudo certo na matéria, mas hoje a situação está tranqüila. Foi resolvida. 

A patrulha escolar amenizou, e também houve o apoio da comunidade. 

Existe entre os bandidinhos uma lei de proteção ao bairro (Regis : rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista. Pioneiro) 

 

A matéria poderia ter sido mais profunda, tentando saber o que está por 

detrás. De cunho mais investigativo (Vado : rede de atores e sujeitos sociais 

e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro) 
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A posição dos profissionais é de construir muros, mas não de inclusão da 

comunidade, conforme relata Rui: “O Thiago Terra, p.ex., tem refletido um 

tipo de tratamento negativo com os alunos, segundo levantamento feito para 

avaliar o programa bolsa escola, a escola Tiago Terra é uma das que 

apresentam maior índice de evasão escolar. A posição dos profissionais é 

de construir muros, mas não de inclusão da comunidade. Quando faço 

trabalhos de atendimentos sociais, especialmente às famílias em 

descumprimento ao programa da bolsa da escola, as famílias reclamam 

sobre a forma de atendimento que seus filhos recebem por parte dos 

profissionais. Com esta postura há o afastamento do aluno, que perde o 

interesse que já é pouco de ir à escola, é levado a sentir “burro”, como se 

definem.  O Thiago Terra tem apresentado mais problemas justamente 

porque a escola não sabe lidar com estes problemas, e assim gera mais 

conflitos (Rui:   rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de 

políticas públicas, rede de pertencimento. Jovem) 

 
Hoje, deveria haver um caminho de discussão. O Conselho de Educação, 

que tem representantes governamentais e não governamentais, não desenvolve 

discussões com os verdadeiros atores. Segundo Rui, esta situação já foi colocada 

aos representantes do Núcleo Regional de Educação, inclusive de que alguns 

adolescentes são incentivados a ir ao EJA (Educação de jovens e adultos): 

 

O adolescente, a principio, quer entrar no mercado de trabalho e depois 

quer voltar a escola e não consegue se integrar. Para se ter uma ideia, o 

Conselho de Educação está indo para o 2º Congresso, enquanto que o de 

assistência Social já é o 8º. A política de Educação foi instituída há anos e 

até agora não se articulou com a comunidade.  Precisa despertar e fazer 

uma discussão dos problemas da educação com a comunidade. A escola 

tem que fazer a discussão de sua política junto com o público de interesse, 

a comunidade. O sistema de educação é impositivo, não possibilita uma 

discussão com a base. Se fomentasse esta discussão, a população 

participaria e se posicionaria. O poder público precisa fomentar esta 

discussão e deve englobar também os professores na proposta (Rui: rede 

de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas públicas,  

rede de pertencimento. Jovem) 

 
Além disso, para Raquel, não existe igualdade de condições dentro da 

escola: 
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Se existisse igualdade de condições, as escolas não seriam tão diferentes 

uma das outras, por exemplo, com relação à sua estrutura (Raquel :  rede 

de pertencimento, rede movimentalista. Jovem) 

 
Outras questões são apresentadas por Aparecida quando afirma: 

 

[...] não há direito de ir e vir e todos deveriam ter acesso à escola, mas, 

muitas vezes, as vagas são oferecidas muito longe de casa. Todos 

deveriam ter direito de chegar a uma faculdade, mas a classe baixa não tem 

este direito. Até bem  pouco tempo, não havia ônibus nem para levar as 

crianças para a escola (Aparecida : rede de políticas públicas, rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista. Pioneira) 

 

Por estes depoimentos apresentados, percebemos que a população está 

insatisfeita com a qualidade de educação pública praticada na comunidade, 

entretanto, ao analisar o conteúdo da matéria, grande parte considerou que foram as 

questões relativas à falta de segurança as responsáveis pelos atos de vandalismo. 

Por este prisma, fica clara a influência da mídia na formação da opinião, como 

também, a falta de uma enforque mais crítico desta mesma mídia no trato de 

questões tão complexas, como, por exemplo, a educação pública do país. 

Com base em análise do Observatório da Imprensa9 sobre a greve dos 

professores das Universidades Federais brasileiras, ocorrida em 2012, verificamos  

que o tratamento dado ao tema educação, pela imprensa nacional, é superficial, 

simplista, sem uma visão representativa dos fatos pelos vários segmentos 

envolvidos na questão. Professores, por exemplo, raramente são ouvidos. 

No site deste Observatório de Imprensa, em 13/07/2012, foi lançada para 

debate a seguinte questão: “A imprensa trata a educação como merece?”, a partir da 

qual foram apresentadas diversas opiniões de professores, políticos e jornalistas 

sobre o tema; todos concordaram que a resposta à pergunta é negativa, pois a 

imprensa ou está despreparada para abordar a questão ou não dá à educação a 

atenção merecida. Além disso, os fatos não são analisados sob os diferentes pontos 

                                            
9 O Observatório da Imprensa é uma iniciativa do Projor _ Instituto para o Desenvolvimento do 
Jornalismo, projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É um veículo jornalístico focado na crítica da mídia, 
com presença regular na internet desde abril de 1996. 
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de vista. “Tradicionalmente, a imprensa não trata bem a educação e os professores," 

opinou Muniz Sodré, docente da UFRJ, jornalista e escritor. "Muitos veículos têm 

manchete, mas não têm análise. Em longo prazo, nada é mais importante que a 

educação: para a democracia, para formar cidadãos e para desenvolver o País", 

observou o senador Cristóvam Buarque (PDT-DF), que também é professor. 

Os convidados do Observatório de Imprensa afirmaram que não só a referida 

greve dos professores foi enfocada erroneamente pela imprensa nacional, mas 

também outros temas que envolvem a educação: as más condições físicas das 

escolas públicas, a carreira docente, as condições de trabalho, a qualidade do 

ensino público e tantas outras questões importantes que envolvem este tema. 

Percebemos, assim, o descontentamento desse público com o formato da 

comunicação no Brasil. Entretanto, muitas vezes, não se verifica qual é realmente o 

sujeito deste cenário, neste caso, o comunicador.  Cremos que cabe a este 

segmento uma autorreflexão sobre a ética que define seus posicionamentos 

profissionais. Nesse sentido, Esteves reflete: 

 

Analisando este problema de um ponto de vista estritamente 
comunicacional, podemos então dizer que a ética não tem apenas que ver 
com a comunicação entendida em termos normativos (a comunicação 
argumentativa), mas também com a comunicação enquanto processo- a 
comunicação como realidade dinâmica e contingente que a todo momento 
põe em jogo o próprio conceito que a pretende definir. Trata-se, pois,   de 
uma ética da discussão que tem por base as discussões práticas e não 
confunde estas mesmas discussões com a argumentação teórica; uma ética 
que se preocupa com as normas fundamentais da moral e do Direito, cujos 
conteúdos são objeto do debate do discurso social histórico – normas 
independentes das regras universais (trans-históricas) da argumentação 
(ESTEVES, 2007, 290). 

 

Esteves (2007) define a ética da discussão como processual, pois é gerada a 

partir dos conteúdos morais que advêm do momento histórico e do mundo da vida 

daqueles que são seus sujeitos, os homens em suas relações sociais cotidianas. 

Segundo o autor (ESTEVES, 2007, p. 293), é no dia-a-dia que “fluem as questões 

morais concretas.” Fundamentado neste paradigma da ética da discussão, o 

comunicador passa a perceber a necessidade de sua inserção em um novo projeto 

ético-profissional, que deve ser sensível às discussões da sociedade civil, de forma 

a inseri-las num debate profícuo em busca da transformação social. 

Com base no ideal Aristotélico da ética, sua fonte de inspiração está sempre 

ligada ao que é bom, o que, no campo social, significa o bem coletivo. Segundo 



92 

 

Esteves (2007, p. 44), na perspectiva ética, este bem coletivo é definido pelo 

consenso, que, sob uma perspectiva filosófica, é considerado como uma busca de 

intercompreensão entre os participantes das redes sociais, “a verdadeira pedra-de-

toque da comunicação” no mundo da vida. O autor o apresenta como um ideal 

iluminista de liberdade e progresso, na busca da harmonia social por meio de uma 

vontade coletiva nele generalizada. 

Williams (2009) faz uma retrospectiva histórica do termo consenso que ajuda 

a compreensão das diferentes interpretações de seu significado. Inicialmente, no 

século XVI, o termo foi utilizado com sentido fisiológico: consensus, ou seja, “acordo 

ou sentimento comum”. Já no século XVIII, o termo passa a ter também um 

significado jurídico _ o “contrato consensual”, além do fisiológico, referindo-se às 

ações involuntárias do sistema nervoso. O consenso e o consensual passaram a 

identificar um processo pelo qual se define a “concordância geral”. 

O autor ressalta, entretanto, que é somente no século XX que este termo 

ganha forte conotação política. É neste contexto, propriamente, que, valendo-se do 

apelo à concordância, o termo passa a ser utilizado no sentido de “‘consolidar o 

centro’” ou “‘chegar a um termo médio’”. Neste sentido, em vez de se buscar a 

discussão das diferenças e dos conflitos para se definir uma política que atenda os 

mais diversos interesses, passou-se a privilegiar o sentido negativo de “política do 

consenso”, ou seja, o de evitar os conflitos e assuntos controversos com vistas à 

acomodação dos interesses comuns dentro de apelos médios, que não perturbem a 

ordem social estabelecida. Para Williams: 

 

 [...] embora tenha conservado um sentido favorável de acordo geral, 
consenso adquiriu os sentidos desfavoráveis de evasão branda ou vil de 
questões ou discussões necessárias. Dada essa gama real de significados, 
trata-se de uma palavra de uso difícil hoje, em um espectro que vai desde o 
sentido positivo de busca de concordância geral, passando pelo sentido de 
assentimento relativamente passivo ou mesmo INCONSCIENTE (v.) (cf. 
opinião ortodoxa e saber convencional), até a sugestão de um tipo 
‘manipulador’ de política que procura construir  uma ‘maioria silenciosa’ 
como a base de poder, a partir da qual se podem excluir ou reprimir os 
movimentos ou ideias dissidentes. É notável que uma palavra 
aparentemente tão moderada tenha atraído sentimentos tão fortes, mas 
alguns dos processos da moderna política eleitoral e de ‘opinião pública’ 
podem contribuir em grande medida para explicar isso. (WILLIAMS, 2009, p. 
108). 

 

Na perspectiva da ética da discussão, o consenso se estabelece muito mais 

num plano ideal do que propriamente no plano da prática, no sentido de que 
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representa algo que sempre se deseja alcançar, uma motivação para se entrar numa 

discussão, sendo objeto de constantes reinterpretações. Assim, o primeiro 

paradigma a ser rompido, por esta perspectiva, é o que coloca o consenso numa 

visão positiva e determinista da sociedade, pois, pela ética da discussão, este não 

pode ser cristalizado por estar inserido no contexto das relações sociais, as quais, 

graças a sua natureza dialética, não são estáveis, ao contrário, estão sempre 

sujeitas ao novo que surge a partir do cotidiano. Assim, não é um consenso que 

busca a exclusão do conflito para determinar um “acordo”, mas um consenso 

existente em função do conflito ou mesmo a partir dele.  

A ética da discussão é exigente, mas não inatingível, uma vez que se dá na 

prática do dia-a-dia. O consenso é próprio da prática do ser social que, para resolver 

os problemas e as diferenças presentes nas relações sociais, tenta estabelecer um 

diálogo a fim de encontrar um ponto de acordo. 

A sociedade democrática é marcada pelo multiculturalismo e a palavra que 

está na essência da comunicação é ‘compartilhar’, neste contexto, o consenso é a 

forma primordial para se encontrar um modo de vida socialmente mais equilibrado e 

melhor, pois seu limite é a convivência coletiva, que se constrói no espaço público e 

que é, propriamente, a motivação que leva à criação de consensos, arranjos e 

acordos mutuamente aceitáveis, mas sempre abertos para o novo, nunca definitivos, 

cristalizados. 

O consenso, próprio das sociedades democráticas, constrói-se no espaço 

público, é fruto de discussões. Seu instrumental são as diferenças, não a harmonia, 

embora a harmonia faça parte deste conceito filosófico como algo  que se almeja 

atingir numa construção utópica de sociedade. O que se pode concluir é que: ou se 

estabelece o consenso por meio da ética da discussão, que envolve o modelo 

democrático da comunicação, ou se tem a violência, obtida por meio do desrespeito 

ao outro. 

A construção da cidadania, de uma ordem social autofundada, a 
existência de consensos coletivos estáveis que facilitem a globalidade e 
a participação ativa dos setores populares fazendo competir seus 
interesses são o resultado da construção do público a partir da 
sociedade civil. (TORO; WERNECK, 2007, p. 32) 
 

Não se pode estabelecer consenso em locus não democrático, como, por 

exemplo, em empresas cujo modelo é o da imposição. Apesar de existirem esforços 

democráticos por parte de algumas empresas, ainda há uma forte presença de 
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dominação e manipulação de interesses. Neste sentido, o profissional de 

comunicação inserido no meio empresarial, dificilmente, poderá forjar relações de 

comunicação genuinamente democráticas entre os públicos e as Instituições que 

representa. 

Os questionamentos e reflexões que se apresentam ao profissional da 

comunicação dizem respeito aos paradigmas que orientam suas ações em busca do 

consenso, ou seja: O contexto em que se inserem as discussões é democrático? O 

consenso que se busca é motivado pela ética da discussão? Os interesses coletivos 

têm prevalecido sobre os particulares? Estas questões devem fazer parte dos pilares 

constitutivos de um novo ethos do profissional de comunicação das sociedades 

democráticas da atualidade, caso contrário, sua prática não tem valor social algum, 

pode ser descartada, uma vez que não serve aos interesses coletivos, mas a 

determinados setores e segmentos que não representam os apelos do contexto 

social em que se insere.  

A profissão e seu profissional nasceram num contexto sócio-histórico 

determinado, como foi demonstrado no início deste capítulo, e sua ética foi definida 

a partir desse contexto; os fundamentos da ética não se modificam, pois estão 

sempre orientados pela virtude e pelo bem, entretanto,  Valls (2008, p.70) lembra 

que “Numa formulação de grande filosofia, poderíamos dizer que o lema máximo da 

ética é o bem comum. E se hoje a ética ficou reduzida ao particular, ao privado, isto 

é um mau sinal.”  

Não é objetivo desta tese discutir questões deontológicas que orientam a 

prática do profissional de comunicação e de relações públicas, em particular, mas o 

ethos que tem orientado as atividades destes no contexto da atualidade.  

Para Valls (2009), os dilemas éticos da atualidade situam-se em três 

dimensões básicas: família, sociedade civil e Estado. Vamos nos ater à discussão 

de questões que se referem à ética na sociedade civil, uma vez que é dentro desta 

que se encontram os públicos e seus movimentos sociais na esfera pública. Neste 

plano, colocam-se questões referentes a: prevalência dos interesses particulares 

sobre os interesses públicos; riqueza de poucos e pobreza de muitos; e ao 

analfabetismo funcional, que impede os indivíduos de estabelecer  avaliações 

críticas e mesmo ascender a estratos socioeconômicos melhores. Em sociedades 

onde existem tais problemas, a ética requer que sejam exigidas outras condições de 

vida para a coletividade. Assim, ao se analisar as funções sociais dos profissionais 



95 

 

que atuam em seu meio, seu ethos de classe deve ser orientado pelo único 

paradigma permitido pela ética: o bem social.  

Nesse sentido, Valls (2008, p. 73) pondera que, se é verdade que as 

grandes reformas de que nosso país necessita não são questões apenas éticas, 

mas também políticas, o inverso não é menos verdade: não são só políticas, são 

questões éticas que desafiam o nosso sentido ético.” 

 

 

4.3 MODELO TEÓRICO-DISCURSIVO E A ESFERA PÚBLICA 

 

Costa (1995) analisa a esfera pública sob a influência dos modelos 

funcionalista e teórico-discursivo. O modelo funcionalista considera a esfera pública 

como um mercado de opiniões. Seus atores têm a intenção de formar uma opinião 

pública capaz de influenciar as instâncias de decisão no que diz respeito aos temas 

públicos, com base em paradigmas orientados pelos interesses dos formadores de 

opinião. Neste contexto, são os grupos com melhor capacidade de articulação e 

poder que definem as temáticas da agenda-setting e o Estado se utiliza de ações de 

relações públicas para manipular a opinião pública.  Para Costa: 

 

O governo busca assumir o tratamento de problemas cujas soluções 
encontrem ‘aceitação mais ampla possível’, evitando questões polêmicas. 
Neste contexto, afirma-se que o Executivo atua tanto como destinatário 
como quanto co-formador da esfera pública. Ele pode, mediante seu 
trabalho de relações públicas, estimular a discussão daqueles problemas 
que revelem boas perspectivas de encontrar uma decisão consensual, ou, 
ao contrário, dificultar a ‘carreira’ de temas que sejam potencialmente 
conflituosos ou cujo tratamento ameace os interesses estabelecidos. 
(COSTA, 1995, p. 56). 

 

Entretanto, aparecem, nesta esfera, atores de protesto (sociedade civil), que, 

embora disponham de menor poder de organização e influência sobre as bases de 

decisão, têm na esfera pública a mais importante forma de organização política e de 

visibilidade. 

Já na concepção teórico-discursiva de esfera pública, desenvolvida por 

Habermas (1990), a obtenção de apoio da opinião pública passa também, mas não 

só, por estratégias de manipulação, mas pressupõe ainda uma legitimidade obtida 

por meio de um autêntico processo de comunicação  organizado entre os 

participantes desta esfera. Neste sentido, vale citar a análise de Costa  (1995)  sobre 
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a proposta de Habermas: 

 

O autor vai além, portanto, da disputa pelas atenções públicas _ 
empiricamente evidente _ que equivale, no modelo funcionalista, à esfera 
pública mesma e investiga a origem dos inputs que atingem essa esfera. 
Nesse esforço heurístico o autor identifica, para além da disputa da 
presença da mídia, um nível mais profundo, ao qual está relacionada a 
‘geração do poder legítimo’ (COSTA: 1995, p. 58). 

 

Habermas (apud COSTA, 1995) acredita nos entendimentos produzidos na 

esfera pública pela parcela emancipada que participa do mundo da vida, pois esta é 

capaz de concorrer com as demais forças sistêmicas existentes que buscam forjar o 

consenso dentro desta esfera. Para o autor, a prática da comunicação cotidiana, 

dentro de um modelo democrático de esfera pública, pode influenciar as tomadas de 

decisão entre as suas instâncias deliberativas. Neste contexto, a sociedade civil tem 

papel importante: 

Aos atores da sociedade civil é atribuído, portanto, neste construto, um 
papel duplo, que reflete o caráter bidimensional destes sujeitos. A 
condensação de ‘situações-problema’ percebida na vida cotidiana 
corresponde à dimensão defensiva de tais atores. Trata-se aqui da 
preservação e ampliação da ‘infra-estrutura comunicativa’ do mundo da vida 
e da produção de esferas públicas alternativas’ (COSTA, 1995, p. 59). 

 

Para Costa (1995), é preponderante para a afirmação da autonomia da 

sociedade civil sua independência do Estado em termos burocráticos e de poder, ou 

seja, sua estrutura não pode se engessar com base em demandas burocráticas, 

como se percebe, com frequência, nas ONGs brasileiras. Além disso, deve agir 

como catalisadora da opinião pública e mediadora entre os segmentos da população 

que representa e o Estado. “Os atores da sociedade civil não possuem poder político 

ou administrativo, dispõem apenas de uma forma mediatizada de geração de poder” 

(COSTA, 1995, p. 60), assim, o contexto que permeia este processo deve ser 

fundado na mais ampla liberdade de expressão da sociedade civil na esfera pública, 

marca das sociedades democráticas contemporâneas. 

É valido ressaltar que o autor das reflexões acima finaliza seu texto com uma 

importante ponderação a respeito do modelo teórico-discursivo, analisado com base 

numa perspectiva empírica, ou seja, como tal modelo é exigente quanto à práxis 

argumentativa e de legitimidade na representação de seus atores, são poucos os 

sujeitos coletivos que, realmente, atendem seus requisitos. O autor pondera que tal 

limitação ocorre porque, muitas vezes, os interesses que permeiam as ações dos 
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representantes da sociedade civil fazem com que eles ajam movidos por paradigmas 

do modelo funcionalista, que vê, na esfera pública, um mercado de produção de 

opinião pública. Para que as ações destes representantes da sociedade civil tenham 

legitimidade, é fundamental que sejam alicerçadas em bases comunicativas, 

sensíveis aos apelos da opinião pública representada por eles. Desse modo: 

 

[...] caso o ator permaneça permeável aos impulsos provindos da base e 
aos processos espontâneos de formação da opinião, ele certamente se 
manterá, estruturalmente, em condições de condensar as situações-
problema emergentes no mundo da vida e transportá-las para a esfera 
pública (COSTA, 1995, p. 64). 

 

A esta analise do autor, consideramos importante acrescentar algumas 

ponderações resultantes de nossa experiência empírica na comunidade que serviu 

como campo de análise desta tese, ou seja, acreditamos que o modelo funcionalista 

está realmente muito mais presente entre os sujeitos que atuam na sociedade civil 

do que o modelo teórico-discursivo, que consideramos ideal para tornar legítimas 

suas ações na esfera pública.  Entretanto, percebemos que tal situação ocorre nem 

tanto devido aos interesses mencionados pelo autor, mas como resultado de 

circunstâncias histórico-sociais que mobilizam tais sujeitos coletivos. Há um 

treinamento por parte de vários “aparelhos do Estado”, como já apontava Althusser 

(1985), em seu texto ‘Aparelhos Ideológicos do Estado’, dentre os quais, 

destacamos, neste trabalho, a mídia e a escola. Embora entendamos que tal visão 

do autor carrega um ranço pessimista da crítica dos representantes da Escola 

Frankfurt, suas ponderações ajudam a explicar e a compreender as motivações 

apresentadas acima. 

Para Althusser (1985), o Estado conta com uma aparelhagem a serviço do 

capital, os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), que lhe permite reprimir o 

proletariado. São as Instituições (exército, polícia, tribunais, prisões etc) que não se 

confundem com o aparelho repressivo do Estado como governo, mas que 

constituem mecanismos que o auxiliam ideologicamente: igrejas, escolas, famílias, 

meios jurídicos e políticos, sindicatos, meios de comunicação de massa e outras 

mídias, meios culturais e esportivos. Essa superestrutura  opera ideologicamente 

sobre a infraestrutura da sociedade, nem sempre de modo perceptível, sendo esta 

última a base da sociedade, formada por forças de produção e relações de 

produção. 
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Trata-se de uma visão instrumental da sociedade, fatalista em sua essência. 

Esta tese está fundamentada numa visão societária, que vê as duas esferas da 

sociedade _ infraestrutura e superestrutura _ como pólos que se comunicam entre si 

e se transformam dialeticamente. Não são unidades uniformes e estanques, pois se 

as entendesse desta forma, não estaria considerando a dimensão histórica da 

sociedade e suas transformações, dinâmica possível sob o ponto de vista dialético. 

A sociedade civil e a sociedade política, analisadas sob esta perspectiva 

metodológica, são movidas pelas leis metodológicas da dialética: ação recíproca, 

unidade polar ou "tudo se relaciona"; mudança dialética, negação da negação ou 

"tudo se transforma"; passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa; 

e interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários.  

Na pesquisa realizada no Bairro União da Vitória, que apresentamos nesta 

tese, podemos perceber traços relevantes desta análise, quando solicitamos aos 

entrevistados que avaliassem o conteúdo da matéria de jornal que divulgou o fato 

ocorrido na Escola Thiago Terra (Anexo A). Além desta avaliação sobre a matéria, 

solicitamos que propusessem outra forma de abordar o tema, caso achassem 

oportuno. Poucos foram os entrevistados que perceberam o destaque dado pela 

mídia à violência, em lugar de uma análise mais propositiva ou, ao menos, reflexiva 

sobre as condições estruturais da Escola. A maioria não mexeria em nada na 

matéria, pois acreditava que ela refletia a realidade. Entretanto, estes mesmos 

entrevistados teceram várias críticas ao posicionamento da Escola, em termos 

pedagógicos e de relacionamento com os alunos e com comunidade. 

Uma das entrevistadas avalia que a política pública constitucional de 

educação, no que diz respeito à igualdade de condições de aprendizado, ainda não 

foi implementada no bairro, pois: 

 

os professores e pedagogos não são preparados para atuar com os jovens 

do Bairro, e não se abrem para ouvir suas opiniões (Raquel :  rede de 

pertencimento, rede movimentalista. Jovem). 

 

Outra entrevistada abordou o desrespeito do professor para com o aluno. 

Em sua ponderação sobre esta situação, afirmou:  

 

[...] está certo que há um desânimo com o salário, mas isto não justifica. 

Precisa haver compromisso, responsabilidade com os alunos e a educação. 
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Muitos alunos vão cheios de esperança, mas jogam um balde de água fria 

em cima deles. Decidi retornar à escola, já idosa, numa turma de alunos 

mais novos, mas um dia a professora entrou e disse: ‘eu finjo que ensino e 

vocês fingem que aprendem’. Neste momento saí da sala e fui à diretoria 

reclamar do desrespeito. Desisti de ir à escola [...] (Célia  : rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira) 

 

É interessante ressaltar que a entrevistada cursou apenas o ensino 

fundamental, mas sua grande escola, como afirma, são os movimentos sociais dos 

quais participa desde sua juventude. 

Valiosa também foi a ponderação do entrevistado Vado, pois este percebe a 

abordagem superficial da mídia em relação aos assuntos da Comunidade. Disse que 

a mídia é uma das grandes responsáveis por fortalecer o preconceito da sociedade 

londrinense em relação ao Bairro. Relatou episódios em que esta mídia recolhe 

dados vindos da polícia sobre assuntos relativos à comunidade, sem ouvir as 

pessoas envolvidas. Entretanto, reconhece a existência de problemas locais, mas 

também identifica um tratamento desigual e apelativo da mídia com relação aos 

assuntos da comunidade. 

Na sua avaliação da reportagem, disse: 

 
no momento, a reportagem é até leve diante do ocorrido, entretanto, poderia 

ter sido mais profunda, tentando saber o que está por detrás.  A direção da 

Escola Tiago Terra insiste em fazer de conta de que não sabe onde ela está 

inserida. É o crime organizado que está por detrás de tudo isto. A patrulha 

escolar, ao invés de se ver como parte de uma política pública, de 

segurança, a favor da comunidade e comprometida com seu bem-estar, 

atua de forma contrária. Já vi policiais desta patrulha colocando drogas 

dentro dos bolsos de jovens inocentes. (Vado : rede de atores e sujeitos 

sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro) 

 

Vado afirmou ainda que o proprietário da rádio local, não trata problema da 

droga porque senão morre. Ao analisar a questão da política pública da educação 

aplicada no Bairro, posicionou-se na mesma perspectiva que a entrevistada Célia: 

 

nas aulas de educação de adulto, minha mulher e cunhada saíram do 
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colégio porque não concordaram com o estilo da direção, já que o adulto 

não gosta de ouvir as bobagens e concordar com isto. Mais problemático 

ainda foi quando a diretora chamou todas as crianças repetentes e as 

aconselhou a fazerem o supletivo. Uma das minhas filhas de 12 anos foi 

aconselhada a parar a escola e voltar com 18 anos no supletivo, já que não 

tinha condições de aprender. Os piores profissionais são mandados pro 

União, um profissional acusado de pedofilia foi enviado pra escola, trabalhar 

com crianças. (Vado : rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro) 

 

Por estes depoimentos, percebe-se que estes atores da esfera pública estão 

atentos às necessidades do contexto sócio-histórico em que estão inseridos, 

legitimados por um contínuo processo de comunicação com as bases deste 

processo. Trata-se de um processo circular e, verdadeiramente, público, no qual 

todos têm a oportunidade de participar.  

É certo que tal visão não é unânime, pois grande parte dos entrevistados 

não fundamentou suas avaliações de forma tão crítica como as apresentadas acima, 

entretanto, cremos que isto ocorreu muito mais pelo tipo de engajamento destes 

entrevistados com a dinâmica da esfera pública do que por um comprometido com 

os interesses funcionalistas de manutenção e fortalecimento do sistema, apesar de 

todas as influências que, de fato, existem e têm repercussão sobre eles. Sob tal 

perspectiva, avaliamos que a análise teórico-discursiva pode ser percebida entre os 

entrevistados, apesar de todas as limitações impostas pelos instrumentos funcionais 

presentes no contexto democrático contemporâneo. Não se pode perder de vista a 

realidade sócio-histórica que envolve os entrevistados, que, mesmo diante das 

enormes dificuldades socioeconômicas enfrentadas, evidenciam um forte 

compromisso com o fortalecimento do coletivo. 

Outra questão que deve ser ressaltada é o fato de que quanto maior é o 

envolvimento destes atores nas redes sociais colaborativas (rede de pertencimento, 

rede de equipamento e serviços coletivos, rede movimentalista, rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos), maior é o nível de 

compreensão e comprometimento com a transformação da realidade. 

Em um dos depoimentos, o entrevistado Vado expressa contundentemente 

esta situação: 

antigamente, havia mais integração entre os moradores, hoje é o crime 
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organizado que manda. Quando não existe organização popular, você luta 

sozinho. Antigamente, as demandas eram coletivas e decididas no coletivo, 

a gente se sentia protegido por isto. (Vado : rede de atores e sujeitos sociais 

e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro) 

 

Percebe-se, assim, a comunicação pública presente no dia-a-dia desta 

comunidade, o que possibilita a troca de informações entre seus membros e 

funciona como importante meio de resistência e de manutenção da dignidade. Por 

meio de ações simples, como a conversa entre vizinhos, telefonemas, reuniões da 

igreja e até mesmo alguns procedimentos de urgência, como uma reunião entre 

jovens e lideranças, realizada para discutir o problema ocorrido na Escola Thiago 

Terra e relatado nesta pesquisa, a comunidade utiliza um processo legitimo de 

comunicação pública para se fortalecer e se manter unida em torno da resolução 

dos problemas coletivos que a afetam. 

A seguir, apresentamos o depoimento da entrevistada Célia a respeito de 

como a reunião que organizou em sua casa (logo após a divulgação da já citada 

reportagem, em Anexo A) foi utilizada, de forma estratégica, para a discussão do 

conflito gerado a partir dos fatos ocorridos na Escola Thiago Terra: 

 

 eu mais outra liderança [pioneira] reunimos com os pais e jovens da própria 

escola em minha casa e tentamos amenizar a situação, pedimos a 

compreensão e colaboração dos pais, evitando a violência dos alunos e 

entre eles. Considero que os pais, especialmente das crianças entre 5 a 8, 

são muito participativos (Célia : rede de políticas públicas, rede de atores e 

sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. 

Pioneira) 

 

A marca da sociedade democrática brasileira contemporânea é a garantia do 

acesso do cidadão aos seus direitos expressos na Constituição Federal de 1988, a 

“Constituição Cidadã”. O acesso a estes direitos é um indicador concreto de 

cidadania e da democracia. Não se cria um cidadão, mas este já é ente próprio das 

sociedades democráticas ocidentais, pois se emancipa por meio de sua participação 

política. O direito ao exercício da cidadania é a base que sustenta e dá sentido à 

democracia. Nesta tese, a proposta de comunicação pública insere-se na defesa 

deste direito por parte dos segmentos da sociedade civil brasileira que não têm 
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acesso ao exercício pleno de sua cidadania nas esferas públicas democráticas.  

Acreditamos que é nos grupos organizados da sociedade civil que esta 

proposta de comunicação pública tem maior ressonância, considerando-se os 

paradigmas teóricos-propositivos que possibilitam maior participação coletiva e 

igualdade de direitos e de voz no processo comunicativo. Na formulação de uma 

proposta inclusiva e democrática de comunicação, busca-se a emancipação cidadã 

dos públicos envolvidos e sua participação consciente no processo de concretização 

e transformação da sua realidade, com base em uma concepção coletiva e 

democrática, respeitando sua dinâmica própria de organização social que, de forma 

espontânea, atinge patamares cada vez mais significativos de pressão política na 

mediação dos interesses públicos debatidos na esfera pública. 
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5. A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA MEDIAÇÃO ENTRE O NOVO RECEPTOR E A 

ESFERA PÚBLICA 

 

 

Neste capítulo, abordamos a problemática da mediação cultural e da 

comunicação no contexto da sociedade democrática contemporânea brasileira, 

pautando-nos, principalmente, nas afirmações de Martin-Barbero (2003). Tais 

pressupostos vêm ao encontro do que entendemos a respeito da relação entre o 

emissor e o receptor no processo de comunicação, ou seja, não mais uma 

percepção do receptor passivo e do emissor ativo, como, por muito tempo, foi 

transmitido pelas Escolas da Comunicação, mas uma visão circular da relação 

comunicativa, que se constrói no processo de interação entre os envolvidos.  

Segundo Mattelard (1999), desde 1910, a comunicação esteve atrelada ao 

projeto de construção de uma ciência social com bases empíricas, sendo que os 

Estados Unidos tiveram forte influência na elaboração desta concepção. A partir de 

1940, baseada em análises funcionais e quantitativas, outra corrente passa a ser 

valorizada, a do Mass Comunication Research. É sob a influência desta Escola de 

Comunicação que Laswell fundamenta o “modelo da agulha hipodérmica”, termo 

criado para demonstrar os efeitos da persuasão da mídia sobre os indivíduos.  

Ainda por volta de 1940, Shannon, matemático e engenheiro elétrico, cria 

um esquema linear de comunicação, cujos polos definem uma origem e assinalam 

um fim: fonte (de informação), codificador ou emissor, mensagem, canal, 

decodificador, destinação. 

Esse modelo linear não se importa com o conteúdo, mas com a otimização 

do formato proposto, ou seja, este esquema de comunicação deve ser viável 

economicamente e minimizar ruídos indesejáveis. Neste sentido, caracteriza-se 

como uma visão instrumental da comunicação. 

É neste momento histórico que um grupo de estudiosos inicia a elaboração 

de sérias críticas aos rumos que a comunicação, baseada em princípios de 

manipulação da opinião pública e de reprodução de valores do sistema social 

dominante, estava tomando. Destacam-se, entre estes estudiosos, os da conhecida 

Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e, mais tarde, Habermas, sendo que o 

último fundamenta seus estudos na avaliação crítica do espaço público. O autor 
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demonstra o declínio do espaço público burguês constituído na Inglaterra em fins do 

século XII e na França do século XIII. Habermas, em Mudança Estrutural da Esfera 

Pública (2003), apresenta este espaço público como campo de mediação entre a 

sociedade e o Estado, no qual prevalece a força dos argumentos tornados públicos, 

da razão e da troca de ideias entre seus participantes. Habermas aponta ainda que 

a publicidade, ao deixar para trás seu princípio de dar visibilidade aos argumentos 

dos públicos e passar a exercer o papel de “fabricante de opiniões”, propicia um 

desmonte do espaço público como espaço de debate e de troca de opiniões. A 

comunicação, neste contexto, volta-se ao mercado e já não pode mais ser 

concebida como práxis da comunicação pública, capaz de dar vitalidade e 

visibilidade ao espaço público. Habermas, por esta avaliação, compartilha da visão 

crítica característica da Escola de Frankfurt, especialmente dos conceitos de Adorno 

e Horkheimer, no que diz respeito à manipulação da opinião pública e a sua 

padronização e massificação. 

A contribuição de Martin-Barbero (2003) para os estudos da teoria da 

comunicação foi o deslocamento do fenômeno da cultura de massa de uma 

compreensão positivista, essencialmente tecnológica e de degradação cultural, para 

uma visão histórica do fenômeno, que deixa de ser impositiva para ser consensual. 

O autor propõe que a análise do processo cultural se desloque dos meios para as 

mediações, ou seja, para as articulações entre as práticas de comunicação e os 

movimentos sociais. O autor ressalta que o popular foi, tradicionalmente, visto como 

o rural, o camponês, o simples, tanto pelos representantes da direita como pelos da 

esquerda latino-americana, em contraposição com a cidade, que retrata o complexo, 

o artificial. Para Martin-Barbero (2003), esta visão é maniqueísta, pois entende que o 

popular deve ser concebido como uma ‘trama’, como forma de resistência, mas 

também de submissão, indignação e descompromisso. Assim, em lugar de uma 

percepção simplista do popular como algo puro ou, então, de total engajamento 

político e cultural, o autor o vê como expressão de um coletivo que se configura num 

contexto histórico, conflituoso em sua essência.  No próximo capítulo, no qual 

apresentamos o ‘Relato de experiência’, vários depoimentos dos entrevistados 

ratificam a afirmação desse autor.  

O valor do popular não está em sua autenticidade ou beleza, mas em sua 

capacidade de materializar e expressar o modo de viver e de pensar das classes 

subalternas. A cultura popular é um processo histórico de resistência e 
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transformação da realidade a partir da incorporação de situações quotidianas e do  

modo próprio de vida das classes subalternas aos vínculos construídos, assim, é a 

constituição de outra lógica cultural, inscrita em outro paradigma. Além de analisar o 

popular sob esta nova ótica, o autor (MARTIN-BARBERO, 2003) situa o debate atual 

sobre a transnacionalização da comunicação no contexto da América Latina, que, 

em sua opinião, necessita de uma reconfiguração política, uma vez que defende ser 

o receptor o ator político deste novo cenário. Dentro deste novo cenário político, as 

esquerdas latino-americanas concebem a democratização com base em uma visão 

estratégica, como espaço de transformação social, numa redescoberta do popular, 

que passa a ser compreendido como um espaço de revalorização das articulações e 

mediações da sociedade civil. Muda-se, desse modo, a concepção dos sujeitos 

políticos, que, nesse caso, passam a ser os diferentes atores políticos inseridos no 

conflito social. 

Para Martin-Barbero (2003), a transnacionalização da comunicação  deve 

ser percebida no contexto de um novo modelo político de afirmação das diferentes 

identidades, cujo foco não é mais a luta pela independência de um país colonialista, 

mas sua autonomia diante de um poder geograficamente difuso, complexo. O foco, 

assim, são os diferentes atores sociais, étnicos e políticos que formam uma nação. A 

convergência dos processos transnacionais a esta nova concepção do político faz 

emergir, nas diferentes nações, uma profunda valorização do cultural, que assinala 

dimensões inéditas do conflito social e da formação de novos sujeitos regionais, 

religiosos e sexuais, assim como,  de novas formas de rebeldia e resistência. Deixa-

se o plano seguro das tecnologias, próprio da visão instrumentalista da 

comunicação, e passa-se a ver os conflitos e os processos criativos que afloram nas 

relações sociais da atualidade, a partir das identidades culturais nelas presentes. 

Há, neste contexto, uma redefinição do cultural, que passa a exigir do 

comunicador uma compreensão da natureza comunicativa desse fenômeno. A 

cultura assume a dimensão de processo produtor de significações, e o receptor 

deixa o papel de decodificador passivo das informações emitidas pelo emissor e 

passa a ser concebido como um produtor de significados. 

Martin-Barbero (2003) defende que é necessária uma renovação da indústria 

cultural, a partir desse cenário transnacional, que inscreva o cultural no político e a 

comunicação no cultural, para que possa visualizar a expansão da pluralidade de 

vozes que formam a democracia. 
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5.1 UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A SOCIEDADE TRANSNACIONAL 

 

 

Atualmente, o debate entre os estudiosos da comunicação já não está mais 

centrado nos temas fecundados pela teoria da dependência cultural, no que diz 

respeito à dominação Norte/Sul, nem na existência de um imperialismo cultural do 

sistema econômico dominante, presente na teoria da indústria cultural. O tema 

gerador das discussões entre os comunicadores, neste momento, é a globalização 

que tem tornado obsoleta a ideia do imperialismo norte-americano sobre o resto do 

mundo. Por esta visão, a comunicação constitui-se por redes que se inter-

relacionam, tornando-se interdependentes. O espaço público é um espaço de 

mediação entre as redes, num contexto planetário e não mais restrito às 

demarcações geográficas tradicionais. 

No entanto, algumas ponderações são necessárias para um entendimento, 

ainda que inicial, deste complexo contexto, que, muitas vezes, é analisado com certa 

euforia por grande parte dos estudiosos da área das ciências sociais, segundo Ianni 

(2007).  A globalização, nestes estudos, é apresentada como uma vertente única e 

exclusiva da atualidade no que diz respeito ao desenvolvimento e à modernização 

das nações. O moderno é, por esta concepção, o ocidental e tudo o que se 

assemelha a ele, ou seja, os padrões europeus ou norte-americanos servem como 

base comparativa para a suposta avaliação do nível de desenvolvimento desta ou 

daquela nação. Para o autor, a globalização tem um traço muito mais totalitário do 

que plural. 

Este entendimento a respeito do moderno expressa as contradições próprias 

da natureza das relações sociais que são trazidas para a arena global. Segundo 

Ianni (2007, p. 114), “em lugar de emancipar indivíduos e coletividades, em suas 

possibilidades de realização e imaginação, produz e reproduz sucedâneos, 

simulacros, virtualidades ou espelhismos.” 

Uma das sérias críticas do autor às análises do contexto da globalização é a 

influência dos paradigmas clássicos de compreensão da realidade social sobre tal 

fenômeno. Há uma tendência, entre os estudiosos da área, de analisar a 

globalização com base em parâmetros de conhecimento a respeito das relações que 

se dão no âmbito das tradicionais sociedades nacionais, entretanto, este tipo de 

pesquisa não consegue dar conta do fenômeno em sua amplitude, pois “Supõe uma 
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tendência predominante de articulação harmônica entre as partes e o todo, as 

sociedades nacionais e a sociedade global.” (IANNI, 2007, p. 105)  

Para Ianni (2007), é essencial, para se ter uma mínima compreensão deste 

complexo mundo globalizado, o abandono deste paradigma clássico e a adoção de 

um paradigma emergente, pautado numa metodologia dialética, que contemple o 

local e o global ao mesmo tempo. Por este paradigma, a sociedade global deve ser 

percebida como algo inédito, sem precedentes comparativos, que vem sendo criada 

e recriada por novos cidadãos de uma sociedade global, também original. Neste 

caso, o todo é mais do que a soma das partes. Entretanto, estas partes de fato 

existem, fazem parte de um espaço a partir do qual o global emerge,  caso contrário, 

a globalização seria um “simulacro”. As sociedades nacionais são o cenário das 

relações e dos movimentos sociais e não se pode negar que, ao mesmo tempo, 

estes movimentos podem passar a ter uma dimensão global. Para Ianni:  

 

Em todos os casos está em causa o contraponto local-global, parte e todo, 
micro e macro, individualismo e holismo. Em todos os casos, os momentos 
lógicos de reflexão científica necessariamente envolvem a dialética singular 
e universal. Não se trata de priorizar um momento, em detrimento do outro, 
mas reconhecer que ambos se constituem reciprocamente, articulados 
harmônica, tensa e contraditoriamente, evolvendo múltiplas mediações. São 
mediações indispensáveis e secundárias, evidentes e insuspeitas, próximas 
e remotas. Podem ser signos com sinais trocados, reversos, recriados. 
(IANNI, 2007, p. 253). 
 

Os conceitos tanto de esfera pública nacional e transnacional, como de 

sociedade global, de Estado-nação e de cidadania nacional e transnacional 

compõem um universo de debate imprescindível à compreensão das ciências da 

comunicação na contemporaneidade, pois, como bem afirmou Ianni (2007), trata-se 

de um processo de difícil entendimento dada sua complexidade e por estar ainda em 

dinâmica formação. 

Há, entre os pesquisadores, aqueles que defendem a formação de uma 

esfera pública mundial como base de construção dos pilares de uma democracia no 

contexto da globalização, o que denominam de democracia cosmopolita. Numa 

outra perspectiva, há os que acreditam que tal esfera pública global enfraqueceria os 

vínculos necessários à solidariedade do mundo da vida. Compartilhamos deste 

pressuposto, uma vez que são estes vínculos que fundamentam e fortalecem as 

relações dos sujeitos que participam da esfera pública. Neste sentido, Avritzer e 

Costa (2004, p. 715) afirmam que “faltam hoje novas possibilidades de 
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reconstituição dos laços de integração e solidariedade social que, extrapolando as 

fronteiras nacionais, correspondam à dinâmica econômica transnacional existente”.  

Conforme já foi abordado no capítulo 3, os NMSs têm, em certa medida, 

tentado fortalecer estes vínculos. No caso do movimento Indignados de Lisboa, 

também abordado nesse capítulo, sua maior esfera de atuação e mobilização foi a 

virtual, por meio das redes sociais, mas, apesar disto, existem reuniões periódicas 

realizadas em bairros da cidade, das quais participam os membros das 

comunidades locais, a fim de discutir questões específicas de suas realidades. 

Segundo um dos integrantes do Movimento, Sr. Luis Alves, esta dinâmica permite 

que se dê concretude ao movimento, que se amplie a esfera pública de participação 

e, em certa medida, que se alfabetize o cidadão em um processo de construção da 

esfera pública. Os participantes destas reuniões eram, em sua maioria, idosos, 

enquanto que, nos movimentos das redes sociais, havia o predomínio dos jovens. 

Segundo Avritzer e Costa (2004), esta dinâmica transnacional da esfera 

pública necessita da manutenção dos vínculos interativos próprios do mundo da vida 

para se articular. A comunicação transnacional não articula as diferentes nações 

numa só dinâmica, mas, a partir das dinâmicas comunicativas de cada nação, com 

suas identidades e preocupações, são abertos fóruns transnacionais de discussão:  

 

Contudo, não se trata da formação de uma esfera pública transnacional que 
coloca em contato os diferentes públicos nacionais. Tem-se, na verdade, 
fóruns transnacionais diversos, segmentados e desarticulados entre si. Com 
efeito, discutidas transnacionalmente por um grupo restrito de ativistas, é 
através das estruturas das esferas públicas nacionais que as questões 
tratadas nesses contextos comunicativos transnacionais ganham 
repercussão, apresentando em cada país uma lógica nacional própria. Ou 
seja, os desenvolvimentos observados até o momento apontam para o fato 
de que não há a consolidação de nada que lembre uma esfera pública 
mundial, nos moldes em que foram constituídas as esfera públicas nacionais 
(AVRITZER; COSTA, 2004,p. 716). 
 

A sociedade democrática atual, articulada na esfera pública, tem como 

característica principal o multiculturalismo, que traz, em seu cerne, a diferença entre 

etnias, posições políticas, culturais, entre outras. Entretanto, o que interessa é que a 

marca de uma sociedade seja o respeito às diferenças existentes entre os sujeitos 

sociais, que deve se afirmar como a essência da dignidade nas sociedades 

modernas. É este o sentido democrático da esfera pública que se organiza por meio  

da comunicação entre seus pares, em busca do entendimento e do fortalecimento 

da cidadania. 
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O ponto de partida do multiculturalismo é a tensão entre ser um cidadão do 

Estado nacional e ser um membro de outras comunidades, como igrejas, grupos 

étnicos ou partidos políticos. A não ser em casos particulares, ser membro de uma 

nação não transmite identidade ao cidadão, pois os indivíduos que convivem em 

sociedades democráticas, na atualidade, têm visões, valores, opiniões e culturas 

diferentes. Pelo enfoque dos que defendem a democracia cosmopolita, existe a 

necessidade do Estado-nação deixar de ser o único a conferir cidadania ao 

indivíduo, uma vez que o declínio da cidadania nacional está intimamente ligado à 

mudança do papel do Estado na sociedade transnacional, o que também confere 

uma nova dimensão à cidadania, também transnacional, ou seja, desterritorializada 

e democrática. Nesse sentido, conforme Vieira: 

 
Neste tipo de cidadania transnacional, é a sociedade civil que se articula em 
torno de interesses públicos, defendendo no plano nacional e transnacional, 
os princípios da cidadania política fertilizados com ideais de democracia, 
diversidade cultural e sustentabilidade cultural (VIEIRA, 2001, p. 248).   

 

A atividade transnacional desses atores não-governamentais propicia o 

surgimento de uma globalização alternativa, “a partir de baixo”, contrapondo-se às 

forças do mercado, que determinam uma globalização “a partir de cima”, conforme 

denomina Vieira (2001). 

Apesar de concordarmos com alguns aspectos positivos apresentados a 

respeito da democracia cosmopolita, inclusive na consolidação dos direitos 

humanos, consideramos importante analisar este conceito a partir das ponderações 

elaboradas por Costa (2003). O autor defende que a soberania nacional não foi 

abalada pela visão transnacional de cidadania e de desterritorialização dos Estados-

nação. Em sua opinião, existia, entre muitos autores e lideranças políticas, um 

receio de que tal articulação globalizada seria uma nova forma de imperialismo 

ideológico e econômico dos países ricos sobre os pobres, o que, na atualidade, não 

faz algum sentido. 

Costa (2003) apresenta os argumentos dos que defendem as democracias 

cosmopolitas quanto às transformações internas ocorridas nestes Estados-nação, o 

que as consolida empiricamente: 

1) O surgimento de “movimentos de resistência cultural regionais”, que se 

articulam na defesa dos valores culturais internos como reação às pressões 

externas de consolidação de uma “cultura mundial global”, cujo intuito é o 
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fortalecimento das identidades culturais regionais (COSTA, 2003, p. 21) 

2) Os movimentos migratórios da atualidade distinguem-se, em sua 

natureza, dos movimentos que marcaram o período anterior às duas guerras 

mundiais. Nesse último caso, havia uma assimilação, por parte dos imigrantes, dos 

valores culturais dos países que os recebiam, forjando-se nesses estrangeiros um 

novo padrão de conduta e crenças. “Nos dias que correm, há pressões de toda 

ordem contra a implementação de políticas assimilacionistas e, em muitas 

sociedades, a valorização da diversidade cultural dá o tom das políticas culturais”. 

Outra mudança, decorrente das facilidades migratórias das populações do sul para 

as democracias mais maduras do norte, diz respeito aos impactos provocados 

nesses países, seja pelo reforço de seu caráter plural ou pelo seu enfraquecimento, 

o que faz emergir manifestações segregacionistas e nacionalistas (COSTA, 2003, 

p.21). 

3) A troca de experiências e conhecimentos entre os diferentes grupos 

sociais existentes ao redor do mundo permite a pluralização e a diversidade cultural, 

graças à presença de diferentes processos comunicativos. 

Entra em cena, na perspectiva mundial de atuação e de governabilidade dos 

Estados-nação, uma sociedade civil que também atua de forma transnacional. 

Entretanto, conforme Costa (2003), especialmente, a partir do conceito de mundo da 

vida formulado por Habermas, esta sociedade civil não está ancorada em uma 

problemática situacional sócio-histórica que define a natureza empírica do mundo da 

vida. Não existe um mundo da vida global, assim como também não é possível 

haver uma esfera pública mundial, transnacional. O ancoramento no mundo da vida 

é condição determinante para a democratização do espaço público.  

É fundamental preservar uma visão que valorize a história, a natureza e as 

diferenças de sentido da sociedade civil, pois estes são os ingredientes que 

determinam, essencialmente, suas demandas e particularidades. Concordamos 

absolutamente com esta análise de Costa (2003), uma vez que é nessa mesma 

perspectiva que fundamentamos nossa tese, ou seja, esses argumentos empíricos 

sustentam a problematização e a reinterpretação do contexto sócio-histórico aqui 

analisado. 

Há uma distorção na concepção de sociedade civil global, pois falta à 

democracia cosmopolita uma oportunidade igual de participação na definição das 

agendas públicas de debate.  Apenas alguns atores melhor articulados têm acesso 
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às definições destas agendas, assim, há uma participação desigual na chamada 

“esfera pública global”, que não pode ser concebida como uma democracia 

cosmopolita, pois esta exige igualdade de participação: 

 

Assim, o risco sério que corre o programa de uma democracia cosmopolita 
que tenha sustentação na sociedade civil global é o de buscar difundir, 
mundialmente, as experiências, as formas de percepção e os valores de 
uma meia dúzia de sociedades civis específicas. Esse risco abstrato ganha 
contornos claros na forma como muitos autores buscam justificar a 
implementação de uma política mundial de direitos humanos (COSTA, 
2003, p. 24). 

 

Há um entendimento entre os democratas cosmopolitas sobre a 

necessidade de se estabelecer os direitos humanos universais, tendo como 

parâmetro a moral praticada entre os países mais desenvolvidos tecnológica e 

economicamente. Neste ponto de vista, o equívoco está na defesa de uma 

hierarquia moral entre os países ricos e pobres, pois confunde riqueza moral com 

econômica. Segundo Costa (2003), este é um conceito evolucionista que busca 

estender ao restante do mundo um “catálogo ocidental dos direitos humanos”. 

Para o autor, não há superioridade moral na relação ocidente e oriente, ou 

norte e sul, pois pensar desta forma é o mesmo que aceitar um novo tipo de 

imperialismo cultural. É o movimento da história que define as contingências morais 

e culturais de um determinado grupo social, assim, falar de desigualdade hierárquica 

entre os direitos humanos vigentes nas diferentes partes do mundo é uma tentativa 

de homogeneização cultural e de desrespeito às determinantes históricas das 

diferentes sociedades e às suas visões de mundo.   

Esta tentativa de homogeneização, por decreto ou pela adoção do que se 

determina, hoje, como “politicamente correto”, vai contra a própria natureza humana.  

Arendt (2001), em uma importante análise filosófica a respeito desse modelo político 

de homogeneização cultural, considera que esta concepção ignora os limites da 

condição humana quanto à “igualdade humana”:  

 

A igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a mera 
existência, não nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto 
é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais; tornamo-nos 
iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos 
garantirmos direitos reciprocamente iguais (ARENDT, 2001, p. 335). 
  

Acreditamos que é na criação ou no fortalecimento dos espaços públicos 
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locais que o cidadão pode se organizar e se apoderar de seus direitos individuais e 

coletivos. Por meio de organizações da sociedade civil no seu espaço público é que 

as vozes isoladas da democracia ganham contornos mais visíveis e trazem à tona 

as reivindicações e deliberações dos públicos participantes da esfera pública. A 

democracia viabiliza-se, assim, a partir do local para o global, como prática 

quotidiana.  

Defendemos o paradigma da democracia deliberativa como meio de efetivar 

a organização e a expressão da sociedade civil no mundo da vida. Sob essa 

perspectiva, criam-se fóruns deliberativos radicados em problemáticas e valores 

locais que se definem com base em identidades e valores históricos e culturais, que 

são configurados a partir dos diferentes contextos societários. Cada um destes 

públicos da sociedade civil tem uma dinâmica comunicativa própria, que deve ser 

levada em consideração nesta esfera pública. 

As democracias deliberativas têm como objetivo definir os interesses 

comuns a partir de debates entre os públicos participantes das esferas públicas, 

sendo essa a premissa que torna as deliberações legítimas diante da sociedade. 

Para tanto, são condições básicas: a manutenção do processo democrático; a 

igualdade de direitos; o respeito à pluralidade de vozes; e o respeito às diferentes 

dinâmicas comunicativas.  A deliberação em torno dos temas de interesse público é 

processual, pois o consenso não se cristaliza, mas é sempre fruto de novas 

indagações e críticas dos sujeitos públicos que se renovam na esfera pública. Neste 

contexto: 

É condição necessária – com vistas à obtenção de legitimidade para o 
exercício do poder público nas principais instituições de uma sociedade, e 
de racionalidade para tomada de decisão na política – que aquilo que será  
considerado como o ‘interesse comum’ resulte de um processo de 
deliberação coletiva. Deliberação aqui não é entendida como tomada de 
decisão que se dá num determinado momento, mas, ao invés disso, como 
um processo argumentativo (MAIA, 2003, p. 1). 

 

Avritzer e Costa (2004) apontam a necessidade de uma “alfabetização 

política” dos atores das esferas deliberativas, ou seja, é necessário que se invista na 

formação de públicos capazes de atuar sobre e na esfera pública,  como sujeitos de 

sua história, sem esperar que outros façam por ele, alienando-se, assim, dos 

processos decisórios.   

Há que se resgatar a natureza pública das questões públicas e sua distinção 

dos interesses privados. Os Estados democráticos contemporâneos tentam falsear 
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esta distinção, ao enfraquecer, cada vez mais, o caráter público do sujeito 

participante da esfera pública. No entanto, graças a estas forças contraditórias, 

presentes na esfera pública, é que a democracia se concretiza por meio da 

expressão de opiniões e pela busca do entendimento e da solidariedade, próprios do 

mundo da vida. A comunicação pública representa, assim, uma força mediadora e 

articuladora entre o mundo da vida e as instâncias decisórias da sociedade 

democrática. 

A noção de direito que sustenta esta tese é a de que este não vem como 

consequência natural de um ato regulador do Estado, porque, mais do que 

reconhecidos, os direitos devem ser incorporados ao dia-a-dia do cidadão, pois só  

deixam de ser abstratos quando  percebidos como um processo diário de conquista .   

Tanto a negligência do cidadão a respeito de seu direito quanto a privação 

dos meios para exercê-lo têm, afinal, o mesmo resultado. Neste contexto, é valido 

questionar sobre o direito à liberdade de opinião e sobre a expressão livre da 

consciência, ou seja: De nada adianta essa “liberdade” se não houver acesso a 

canais de comunicação ou se muitos não  conseguem articular, adequada e 

formalmente, sua opinião, devido à falta de acesso a equipamentos públicos que 

possibilitem uma educação pública de qualidade a todos os cidadãos O Estado 

possibilita debates profícuos dos cidadãos nas esferas públicas decisórias, a fim de 

respaldar e dar autonomia à sua participação nas mesmas, de modo a garantir a 

soberania da sociedade democrática? Caso isso não ocorra, os direitos humanos 

tornam-se palavras vazias, quase uma zombaria. 

Em 2005, quando realizávamos um projeto de extensão na Universidade 

Estadual de Londrina, efetivado no Jd. União da Vitória, que é o nosso campo 

empírico de pesquisa, um dos moradores fez um questionamento que reflete, de 

forma contundente, esta situação: “Será que para ter acesso à educação tenho que 

roubar ser preso e ir para a penitenciária que fica aqui ao lado, a fim de estudar, se 

profissionalizar? Não seria melhor para o Estado implantar uma escola aqui no 

Bairro?” É este o cidadão do nosso Estado? Segundo Arendt: 

 

A melhor forma de determinar se uma pessoa foi expulsa do âmbito da lei é 
perguntar se, para ela, seria melhor cometer um crime. Se um pequeno furto 
pode melhorar a sua posição legal, pelo menos temporariamente, podemos 
estar certos de que foi destituída dos direitos humanos (Arendt, 2001, p. 
320). 
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Os direitos humanos necessitam ter uma dimensão quotidiana dentro do 

espaço público de cada cidadão. No caso em estudo nesta tese, ao realizar a 

primeira fase da pesquisa empírica sobre a temática da política de educação e seu 

debate no espaço público da comunidade, verificamos que muitos não a percebiam 

como um direito, mas como uma dádiva do Estado, e, por outro lado, mesmo 

descontentes em diversos aspectos, não sabiam, ou mesmo não reconheciam seu 

direito de questionar ou reivindicar as mudanças necessárias. Neste caso, o que se 

vê é uma visão clientelista da cidadania. Um dos entrevistados, ligado à rede de 

políticas públicas da comunidade, relatou o seguinte fato ocorrido:  

 

a comunidade não tem noção sobre seu direito. P.ex.: uma mãe procurou o 

Cras – Centro de referencia de Assistência Social - e relatou que sua filha 

estava sendo maltratada na escola por funcionários. Aconselhamos para 

que ela procurasse o Núcleo de Educação para fazer esta reclamação, o 

que não aconteceu (Rui: rede de equipamentos e serviços sociais e 

políticos, rede de políticas públicas, rede de pertencimento. Jovem). 

 

Na segunda fase da pesquisa, quando este dado foi apresentado para o 

grupo para ser discutido, ficou estabelecido que fossem realizadas palestras na 

comunidade sobre os direitos coletivos e as formas de reivindicá-los junto aos 

órgãos competentes. Esta reivindicação foi encaminhada pelos representantes do 

grupo que atua no programa de Redes Intersetoriais existente na comunidade, que  

também participou desta fase da pesquisa. 

 

 

5.1.1. Terceira globalização 

 

Na concepção de Dominique Wolton (2006), o termo globalização pode ser 

definido a partir de três dimensões: a política, a econômica e  a cultural; esta última  

se refere à problemática da diversidade cultural e de comunicação existente na 

atualidade. Para o autor, é necessário encontrar um meio de convivência social em 

função das diferenças que fazem parte desta terceira globalização: 

 

 A coabitação cultural é o meio de administrar pacificamente a terceira 
globalização, isto é, o surgimento do triângulo infernal (identidade-cultura-
comunicação) nas relações internacionais. Não há cultura global nem 
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mestiçagem ou cosmopolitismo generalizado, há a necessidade de respeitar 
a diversidade cultural, organizando a coabitação das culturas sobre uma 
base democrática (WOLTON, 2006, p.233). 

 

Esta terceira globalização traz à tona a necessidade de se dar atenção aos 

conceitos da diferença e da tolerância, por extensão. Neste novo contexto, o 

respeito às diferentes identidades é condição fundamental para o convívio cultural, 

étnico e social no novo espaço público. Segundo Wolton (2006, p. 128), “não existe 

aldeia global, mas uma tectônica de placas culturais.” Trata-se de um espaço público 

regido pela tensão, que preserva a heterogeneidade, é laico, democrático e dá 

espaço aos diferentes valores artísticos, culturais, espirituais e religiosos. 

As diferenças, neste universo globalizado, são acentuadas, visíveis e de 

difícil convivência, o que faz emergir uma sensação de desordem e ameaça. Além 

disso, há a presença de um efeito “bumerangue da comunicação”, pois a voz do 

emissor é retroalimentada pela voz do destinatário, ganhando novos contornos.  

Wolton (2006) afirma que esta relação pode trazer, ao mesmo tempo, paz entre as 

diferentes nações, como também, guerra. Assim, na terceira globalização, a 

comunicação torna-se um desafio para a garantia da coabitação entre as diferenças. 

O mundo está mais visível, uma vez que o instrumental técnico da 

comunicação permite a configuração de um espaço público com características 

transnacionais, sem os limites de espaço e tempo. Entretanto, isto não o torna mais 

compreensível, pelo contrário, em função de toda complexidade cultural existente, a 

ação comunicativa passa a ter um duplo desafio: o de, ao mesmo tempo, aceitar o 

outro, mas também defender sua própria identidade. 

Em uma relação comunicativa, na qual o receptor tem uma identidade e luta 

por preservá-la, a palavra-chave é a negociação entre os participantes deste 

processo. Ao invés da abordagem técnica e aparelhada da comunicação, própria do 

paradigma funcional da comunicação, o que se privilegia, neste novo padrão, é a 

interatividade entre emissor e receptor, com base em uma vertente humanizada, 

politizada, onde o receptor não é mais o objeto passivo da comunicação ou sua 

“massa de manobra”.   

 
A comunicação é um processo muito complexo de negociação entre as 
ideologias e as representações do receptor, que lhe permitem filtrar o que 
vem do exterior. Sim, o receptor é sempre ativo, esteja ele lendo, 
escutando, assistindo ou usando o computador. Sim, o receptor é o grande 
enigma da comunicação, um enigma cujo interesse é crescente com a 
globalização da informação e da comunicação. (WOLTON, 2006, p. 33). 



116 

 

 

Para o autor, a heterogeneidade e a inteligência dos receptores serão os 

catalisadores da reflexão crítica sobre o paradigma da “sociedade da informação”. 

Assim, o desafio da coabitação cultural é a resposta ao mito tecnocrático da 

sociedade da informação e a terceira globalização é a marca deste desafio. Em 

ensaio que reproduz uma entrevista dada à Revista Famecos (2005), Wolton resume 

sua ideia a respeito da necessidade de “salvar a comunicação”: 

 

É preciso salvar a dimensão democrática da comunicação em relação à 
dimensão econômica e publicitária. E que salvar a comunicação é lembrar 
que essa palavra, apesar do comércio, tem uma dimensão mais forte, 
humanista, democrática. É isso que é preciso salvar. Quer dizer, também, 
não se engane. O essencial da comunicação é o respeito ao outro, ao 
diálogo entre as culturas, construção da tolerância. E é sobre isso que a 
comunicação é certamente responsável (WOLTON, 2005, p. 12). 
 

Esta proposta de Wolton está em consonância com o que foi defendido, até 

então, nesta tese, ou seja, que a comunicação pública, ao atuar como um dos 

elementos performáticos da democracia deliberativa, pode trazer ao espaço público 

a dimensão humanista e democrática a que se refere o autor. Os princípios da 

tolerância e da coabitação são coerentes com o mundo da vida habermasiano, que 

se sustenta na busca do entendimento e da solidariedade entre os que dele 

participam.  

A função mediadora da comunicação pública está embasada na visão 

comunitária de solidariedade e cidadania, pois busca o entendimento consensual 

entre Estado e sociedade civil. Por esta perspectiva, a sociedade civil constrói, 

ontologicamente, seu espaço público, a partir de argumentações em torno de 

questões de interesse público no mundo da vida.   

Apesar do mundo da vida ser, conforme Habermas (2003), espaço de 

interlocução entre a sociedade civil e os demais interesses que se apresentam na 

esfera pública em busca do entendimento, é neste lugar também que outras forças 

atuam para desarticular o movimento e a organização da sociedade civil e para 

inviabilizar a legitimidade de tais processos e a opinião pública dele resultante. Sem 

dúvida, esta é a ação dialética que dá concretude ao mundo da vida. Muitos fatores 

podem concorrer para desqualificar os movimentos sociais, conforme exposto no 

capítulo 3: desde a presença de lideranças com interesses públicos questionáveis 

até a desigualdade na participação dos públicos de interesse na determinação das 
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agendas públicas de discussão. 

Entretanto, é fundamental que se perceba um novo movimento na 

comunicação, não mais linear, impositivo e verticalizado, como se acreditava na 

visão funcionalista, mas que se estabelece de forma processual, dinâmica, histórica 

e num movimento circular. Assim, nem o receptor e nem o emissor são os mesmos a 

toda hora, pois eles se renovam na sua relação. Este processo só faz parte da 

sociedade democrática contemporânea em função do novo público que vem se 

delineando, um público exigente que percebe no coletivo sua força de 

argumentação. Nesse sentido, Henriques ressalta que: 

 

Quando o homem reduz o outro a mero meio para se alcançar um fim, ele 
estabelece um contato, de certo modo, unidirecional, de caráter 
manipulador, uma tentativa de imposição. A manipulação deixa de existir 
quando no encontro estão presentes a reciprocidade e a totalidade de 
sujeitos, considerando o homem não como um meio, mas como um fim. A 
co-participação neste diálogo é que torna o homem capaz de transformar a 
realidade que o cerca, sem a invasão e a imposição unidirecional. Assim, a 
comunicação para mobilização deve ser dialógica, na medida em que 
defende uma causa de interesse mútuo, que deve ser compartilhada entre 
os sujeitos, comprometidos com um fim único, comum a todos 
(HENRIQUES,  2004, p. 26). 
 

Esta é também a concepção de Peruzzo (2009) em relação à participação 

dos sujeitos envolvidos na comunicação em todo seu processo de criação e 

efetivação. Segundo a autora, a comunicação comunitária cumpre sua função 

transformadora ao inverter a lógica funcional do sistema comunicativo, ou seja, 

torna-se um meio de emancipação da cidadania quando, efetivamente, abre canais 

de comunicação de forma a democratizá-los. Nesse caso, o receptor insere-se no 

processo ativamente. Para Peruzzo: 

 

Trata-se de não apenas consumir mensagens transmitidas mas também de 
participar do processo de articulação social. O cidadão passa de simples 
receptor a emissor e difusor de conteúdos, condição  que altera 
profundamente a sua relação com os meios e com o entorno em que vive. 
(PERUZZO, 2009, p. 424). 
 

Neste sentido, a problemática central desta pesquisa de tese é a discussão 

sobre o campo ético-político da comunicação pública e sua inserção na esfera ou 

espaço público como campo de mediação entre os interesses públicos e privados.   

Oliveira (2009) defende que a “comunicação pública não se limita à 

comunicação de governo, pois, como se trata de uma comunicação intimamente 
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ligada à democracia, subtende a comunicação praticada no primeiro, segundo e 

terceiro setores, com vistas ao interesse público.” (OLIVEIRA, 2009, p. 470). 

No caso específico desta tese, a perspectiva da comunicação pública 

analisada é a que se dá no âmbito do terceiro setor, que engloba os movimentos 

sociais da sociedade civil. 
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6. A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COMO PRÁXIS NO PROCESSO DE MEDIAÇÃO 

E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA ESFERA PÚBLICA 

“Um engendrou o Dois; o Dois engendrou o Três;  
o Três engendrou todas as coisas.” (Lao-tse) 

 

 

6.1 A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA ARTICULAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO 

 

A comunicação pública tem, essencialmente, uma função mediadora entre 

Estado e sociedade civil e, nesta pesquisa, será analisada a partir do mundo social 

que, conforme Habermas (2003a), é o “lugar” em que aparecem, mais visivelmente, 

os interesses das camadas organizadas deste contexto societário, com uma função 

política e politizadora do cidadão.  O princípio que embasa esta ação política 

comporta os conceitos de identidade coletiva e de solidariedade, numa busca pelo 

estabelecimento de consensos pela sociedade civil, na esfera pública, por meio de 

um processo comunicativo. 

A natureza da comunicação pública é democrática, não-restritiva, não-

especializada e não-excludente, segundo Gomes e Maia (2008). Assim, tem como 

perspectiva a abertura de canais democráticos que viabilizem o livre fluxo de 

informações entre os atores que participam da esfera pública. Seus veículos são 

adequados à natureza de cada realidade, às vezes, informais e simples, outras, 

mais sofisticados, que requerem suporte tecnológico. Diante destas possibilidades, a 

comunicação pública torna-se acessível a todos, sem restrições. Seu objetivo é a 

discussão de temas de interesse comum a serem debatidos na esfera pública e o 

seu resultado é a formação da opinião pública e o fortalecimento da cidadania. 

Segundo Gomes e Maia: 

 

Neste esquema, a esfera pública é basicamente um meio para a produção 
de opinião pública e o modo fundamental de existência da esfera pública é 
a comunicação pública, que se materializa em um conjunto de estruturas 
para uma comunicação generalizada (quer dizer, não restritiva, não-
especializada, não-excludente). A matéria básica da comunicação pública 
(em outras palavras, aquilo que responde à pergunta: qual é o objeto da 
comunicação generalizada?) são questões, idéias, formulações, 
problematizações, sugestões provenientes das interações vitais da vida em 
sociedade. (GOMES; MAIA, 2008, p. 85) 

 

A comunicação pública dá estatuto ético-moral ao espaço público, fundado 
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na livre discussão e na igualdade de participação, pois é desse modo que os 

indivíduos, seus formadores, divulgam suas ideias, as tornam públicas e as 

aperfeiçoam em meio à crítica e à autocrítica, como afirma Esteves: 

 

A sua articulação é estabelecida pelos princípios da liberdade e igualdade, 
os quais marcam também o forte cunho político-ético-moral e emancipatório 
da comunicação pública. O significado social dos critérios referidos pode ser 
assim expresso: livre participação de todos os interessados (possibilidade 
de um alargamento ilimitado do público), livre discussão de temas e 
assuntos (laicização da política e da cultura em geral) e igualdade de 
estatuto de todos os participantes (competência reconhecida em função, e 
só em função, da validade dos argumentos reconhecidos) (ESTEVES, 2003, 
p. 36). 

 

O conceito de comunicação pública apresentado nesta tese está vinculado à 

sua característica de articulação dos interesses públicos na esfera pública, que é o 

lócus do debate, das argumentações, do plural, do encontro de ideias contraditórias, 

assim como, o lugar de visibilidade da opinião pública que é nele gerada, como 

resultado das discussões desenvolvidas. Para esta esfera são encaminhados os 

problemas da sociedade civil (associações, organizações, movimentos sociais) que 

emergem das relações estabelecidas no mundo da vida, e estes são discutidos por 

seus atores em busca de formas para superá-los.  

Consideramos importante compreender a comunicação pública como um 

resgate da função social do comunicador na esfera pública democrática, não como 

uma especialidade da comunicação, mas como um conceito em permanente 

construção, a partir da dinâmica social. A comunicação pública refere-se a um 

posicionamento crítico e transformador do comunicador social diante das 

necessidades e demandas sociais que se apresentam na atualidade. 

Em nosso ver, a comunicação pública deve ser entendida como um 

processo que requer compromisso metodológico do comunicador com as 

transformações da realidade, que devem se concretizar por meio de um 

posicionamento político e engajado desse profissional na construção democrática de 

seu entorno. Ao assumir uma postura política e transformadora, o profissional 

trabalha na mediação entre os interesses públicos colocados na esfera pública e as 

diferentes forças que concorrem dentro dela. Ações deste tipo exigem um 

compromisso político, que nunca pode ser neutro, ou seja, ou se atende os 

interesses particulares ou os interesses públicos, pois não é possível servir estes 

dois senhores ao mesmo tempo. 
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São várias as definições de comunicação pública existentes tanto em nível 

nacional quanto internacional, conforme Haswani (2010), que, em sua tese de 

doutorado, defendida na Universidade de São Paulo, elaborou uma exaustiva e 

profunda pesquisa a respeito.10 Em sua tese, a autora defende que a expressão 

comunicação pública tem sido utilizada de forma um tanto “genérica” e , embora esta 

tenha um forte vínculo com o Estado, embute um conceito que envolve, 

fundamentalmente, o relacionamento entre o cidadão e o Estado.  Em artigo 

publicado pela autora faz a seguinte afirmação: 

 

A expressão nos remete ao Estado; porém, a comunicação pública 
compreende processos diversos e faz interagir os atores públicos e também 
os privados, na perspectiva de ativar a relação entre o Estado e os 
cidadãos, com o intuito de promover um processo de crescimento civil e 
social (HASWANI, 2011, p. 82). 
 

Chamamos a atenção para o ideário central que vem sendo ocupado pela 

comunicação pública na América Latina, que, na avaliação de  Brandão (2009),  tem 

retomado o verdadeiro sentido da comunicação. No Brasil, esta expressão, 

historicamente, esteve atrelada à persuasão, ao marketing político, à propaganda 

governamental, mas no contexto histórico da atualidade, em função das próprias 

exigências da democracia brasileira, tem sido renovada, pois subentende uma visão 

crítica e engajada dos problemas da sociedade civil: 

 

A restauração da democracia e o consequente crescimento de novas 
formas de vivências democráticas despertaram a necessidade de 
informação voltada para a construção da cidadania. A própria noção de 
cidadania sofre mudança e começa a ser entendida de forma menos 
passiva e mais participativa, apreendida como o livre exercício de direitos e 
deveres, situação para a qual só se está preparado quando existem 
condições de informação e comunicação. A comunicação é hoje um ator 
político proeminente e é parte constituinte da formação do novo espaço 
público (BRANDÃO, 2009, p.10). 

 

Portanto, inserimo-nos nesta intenção coletiva de construção de um novo 

paradigma para a comunicação pública, a partir da ação da sociedade civil na esfera 

pública e dos profissionais de comunicação envolvidos e comprometidos com a 

                                            
10 Sobre o assunto, consultar: HASWANI, Mariângela Furlan. Comunicação estatal como garantia 
de direitos: foco no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. 2010. Tese (Doutorado em Integração da 
América Latina) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
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democracia.   

A democracia somente se efetiva por meio da participação do povo nas 

deliberações de interesse público, mas, para que isto ocorra, é fundamental que haja 

liberdade de expressão e canais de comunicação que possibilitem essa participação.  

Garantidas essas condições basilares à constituição de uma esfera pública 

democrática, é possível a formação de uma opinião pública autônoma, que se 

organiza enquanto sujeito coletivo mobilizador desta. A comunicação pública é, 

essencialmente, o meio que viabiliza a discussão e a deliberação dos assuntos de 

interesse público, de forma democrática. Nesse sentido, segundo Duarte: 

 
Objeto de estudo recente e de particular interesse dos comunicadores que 
atuam nos Três Poderes, que praticamente consolidam como um 
movimento, comunicação pública, no Brasil, é uma expressão que não 
especifica um conjunto de conhecimentos, áreas, profissões ou estruturas, 
estando mais próximos de se caracterizar como um etos, uma postura de 
perceber e utilizar a comunicação como instrumento de interesse coletivo 
para fortalecimento da cidadania (DUARTE: 2009, p.60). 
 

Seguindo essa mesma lógica, Maria José de Oliveira (2009, p. 469) 

argumenta que a comunicação pública é “aquela praticada no espaço público 

democratizado, envolvendo os diferentes setores da sociedade. Entretanto, diante 

do fato de que só recentemente retomamos nosso processo democrático, fica claro 

que o conceito de comunicação pública ainda está aquém de sua efetiva aplicação 

no Brasil.”  

Peruzzo (2009) analisa a relação existente entre a comunicação pública e o 

terceiro setor da sociedade, do qual participam organizações sem fins lucrativos, que 

defendem o interesse público. Este setor é representado por ONGs  (Organizações 

Não-Governamentais); OSCIPs  (Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público), além de associações e outras representações dos movimentos sociais. 

Para a autora, é este o setor da sociedade mais envolvido com as questões 

de interesse público, embora acredite que existem algumas distorções e 

contradições que comprometem esta finalidade. Entretanto, ressalta que, bem ou 

mal, o setor tem desenvolvido um papel fundamental na sociedade, ao minimizar a 

fome e melhorar as condições de vida da população brasileira. Basicamente, é neste 

setor que as questões ligadas à defesa da cidadania têm maior ressonância. 

 

Todavia, enquanto ‘fenômeno real’, o terceiro setor, apesar da existência de 
contradições internas, representa um ganho no processo de ampliação do 
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exercício dos deveres e direitos da cidadania, principalmente, tratando-se 
de um país como o Brasil, marcado pela desigualdade no acesso às 
benesses do desenvolvimento. Mesmo visando (e obtendo) retorno 
mercadológico, por meio de suas fundações, institutos ou diretamente, as 
verbas de empresas destinadas a programas sociais se convertem em 
auxílio que ajuda a minimizar as condições de pobreza e da precariedade 
educacional. Se os recursos não vêm por salários mais justos nem pela 
divisão de lucros com os funcionários, que  venham indiretamente 
(PERUZZO, 2009, p. 158). 
 

Em artigo publicado11, analisamos uma característica muito presente em 

certas entidades sem fins lucrativos, que, para atender as demandas de editais de 

organizações patrocinadoras de seus projetos sociais, têm se moldado às 

exigências destes, engessando suas atividades aos formatos e prazos por eles 

impostos. Desse modo, acabam por inverter a lógica de sua natureza, que é o 

fortalecimento da cidadania,  ao se conformar a um projeto neoliberal,  focado em 

resultados com  prazos determinados que permitam uma visibilidade mercadológica 

Ainda que persistam todas estas questões analisadas, a democracia que vem sendo 

desenhada no Brasil recoloca os papéis do Estado e da sociedade civil, que tem 

passado a exigir do poder público  respeito aos direitos que foram conquistados, 

com base na Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro 1988, que resultou da 

participação da sociedade civil em fóruns representativos, que discutiram, 

sistematizaram e encaminharam suas  demandas ao Congresso Federal, numa 

conquista histórica do povo brasileiro. 

Analisar a conjuntura sócio-histórica que envolve o conceito de comunicação 

pública e de relações públicas no Brasil é, sem dúvida, fundamental para sua melhor 

problematização. Se, no início, a profissão de relações públicas se fortaleceu num 

contexto político-social autoritário, como foi demonstrado no capítulo 3 – Por um 

novo ethos profissional, hoje, a dinâmica social brasileira vem construindo, a cada 

dia, um Estado democrático de fato e de direito. Tal contexto é um campo 

extremamente fértil para a consolidação de uma práxis da comunicação pública que 

seja realmente voltada ao atendimento do interesse público da sociedade brasileira, 

na perspectiva de fortalecimento da cidadania. É importante reforçar que o conceito 

de cidadania que defendemos é fruto de uma conquista da sociedade civil, algo 

                                            
11 CÉSAR, REGINA ESCUDERO. Movimentos sociais, comunidade e cidadania. In: KUNSCH, 
Margarida M. Krohling ; KUNSCH, Waldemar Luiz (Org). Relações públicas comunitárias: a 
comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo: Summus, 2007. p.78-91. 
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intrínseco a seu processo histórico e estabelecido a partir de sua mobilização social. 

Não se trata de uma dádiva do Estado, como, muitas vezes, vozes representativas 

deste anunciam, pois acreditamos que essa visão quer, tão somente, aquietar a 

sociedade civil, distanciando-a de sua própria história, de seu direito adquirido. 

Apesar de alguns esforços nesse sentido, setores da sociedade civil 

brasileira têm se mostrado atentos e mobilizados na defesa de suas conquistas, 

posicionando-se na arena pública de discussão e exigindo, cada dia mais, o respeito 

do Estado ao cidadão, num constante amadurecimento democrático. 

A comunicação pública, com base nesse paradigma, exerce uma função 

mediadora na relação  Estado/sistema político e sociedade civil e se concretiza 

quando sua função ontológica, essencialmente pública e democrática, é cumprida, 

ou seja, quando se abrem canais efetivos de comunicação, numa autêntica relação 

entre iguais, entre sujeitos competentes da ação comunicativa. Esta concepção, 

sustentada no conteúdo normativo da comunicação, de tornar comum a muitos, de 

compartilhar, não tem sido valorizada na discussão, por exemplo, de questões que 

envolvem a regulamentação da comunicação no país (BRASIL. Constituição (1988)). 

Estes debates têm se voltado mais a questões que envolvem o contexto 

tecnológico da comunicação do que à sua avaliação como processo de interação e 

de fortalecimento da cidadania e de suas conquistas. A comunicação, enquanto 

política constitucional, é percebida numa visão operacional, cuja otimização está 

condicionada à melhoria do aspecto técnico e ao volume de receptores alcançados. 

Assim, prevalece o monólogo em torno de informações produzidas pelos grupos de 

poder que detêm o comando dos meios de comunicação no Brasil. A esfera pública 

criada, portanto, tem sua raiz contaminada por temas de interesse privado em 

oposição aos de interesse público. Para Duarte: 

 

[...] a amplitude do direito à comunicação muitas vezes é reduzida à tese 
correta, mas simplificada, de que ‘o cidadão precisa ser informado’, 
assumindo-o como simples receptor e não reconhecendo a sua capacidade 
de emissor, produtor de informações e agente ativo na interação (DUARTE: 
2011, p.129). 
 

A valorização da comunicação tecnocrática está fundada no saber funcional 

predominante na ciência da comunicação, segundo o qual, o valor está na 

quantidade de informações que se é capaz de passar a um grande número de 

receptores, num menor tempo possível. Já o resultado do diálogo é de difícil 
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mensuração, pois pressupõe interação e entendimento entre as partes, campos 

comunicativos que exigem uma aproximação entre receptor e emissor, numa relação 

horizontal entre iguais, considerados sujeitos legítimos deste processo.  Outra 

dificuldade política que se apresenta está relacionada à quebra da hierarquia do 

poder entre os que detêm o saber, a informação, e aqueles que a recebem. Tal 

inversão na lógica do poder é, além de arriscada, difícil e exigente, pois requer que a 

comunicação esteja inserida na lógica da ética da discussão. Segundo Habermas: 

 

O fato do público ser composto de leigos e de a comunicação pública se dar 
numa linguagem acessível a todos não significa necessariamente um 
obscurecimento das questões essenciais ou das razões que levam a uma 
decisão. Porém a tecnocracia pode tomar isso como pretexto para 
enfraquecer a autonomia da esfera pública, uma vez que iniciativas da 
sociedade civil não conseguem fornecer um saber especializado suficiente 
para regular as questões discutidas publicamente, nem traduções 
adequadas (HABERMAS, 1997,p.106). 

 

Ramos (2005) faz uma reflexão sobre a comunicação como um direito, 

segundo ele, um direito social de “quarta geração”. Conforme o autor, os direitos de 

primeira geração referem-se aos direitos civis, que dizem respeito à liberdade de 

expressão, de pensamento, econômica; os de segunda geração são os direitos 

políticos, ou seja, os ingredientes básicos para a formação do Estado democrático, 

neste caso, referem-se à liberdade de participação do cidadão na esfera pública, 

que inclui liberdade de votar, de se candidatar, de filiação partidária; os de terceira 

geração são os direitos sociais, ou seja, de trabalho, saúde, educação, segurança, 

entre outros que devem ser garantidos pelo Estado. Quanto aos de quarta geração, 

o autor afirma que, apesar do direito à informação estar no cerne dos direitos 

humanos das sociedades ocidentais como fosse de geração, há ainda forte 

predominância do direito de receber informações, o que não contempla o direito à 

comunicação, fundamento essencial para a consolidação da democracia.   

Peruzzo (2009) também se posiciona a favor da comunicação como um 

direito humano, próprio das organizações da sociedade civil e inerente ao cidadão 

das sociedades democráticas. A autora (PERUZZO, 2009, p. 425) reporta-se à 

discussão do direito à comunicação já iniciada nas décadas de 1960 e 1970, em 

função dos debates relativos à “Nova Ordem da Comunicação e informação 

(NOMIC) e do Informe McBride.” Assim, chama a atenção para possibilidade de uma 

contribuição das Relações Públicas para que a comunicação atenda os interesses 
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da coletividade:  

 

Assim, postula-se e defende-se cada vez mais o acesso ao poder de 
comunicação como um direito humano, um direito de cidadania situado no 
mesmo nível dos demais direitos civis e políticos. Toda essa mobilização 
passa pela atuação de entidades e associações, de organizações da 
sociedade civil, isoladas ou em rede, envolvendo uma estruturação interna 
e a constituição de processos de comunicação visual, grupal e midiática em 
função do relacionamento público, em um contexto para o qual as relações 
públicas têm sua contribuição a dar. (PERUZZO, 2009, p. 425). 
 

Esta preocupação é compartilhada por outros atores deste campo de 

trabalho, como esta tese tem demonstrado. Neste sentido, as pesquisas da área 

vêm cumprindo, efetivamente, sua função de possibilitar transformação social, uma 

vez que problematizam seu campo de pesquisa e trazem importantes reflexões ao 

profissional quanto ao seu devir. Compartilhamos também desta ideia, segundo a 

qual a comunicação passa a ser concebida como um direito do homem e da 

sociedade, um direito de quarta geração, como propõe Ramos (2005).  

Acreditamos ser condição fundamental para a consolidação da comunicação 

como um direito que ela faça parte do rol das políticas públicas já existentes no país: 

saúde, educação, assistência social, moradia e segurança, de modo a garantir ao 

cidadão o direito de participação na esfera pública deliberativa com autonomia, por 

meio de um autêntico e fecundo processo de comunicação pública. Somente assim 

será possível inverter a lógica sistêmica que prevalece na relação Estado e 

sociedade civil na esfera pública, ou seja, privilegiar a comunicação ao invés da 

informação. A diferença essencial entre comunicação e informação vincula-se à 

ação desencadeada por cada um desses conceitos, enquanto a comunicação se 

viabiliza pela troca horizontal de saberes, a informação constitui um conhecimento 

transmitido verticalmente. 

A partir do conhecimento que obtivemos na experiência de pesquisa empírica 

realizada no Jardim União da Vitória, especialmente, na execução das observações 

e entrevistas, foi possível concluir que a comunicação contemplada como política 

pública deve se inserir entre as redes colaborativas que atuam nas diferentes 

comunidades brasileiras. O processo de comunicação em redes colaborativas é 

fundamental para: integrar ações dos agentes sociais das diversas localidades; 

humanizar os sujeitos envolvidos nestas ações; e assegurar que as diversas 

atuações estejam voltadas à percepção da realidade em sua verdadeira dimensão. 
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Nesse sentido, segundo Matos: 

 

[...] a comunicação pode estar representada em uma rede física e em uma 
rede social ao mesmo tempo. Enquanto a rede física é avaliada pela 
fiabildade, a rede social pode estar dimensionada pela confiança que os 
membros atribuem aos participantes e às consequências associadas a esse 
sentimento (MATOS, 2009, p.55). 
 

A comunicação traz, em sua natureza, um atributo próprio das redes, ou 

seja, a possibilidade de geração de entrelaçamentos entre sentimentos, 

informações, ações e reações. A rede configura-se como um processo, em que não 

se percebe nem o começo nem o fim, que privilegia os laços criados entre os 

sujeitos que dela fazem parte. Como participantes do mundo da vida, conforme 

afirma Habermas (2003a), os laços que fecundam essas redes, na esfera pública, 

são os da solidariedade e do diálogo em busca do entendimento. O agir 

comunicativo, segundo o autor, é aquele capaz de dar sentido coletivo ao convívio 

do homem na sociedade, em busca do estabelecimento de acordos e consensos. 

Caso contrário, conforme o autor, há apenas ações estratégicas que buscam a 

satisfação de interesses pessoais. 

Esteves (2011) afirma que a comunicação pública é a mídia da cidadania, 

uma vez que tem como “princípios orientadores”: a dimensão cognitiva da 

comunicação (por meio da troca de ideias); a dimensão agonística (confronto de 

opiniões); e a dimensão argumentativa (que diz respeito aos esclarecimentos e à 

busca de um novo conhecimento). Estes são os aspectos orientadores, que nem 

sempre se apresentam da mesma forma e com o mesmo conteúdo, mas que 

seguem a dinâmica do contexto com base em argumentos próprios. Segundo o 

autor (2011), os princípios fundamentais de funcionamento da comunicação pública 

são: 

1) Princípio do não-fechamento do público: fundamentado na [...] mais 
ampla liberdade de participação de todos os interessados [...] e não 
exclusão de nenhum de seus membros na esfera pública de discussão. 
2) Princípio do não-fechamento temático: todo tema pode ser 
incorporado ao espaço público desde que de interesse público, sendo assim 
não existe censura prévia na seleção destes temas. Cabe à dinâmica 
processual da comunicação pública realizar esta seleção, unicamente 
movida pelo interesse público. 
Novos assuntos podem ganhar relevo público, enquanto outros podem 
perdê-lo, ou, o que talvez seja mais comum assumir uma prioridade ou uma 
urgência  diferentes no que diz respeito à discussão(ESTEVES, 2011, p. 
209). 
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Estes princípios devem motivar a ação do comunicador, a fim de garantir 

igualdade de oportunidade ao cidadão na esfera pública. Se a comunicação pública 

é a mídia da cidadania, é papel social do profissional de comunicação fomentar a 

discussão e desobstruir os canais que ligam e permitem as inter-relações entre os 

cidadãos no espaço público.    

 
 
6.2 A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COMO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA 

CIDADANIA 

 
 

A partir destas várias óticas da comunicação pública, apresentadas e 

defendidas por diferentes autores, a proposta que compartilhamos concebe-se, ideal 

e eticamente, como prática, cuja natureza aberta e democrática possibilita  vez e voz 

a todos os participantes da esfera pública, igualitariamente, utilizando-se de 

procedimentos generalizados e não restritivos de comunicação. Assim, a 

comunicação pública possui uma característica emancipatória, pois estimula a 

autonomia dos sujeitos que nela interagem, frente à recepção e produção dos meios 

de comunicação. Desse modo, é uma via de mão dupla, pautada na comunhão entre 

sujeitos iguais que participam e transformam seu próprio contexto, dialeticamente. 

Este envolvimento gera compromisso e amadurecimento do espaço público e de 

seus membros, bem como, dos profissionais que atuam em seu âmbito, num 

processo de construção democrática de longo prazo. 

Acreditamos que trazer tais reflexões ontológicas ao processo de formação 

conceitual da comunicação pública em curso é fundamental para que se possa 

concretizar uma práxis voltada à formação de sujeitos coletivos (públicos) capazes 

de intervir na realidade, transformando-a. Participar de um projeto social, assim, é 

ser capaz de proporcionar um salto de qualidade e de liberdade do homem, com 

base em uma perspectiva coletiva. 

Castells (2009) chama a atenção para o papel da comunicação na 

construção da democracia, como forma de mediação entre os interesses do Estado 

e da sociedade na esfera pública, para que tais interesses possam ser 

compartilhados e legitimados por meio de uma democracia representativa. A 

comunicação possibilita que os diferentes pontos de vista sejam trazidos para a 

esfera pública e debatidos, sendo o espaço público imprescindível à existência da 
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democracia: 

Cuando hay uma separación entre um estado intervencionista y uma 
sociedad civil crítica, el espacio público se desmorona, suprimiendo la 
esfera intermedia entre el aparato administrativo y los ciudadanos. 
(CASTELLS, 2009, p. 36). 

 

Para o autor (CASTELLS, 2009, p. 36), a estabilidade de um estado 

democrático se mede pela capacidade de empoderamento de organização  da 

sociedade civil  na esfera pública, que é onde se expressam e debatem os diferentes 

pontos de vista: “es lo que garantiza la democracia  y, em última instancia, crea las 

condiciones para el ejercicio legítimo del poder”.  

A comunicação possibilita a visibilidade da identidade dos diferentes grupos 

e de sua inclusão na nova esfera pública, cujo debate se dá entre forças conflitivas e 

diversas e é fundamental para o amadurecimento da democracia. Por meio do 

acesso à informação sobre a realidade em que vive, o indivíduo torna-se sujeito de 

sua história, capaz de transformá-la, o que é possível somente quando este discute 

e se organiza em grupos que questionam e interferem sobre questões de interesse 

público e coletivo. Este nó coletivo é capaz de fortalecer a esfera pública, pela 

defesa dos interesses públicos, e a cidadania, num processo contínuo, fecundo e 

consciente a respeito de conquistas coletivas. 

A participação da sociedade civil na esfera pública da modernidade é fruto 

de uma dimensão de cidadania que, a cada dia, incorpora valores sócio-

democráticos e de participação pública. Para Kunsch: 

 
O papel preponderante da sociedade civil é influenciar a mudança do status 
quo, do poder do Estado e do mercado, para atender às demandas das 
necessidades emergentes locais, nacionais, regionais e globais. Em uma 
perspectiva mais clássica, é a luta pela conquista dos direitos à cidadania, 
da justiça e dos valores sociais. (KUNSCH, 2007, p. 60). 

 

A comunicação pública apresenta-se como a mídia capaz de promover tal 

inserção da comunidade nesta esfera pública de debate, por meio de uma 

linguagem acessível ao cidadão, que é seu sujeito coletivo. As sociedades 

democráticas modernas têm como princípio norteador a proteção do homem em sua 

dignidade. Este parâmetro é uma herança das sociedades democráticas do século 

XX, com base na Declaração dos Direitos Humanos (1948). Conforme Toro e 

Werneck (2007), esta Declaração sintetiza, num só documento, a preocupação de 

vários países em preservar a dignidade humana como um bem superior até mesmo 
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em relação a questões econômicas, étnicas e culturais; afinal, é esta dignidade o 

alicerce para o enfrentamento das diversidades e o meio de construção de 

tolerâncias no mundo da vida. No entanto, o pressuposto básico desta cidadania é o 

reconhecimento deste direito que, no Brasil, ainda é inacessível a muitos, conforme 

os autores:  

 

No Brasil, ao incorporarmos aos direitos garantidos na nossa Constituição a 
integra da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Título II- Dos 
Direitos Fundamentais, artigo 5º) e declararmos a dignidade humana como 
um dos fundamentos de nossa ação e de nosso modelo de democracia, nos 
comprometemos com a formulação de um projeto de desenvolvimento que 
não seja exclusivamente econômico, mas que seja baseado nos Direitos 
Humanos e que contribua para transformá-los de projeto ético em projeto 
público, em uma visão de mundo, um discurso, uma decisão e uma ação 
(TORO; WERNECK, 2007, p. 22). 

 

Segundo Toro e Werneck (2007), é fundamental a compreensão de que a 

democracia não se institui por decreto, de cima para baixo, mas é fruto de uma 

construção do cidadão que participa das discussões que são próprias da sociedade, 

em busca de um entendimento. Numa sociedade democrática, os conflitos e suas 

negociações fazem parte de sua natureza, pois é a forma como os cidadãos se 

posicionam frente a eles que lhes dá um sentido democrático. As decisões não são 

outorgadas por um decreto, mas fruto de discussões do cidadão na esfera pública. 

O Brasil caminha na construção de uma sociedade democrática, que, embora 

recente, já apresenta resultados concretos, como, por exemplo, a  ‘Lei da Ficha 

Limpa’ (lei complementar nº135, de 2010), elaborada a partir de uma organização 

popular. Esta foi uma vitória da sociedade civil, que se mobilizou nas várias partes 

do país, para “tornar inelegível o candidato político que tivesse alguma condenação 

judicial” (NOVELLI, 2011 p. 248). Este movimento expressou um sentimento de 

indignação da população em relação à corrupção na política e exigiu a candidatura 

de pessoas idôneas para representá-la no cenário político nacional, em todas as 

instâncias: municipal, estadual e federal. Tratou-se de uma expressão legítima do 

cidadão junto a seus representantes, no caso, o legislativo, responsável pela 

aprovação e regulação das leis brasileiras, que, ao final, rendeu-se às 

manifestações públicas. Esta lei teve um significado simbólico muito importante para 

o fortalecimento da cidadania no Brasil, pois evidenciou o poder da mobilização 

popular e a expressão da consciência do cidadão transformada em ação. Segundo 

Toro e Werneck: 
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A partir do conceito de democracia define-se o conceito de cidadão. Para 
muitos, o cidadão seria aquele que vota. Mas o voto, apesar de ser um 
direito do cidadão, não é o que o define como tal. Cidadão é a pessoa 
capaz de criar ou transformar, com os outros, a ordem social, a quem cabe 
cumprir  e proteger as leis que ele mesmo ajudou a criar (TORO; 
WERNECK, 2007, p. 21). 

 

O cidadão é, sem dúvida, este sujeito público, ética e historicamente 

comprometido com seu espaço público. Quanto mais este espaço público de 

intervenção social se amplia, mais a democracia se torna diária na vida do cidadão, 

como fundamento básico de sua prática social de relacionamento. 

A esfera pública é, essencialmente, o espaço para onde se dirigem as 

diferentes experiências quotidianas de vida, cujo público é formado por pessoas 

privadas que trazem suas frustrações e desejos em relação aos mais diversos temas 

da atualidade. Este sujeito reconhece o espaço público como sua esfera de 

empoderamento, por meio da organização coletiva, que se ancora no mundo da vida 

via procedimentos comunicativos que vão dos mais simples aos mais complexos, 

porém, acessíveis a todos.  São estes, finalmente, os novos atores da esfera pública 

das sociedades democráticas, que estão “antenados”, segundo Habermas (1997), 

às temáticas públicas da atualidade, mobilizando-se e reivindicando melhorias. É 

precisamente neste sentido que o público passa a ser respeitado em sua autonomia: 

 

Os papéis de ator, que se multiplicam e se profissionalizam cada vez mais 
através da complexidade organizacional, e o alcance da mídia, têm 
diferentes chances de influência. Porém, a influência política que os atores 
obtêm sobre a comunicação pública, tem que apoiar-se, em última 
instância, na ressonância ou, mais precisamente, no assentimento de um 
público de leigos que possui os mesmos direitos. O público dos sujeitos 
privados tem que ser convencido através de contribuições compreensíveis e 
interessantes sobre temas que elas sentem como relevantes. O público 
possui esta autoridade, uma vez que é constitutivo para a estrutura interna 
da esfera pública, na qual atores podem aparecer (HABERMAS: 1997, p. 
96). 

 

Uma das entrevistadas, na pesquisa empírica desta tese, expressou seu 

sentimento de frustração em relação aos serviços públicos oferecidos à sociedade 

brasileira, que causam muito sofrimento. Este sentimento, em última instância, é o 

que mobiliza a sociedade civil na esfera pública a buscar meios de transformar a 

realidade:  
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é uma luta desigual, porque não existe vontade política. Ex: os médicos não 

respeitam os pacientes, existe o conflito entre a população e o profissional, 

exigindo respeito, mas o lado mais forte vence. Hoje, não há médicos no 

Posto de Saúde o suficiente para atender toda a demanda. Tanto os 

médicos quanto os professores têm medo de vir trabalhar no União da 

Vitória, em função do preconceito (Célia: rede de políticas públicas, rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista. Pioneira). 

 

Entretanto, apesar do desconforto gerado pela situação, esta senhora de 

quase 70 anos, participante ativa dos movimentos sociais, acredita no poder da 

mobilização.  Tanto é verdade que, no episódio que envolveu a Escola Thiago Terra 

(vide Anexo A), objeto de análise desta pesquisa empírica, partiu   dela e de outra 

pioneira a iniciativa de reunir a população em sua casa com o objetivo de encontrar 

soluções para o problema. Em sua avaliação, é preciso que a comunidade esteja 

consciente de seus direitos para que possa reivindicá-los: 

 

em minha opinião, é necessária a realização de palestras sobre os direitos 

da população, de capacitação de lideranças, que podem ser formadas a 

partir do entendimento da população sobre seus direitos, a comunidade não 

sabe dos seus direitos (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e 

sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. 

Pioneira). 

 

Segundo a pioneira que liderou, juntamente com Célia, os encontros para a 

resolução da questão relativa à escola,  a mobilização popular é o único meio para 

se mudar a sociedade: as coisas só acontecem quando vamos à luta, pois se 

depender do governo não acontece (Aparecida : rede de políticas públicas, rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. 

Pioneira). 

Este caráter, ao mesmo tempo “agonístico” e argumentativo (ESTEVES, 

2011), do público participante da esfera pública, é que dá vitalidade e continuidade 

ao processo genuíno de formação e autonomia deste público como cidadão da 

sociedade civil. Trata-se de um sujeito coletivo, cujos elos de fortalecimento são a 

consciência de seu poder de organização coletiva e os princípios normativos da 

comunicação pública disponíveis a todos os cidadãos. Segundo Esteves: 
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Em termos práticos e a nível da vida pública, a comunicação é o meio através 
do qual são processadas as exigências de legitimidade no que a uma 
justificação dos actos do poder diz respeito; à partida, por parte de todos 
aqueles a quem esses mesmos actos se dirigem, pelo que a comunicação 
pública actua como um médium por excelência de cidadania, colocado à 
disposição do conjunto da sociedade – dos destinatários em geral dos actos 
de governação, ou seja, de todo e qualquer indivíduo que apresente 
condições para fazer uso de sua própria razão (ESTEVES, 2011, p. 202). 

  

Consideramos importante ressaltar que todo este processo de participação 

do cidadão na esfera pública depende, necessariamente, da consciência deste 

sobre seu papel e poder enquanto cidadão. Gomes e Maia (2008) avaliam que o 

Estado brasileiro, baseado na representação política dos cidadãos, tem se 

configurado como um modelo gerador de certa acomodação por parte destes em 

relação a deliberações sobre assuntos de interesse público. Os autores apontam tal 

situação como um viés da democracia representativa, pois os representados 

delegam aos representantes a responsabilidade de tomar as decisões políticas 

necessárias para a condução da sociedade.   

Entretanto, os autores acreditam que o novo público, que vem se 

organizando no século XXI, tem percebido a necessidade de se posicionar nas 

diferentes instâncias deliberativas, tais como associações de moradores e comitês, 

com representações locais e até globalizadas. Não importa a dimensão, o público 

deste século tem percebido suas possibilidades e a necessidade de se inserir no 

processo de deliberação pública. Vale salientar, porém, que o caráter normativo do 

púbico deve sempre ser percebido numa dimensão sócio-histórica e ético-política, 

caso contrário, perde-se o bonde da história, cuja direção está voltada para a 

garantia da participação cidadã na esfera pública brasileira. Nesse sentido, Gomes e 

Maia ressaltam que: 

 
Os públicos do século XXI têm se mostrado suficientemente convencidos da 
importância dos debates civis e suficientemente astutos ao lidar com a 
comunicação de massa para usar em benefício da discussão pública 
política e da conversação civil os indispensáveis recursos de que tal 
comunicação dispõe. Além disso, e de forma ainda mais relevante, 
contrariamente ao que se pensava no início dos anos 60, a comunicação de 
massa não pode nem deve ser pensada como adversária automática de 
uma discussão e de uma visibilidade pública favoráveis à democracia. Ao 
contrário, o que hoje é evidente é que a comunicação de massa leva à 
prática política – tanto aquela do sistema político quanto aquela dos 
cidadãos – ao máximo histórico de discutibilidade e de visibilidade (GOMES; 
MAIA, 2008, p. 66). 
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Assim, com base em Gomes e Maia (2008), fundamentamos nossa tese em 

busca de uma mudança de sentido na relação massa e público, no âmbito dos 

movimentos coletivos da atualidade (LIVINGSTONE, 2005), conforme já abordamos 

no capítulo 3, onde ressaltamos a necessidade de incorporar à teoria das relações 

públicas este novo conceito dos agrupamentos coletivos que vêm sendo delineados 

na teoria da comunicação. Por essa nova concepção, há uma retroalimentação entre 

estes dois agrupamentos coletivos na formação da opinião pública, o que vincula 

sua natureza social à concepção dialética e sócio-histórica da realidade, 

proporcionando um novo entendimento por parte do profissional sobre seu 

posicionamento frente às questões de interesse público. A separação entre o público 

racional e a massa acrítica e amorfa, própria dos conceitos funcionais, cede lugar ao 

aparecimento de uma nova visão, dialética e mais comprometida com as 

características que movem a comunicação na dinâmica histórica da sociedade 

multicultural da atualidade. Por este ponto de vista, nem a massa é tão acrítica e 

distante da realidade e nem o público é movido somente pela razão, e a opinião 

pública é o resultado deste processo de entrelaçamento entre estes sujeitos que 

atuam na esfera pública.  

A opinião pública que se forma na esfera pública, ancorada no mundo da 

vida, está tão sujeita aos artifícios de manipulação existentes, quanto organizada a 

partir de seus próprios ideais e identidades.  É nesta perspectiva que nos propomos 

a analisar a opinião pública que se articula e, reflexivamente, mobiliza a esfera 

pública da atualidade.  

 

 

6.3 UMA REFLEXÃO SOBRE A DINÂMICA DA OPINIÃO PÚBLICA NA ESFERA 

PÚBLICA 

 

O que sustentamos, nesta tese, é a existência de uma autonomia por parte 

dos sujeitos coletivos participantes da esfera pública, embora estejamos  

conscientes da existência de imperativos de manipulação nesse meio.  Percebemos, 

entretanto, que a comunicação pública, por suas características e pela natureza 

democrática, encontra-se dialeticamente comprometida com a formação da opinião 

pública a partir da mediação entre as vontades políticas da sociedade civil na esfera 

pública, dando-lhes publicidade (no sentido de tornar público, visível) para que 
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possam, efetivamente, transformar sua realidade política.  

A comunicação pode, então, ser considerada como a mídia do cidadão no 

espaço público quando assume uma dimensão humana e normativa que garante a 

efetividade das discussões a fim de se chegar a um consenso, o que torna genuína 

e legitima a opinião pública. 

As dimensões fáticas (empíricas) e normativas (ideal) do espaço público 

assumem um caráter sempre tensional, mas também transformador da sociedade. 

Enquanto o momento empírico se dá dentro de contextos nem sempre ideais, o 

normativo deseja o ideal. É este dilema conceitual que inspira e torna dinâmica a 

teoria social, ao mesmo tempo em que impulsiona os desejos e os ensaios utópicos 

que se configuram no espaço público. Esteves (2011) aponta a existência de uma 

crise ideológica e ontológica no espaço público moderno, que é, ao mesmo tempo, 

sua gênese e sua força emancipatória. 

 

Falamos, pois, de um impacte desta situação de crise menos demolidor, 
mas talvez mais persistente e duradouro, no sentido em que essa ideia (e a 
situação concreta) de crise acabou por ser como que incorporada no normal 
funcionamento das diversas instâncias do Público, e assim permaneceu até 
aos dias de hoje; a sua forma é, precisamente, a de uma permanente 
tensão entre facticidade e normatividade: um espaço público que é, por um 
lado, uma ideia (que preserva uma força simbólica essencial relacionada 
com as energias utópicas que motivaram sua génese na modernidade – 
plano normativo), mas que, por outro lado, é também uma realidade muito 
concreta (as formas empíricas de comunicação pública com o seu carácter 
extremamente contingente – plano fáctico) (ESTEVES, 2011, p. 217-218). 
 

O interesse público e a informação passam a ser dimensionados como 

mercadorias simbólicas neste universo, que, de uma só vez, inspira e sufoca a 

opinião pública que surge no espaço público. Esta é uma marca de nossos tempos 

que impõe uma ideologia perversa ao espaço público, mas, ao mesmo tempo, 

instiga seus membros (público) a uma autoreflexão sobre a necessidade de 

preservação deste espaço da crítica, do argumento e da razão, que se configura 

como uma esfera de resistência destes cidadãos emancipados à condição de 

público. Essa autoreflexão do público é gerada pela ética da discussão, que se 

concretiza nesse processo e é, antes de tudo, persistente em busca da utopia. 

Este público participante da esfera pública, orientado pela ética da 

discussão, problematiza as estruturas sociais e torna possível sua transformação. A 

opinião pública, desta forma, é resultado da consciência do público sobre sua 

realidade, a partir de questionamentos tornados públicos. Desse modo, ao mesmo 
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tempo em que se forma e se fortalece identitariamente no espaço público, o público 

torna pública e aberta a possibilidade de que outros sujeitos participem do processo 

de discussão, o que leva à inclusão e à conscientização da realidade vivenciada e 

debatida por estes atores do espaço público  num processo denominado por 

Habermas (1997) de orientação dupla. Somente quando o sujeito se conscientiza do 

problema é que passa a ter possibilidades de agir para tentar resolvê-lo. Segundo 

Habermas: 

 

[...] através de seus programas, eles exercem uma influência direta no 
sistema político, porém, ao mesmo tempo, estão interessados 
reflexivamente na estabilização e  ampliação da sociedade civil e da esfera 
pública, bem como em assegurar sua própria identidade e sua  capacidade 
de ação (HABERMAS, 1997, p. 103). 

 

Nesta mesma ótica, Esteves (2011) analisa que, na formação da opinião do 

público, há também diferentes forças que concorrem para a definição de um 

entendimento a respeito do tema em discussão. Para o autor, nem sempre é 

possível estabelecer este entendimento, no sentido forte do termo, mas sua validade 

está mesmo situada no processo e nas motivações que levam o público a participar 

do espaço público: 

 

Aquilo que pode ser designado como a opinião do público (sobre um dado 
assunto ou problema) é, portanto, algo que foi objecto de uma certa 
consensualização por parte dos participantes nas discussões, numa base 
essencial de racionalidade; consensualização, porém, que deve ser aqui 
entendida num sentido fraco do termo, por assim dizer, pois se a figura do 
consenso racional tem de ser admitida como o seu ideal regulador, em 
termos práticos, a forma que dita melhor essa consensualização é, na maior 
parte das situações, a dos chamados ‘acordos razoáveis’ (ESTEVES, 2011, 
p. 155). 

 

O sujeito coletivo público tem, na sociedade democrática, função social 

intransferível, que é legitimada pelas circunstâncias que lhe dão origem: o debate 

sem exclusões de opiniões e a tentativa de se definir o consenso por meio das 

tolerâncias, do entendimento pela comunicação e da solidariedade, próprias do 

mundo da vida. Neste aspecto, a comunicação pública se concebe como meio de 

interlocução, inclusão no debate e formação de uma opinião pública legítima e 

legitimada pelo processo democrático que a fundamenta. 
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A democracia é uma ordem construída onde as leis, as normas e as 
instituições são criadas pelas mesmas pessoas que vão cumprir e proteger. 
A democracia é uma ordem autofundada. A  autofundação da democracia 
supõe que é a sociedade civil quem funda, quem constrói o ‘Público’. A 
força das instituições públicas e das leis que regem as relações da 
sociedade depende de que ambas reflitam o interesse dos cidadãos. 
Quando a sociedade civil se organiza, quando os indivíduos se constituem 
em sujeitos sociais, desejam que o ‘Público’ (o que convém a todos) surja 
da deliberação e da participação de todos, que o ‘Público’ reflita a 
comunidade e a sociedade civil. Quando isso ocorre, veem seus interesses 
representados no ‘todo geral’, no Estado, e a ação pública é apoiada pela 
sociedade e se torna transparente (TORO; WERNECK, 2007, p. 33). 

 
A esfera pública é, então, o lócus de formação da opinião pública. Não nos 

referimos a um lócus geográfico, mas simbólico, no qual as discussões públicas são 

realizadas em torno de assuntos de interesse público. É nela que se busca a 

definição dos acordos razoáveis, a que se refere Esteves (2011), e é para ela que se 

dirigem os públicos para debater os temas que afetam seus interesses. Em última 

instância, é esta esfera de debate que imprimi legitimidade à opinião pública, pois “é 

um sistema que recolhe, aproxima e adensa aquilo que é disperso e circulante; é um 

sistema de condensação dos fluxos de opiniões em público para delas formar 

opiniões públicas. (GOMES; MAIA, 2008, p. 87). 

Os autores (2008) apresentam duas características da opinião pública: uma 

a partir de sua materialidade e outra, definida por sua origem. A primeira diz respeito 

ao conjunto de argumentos, posições e teses que vêm à tona nas discussões 

públicas e acabam por definir os consensos. Já a segunda refere-se à sua própria 

natureza, sendo um produto dos argumentos e contra-argumentos dos públicos 

formulados na esfera pública. 

Para Gomes e Maia (2008), existem alguns aspectos essenciais à 

caracterização da opinião pública: que esteja embasada na problemática do mundo 

da vida (social); que seja resultante de discussões  e debates públicos entre iguais e 

com iguais possibilidades de acesso;  que suas deliberações resultem de debates 

entre os diferentes pontos de vista que participam da esfera pública, com respeito às 

diferenças; e que seu espaço seja a esfera pública, mobilizada pela opinião pública. 

Os autores apresentam algumas questões que devem ser elaboradas para a análise 

da opinião pública formada na esfera pública: 

 
[...] são discussões que duram até o limite da satisfação das necessidades 
argumentativas? São discussões em que há troca públicas de razões? A 
ausência de tais circunstâncias, que ele [Haberamas] diz que são formais, 
desvalorizaria a opinião pública, porque desqualifica a esfera pública 
(GOMES; MAIA, 2008, p. 95). 
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Acreditamos que, com base nesse ponto de vista, pode-se definir como 

padrão de opinião pública, ainda que normativo, em busca de uma concepção ideal, 

o que tem como campo de compreensão a realidade da esfera pública, visto que 

respeita os ideais e as condições históricas que envolvem o seu público. A 

perspectiva dialética que a define valoriza o contraditório, o histórico, e situa o 

homem neste contexto, com suas limitações e avanços, o que torna o normativo 

uma utopia a ser conquistada coletivamente. Diferente do modelo funcional, que 

normatiza o processo, apesar e independente dos fatores que o mobilizam.  

A visão funcional de opinião pública foi, por muito tempo, predominante na 

teoria da opinião pública, que a situou em padrões extremamente mecanicistas que 

privilegiavam sua captação por métodos estáticos, como se fosse possível 

apreendê-la por meio de  uma máquina fotográfica, valorizando o momento ao invés 

do contexto. Ao contrário, a opinião pública que se forma no contexto sócio-histórico 

se modifica a todo o momento, pois é dinâmica e movida pelo contraditório. Assim, 

sua natureza é a pluralidade, o respeito ao diferente e a oportunidade igual de 

acesso do público aos debates e deliberações, que se organizam pela comunicação 

livre e generalizada. 

Sem dúvida, este é um modelo normativo da opinião pública, uma vez que a 

esfera pública da modernidade está mais preocupada com as possibilidades de 

visibilidade da opinião pública por meio das performances dos públicos, do que, 

propriamente, com a formação de uma opinião pública genuína, que respeita as 

diferenças e as discute. No modelo factual da atualidade, o que se pretende são 

adesões e o fortalecimento numérico da opinião pública. 

Por esta concepção, chega-se à conclusão de que a opinião pública não 

está ligada a um modelo ético-discursivo, ao contrário, vincula-se a uma visão 

funcional e mecanicista da comunicação, que busca a adesão dos públicos por meio 

de apelos sensacionalistas, desvinculando-se da racionalidade do público. Trata-se, 

assim, de um “mercado de opiniões”, pois a opinião pública se forma numa 

dimensão meramente consumista de ideias “vendidas” numa pseudoesfera pública. 

A esta “nova opinião pública”, Habermas (2003a) dá o nome de “clima de opinião”. 

A opinião pública que aflora desta esfera é coercitiva, representa interesses 

determinados e não amplia a participação do público. Enquanto, 

constitucionalmente, deveria ser fruto da razão, acaba por se definir como um jugo, 
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como uma trama que se impõe à consciência dos cidadãos comuns, e que se 

concretiza no que Habermas (2003a) denomina de opinião não-pública. No contexto 

midiático da atualidade, a opinião que se forma, especialmente, em épocas de 

campanhas políticas, assume uma conotação meramente de aclamação pública, 

utilizada como instrumento de persuasão pelo marketing político. Assim, a análise de 

Habermas, elaborada em Mudança estrutural da esfera pública (2003b), é tão 

necessária quanto atual para o entendimento da complexidade que envolve a 

formação da opinião pública, ainda que pesem os diferentes contextos históricos e 

socioeconômicos em discussão. As ideias do autor, nesse período, referem-se ao 

contexto da sociedade burguesa europeia dos séculos VII e VIII; já em relação à 

atualidade, faz uma análise em Direito e Democracia (1997), quando se refere a 

ideias enunciadas, preliminarmente, no prefácio de A transformação estrutural da 

esfera pública (2012, no prelo). O autor acredita que o processo de democratização 

que vem sendo construído nas sociedades ocidentais, ainda que lento, é a condição 

fundamental para a existência de uma esfera pública que traduza as deliberações de 

seus públicos participantes, mesmo que se conceba a opinião pública quase como 

uma ficção no complexo contexto democrático da atualidade: 

 

O conflito entre ambas as figuras da publicidade/ ‘publicidade’, do qual a 
esfera pública política está hoje impregnada, precisa ser levado a sério 
enquanto termômetro de um processo de democratização na sociedade 
industrial organizada como social democracia/32/. Opiniões não-públicas 
funcionam em grande número e ‘a’ opinião pública é, de fato, uma ficção; 
mesmo assim, é preciso fixar-se no conceito de opinião pública no sentido 
comparativo, pois a realidade constitucional da social-democracia precisa 
ser entendida como um processo em cujo transcurso uma esfera pública 
politicamente ativa passa a ser tornada real, ou seja, passa a ser 
efetivamente subordinada ao mandamento democrático de ser público todo 
o exercício de poder social e de dominação política (HABERMAS, 2003, p. 
283-284). 

 

Habermas (1997) credita vitalidade aos movimentos sociais como 

formadores do novo espaço público das sociedades democráticas da atualidade, ao 

contrário do que ocorria na sociedade civil burguesa, permeada por necessidades 

advindas de um “mercado de ideias” proveniente do ideário burguês, não podia ser 

“comprado”, mas convencia pela ação comunicativa presente no cotidiano do mundo 

da vida. Segundo Haswani: 

 
Na contemporaneidade, ela [a publicidade] se constitui em uma 
impressionante articulação de fluxos comunicativos, como rede: a opinião 
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virá à luz, onde quer que se forme no mundo da vida. Nesse ponto, a 
opinião pública se fortalece porque, mesmo passível de manipulação por 
meio de estímulos artificiais, ela preserva vínculos identitários com seus 
espaços de origem no mundo da vida (HASWANI, 2011, p.91). 

 

Neste aspecto, é interessante a ponderação feita por Novelli (2011) sobre o 

papel da comunicação pública na efetivação de um  relacionamento que possibilite o 

diálogo entre a sociedade civil e o Estado, considerado fundamental para o 

fortalecimento dos pilares da democracia  deliberativa. Segundo a autora (2011), ao 

contrário da representação do interesse público, o que existe, no atual modelo 

democrático, é um distanciamento entre a vida política e o cidadão, motivado por 

interesses particulares que se sobrepõem ao público na esfera política ou mesmo 

pela desesperança do cidadão com relação a seu poder diante do Estado. A opinião 

pública, neste contexto, tem tido papel secundário, o que é, no mínimo, 

questionável. Conforme a autora:  

 

Superar a cultura política do distanciamento no processo de tomada de 
decisão, resultante do modelo representativo, e que até agora tem se 
demonstrado razoavelmente confortável para todos, parece tarefa grande 
demais para o campo da comunicação. No entanto, é justamente a esfera 
comunicativa a instância que mais tem condições para buscar a reflexão 
que leva à ação política e não só a palavras soltas no ar (NOVELLI, 2011, p. 
251). 

 

Para Novelli (2011), a comunicação pública tem papel “estrutural” no que diz 

respeito à relação entre a sociedade civil e o Estado, entretanto, percebe-se uma 

crescente crise de representatividade por parte da sociedade civil brasileira e certa 

acomodação do cidadão frente à discussão de assuntos de interesse público. Esta 

crise de representatividade tem gerado uma posição díspar tanto por parte do 

cidadão como de seu representante legal na esfera pública política, ou seja, se por 

um lado o cidadão tem se acomodado em delegar, embora insatisfeito, por outro, o 

político eleito para representá-lo vem se comprometendo cada dia mais com a 

defesa de interesses privados e corporativos, em detrimento dos interesses públicos.  

Segundo Toro e Werneck (2007, p. 17): “quando as pessoas assumem que 

têm nas mãos o seu destino e descobrem que a construção da sociedade depende 

de sua vontade e de suas escolhas, a democracia pode tornar-se uma realidade.”  

A reviravolta deste estado de coisas só se dará por meio de um processo de 

mudança cultural, uma vez que somente quando o cidadão tomar posição na esfera 

pública e exercer seu poder de vigilância e discussão em torno dos interesses 
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públicos é que tal situação pode ser transformada. Assim, é num processo cotidiano 

de posicionamento e aprendizado sobre sua condição como cidadão, que a 

sociedade civil brasileira poderá,  aos poucos, consolidar a democracia no país. 

 
 
 
6.4 UM OLHAR DA COMUNIDADE DO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA SOBRE A 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Iniciamos este tópico para enunciar o que entendemos por mobilização 

social, uma vez que muitos são os conceitos existentes sobre o tema. Acreditamos 

que a mobilização social se concretiza a partir de decisões tomadas no dia-a-dia  

pelos públicos participantes da esfera pública, num processo contínuo de troca de 

informações, de construção coletiva de conhecimento e autoconhecimento, o que os 

leva à conscientização das problemáticas vivenciadas coletivamente, ancoradas no 

mundo da vida. Uma mobilização, desse modo, parte de pessoas que vivenciam os 

mesmos problemas, numa perspectiva sócio-histórica, cujos relacionamentos criam 

vínculos e as interagem pela ação comunicativa.  

A comunicação é parte inerente à natureza do processo de mobilização 

social, que só se concretiza quando há o encontro entre o eu e o outro, numa 

comunhão dos mesmos ideais. Entretanto, esta comunicação não pode ser de modo 

algum restritiva, ao contrário, tem que ser pública, ampla, irrestrita e igualitária. Esta 

ação comunicativa, pertinente ao mundo da vida, leva à conscientização do sujeito-

coletivo-público sobre sua necessidade de organização  num processo contínuo e 

quotidiano de mobilização social, por meio de um projeto coletivo. O público que se 

reúne na esfera pública discute e delibera a respeito de questões de interesse 

público e transforma estas deliberações em ações organizadas na defesa e na 

garantia de seus direitos enquanto cidadãos. Quando a sociedade civil participa 

ativamente da esfera pública, há um fortalecimento e as reivindicações ganham 

maior visibilidade e poder de pressão. Segundo Toro e Werneck: 

 
Como falamos de interpretações e sentidos também compartilhados, 
reconhecemos a mobilização social como um ato de comunicação. A 
mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige 
ações de comunicação no seu sentido amplo, enquanto processo de 
compartilhamento de discurso, visões e informações (TORO; WERNECK: 
2007, p. 14). 
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Os autores referem-se à necessidade da existência de um “horizonte ético” 

que oriente a mobilização, uma vez que se trata de um projeto para o futuro, de uma 

busca, que, de certa maneira, reflete uma visão utópica da realidade, com a 

finalidade de sua transformação. Trata-se da construção coletiva de um sonho dos 

cidadãos, numa perspectiva normativa, pautada no principio ético da criação de uma 

sociedade mais justa e igualitária, na qual o cidadão tanto participa ativamente da 

relação vertical, entre ele e o Estado, quanto da relação horizontal, entre os 

cidadãos na esfera pública. A comunicação pública é o atributo presente nestas 

relações, e quanto mais democrática estas são estas, mais se aproximam dos 

princípios genuínos da comunicação pública e da cidadania, ou seja, dos princípios 

do acesso emancipado dos sujeitos individuais e coletivos aos fóruns de discussão e 

deliberação pública, sem exclusões. Estes fóruns públicos de discussão e 

deliberações representam genuinamente a esfera pública. 

Esse horizonte ético é definido, nesta pesquisa de tese, como uma postura 

ético-política assumida pelo público na esfera pública, ou seja, quanto mais este 

público participa do processo decisório sobre questões de interesse público, mais 

sua opção ética se reflete nas deliberações e decisões tomadas na esfera pública.  

 

No caso brasileiro, o ressurgimento da sociedade civil durante o processo 
de democratização está associado à emergência de movimentos sociais tais 
como o sindicalismo, os movimentos de base ligados á igreja católica e o 
associativismo profissional da classe média.[...] O ressurgimento da 
sociedade civil no Brasil instituindo novas formas de ação, reivindicando 
novas práticas políticas por parte da sociedade política, vem questionar a 
idéia da cultura política predominante de desmobilização e parasitismo. A 
institucionalização de mecanismos legais e efetivos, enquanto demandas 
sociais contribuem para a construção da cidadania. (BEZZON; OLIVEIRA, 
2006, p.11) 

 

Conforme Bezzon e Oliveira (2006), as mobilizações da sociedade civil no 

Brasil têm sido responsáveis pela efetivação da democracia, fortalecendo-a e, ao 

mesmo tempo, fundando-a em bases que refletem as diferentes identidades deste 

país continente. A construção de uma sociedade democrática é um aprendizado 

baseado, fundamentalmente, em cada realidade, e este processo gera o que Toro & 

Werneck (2007) chamam de “incerteza”, pois é sempre um processo em construção. 

Para os autores: 

 
Como a ordem democrática é uma ordem construída, não existe um modelo 
ideal de democracia que possamos copiar ou imitar. Podemos aprender 
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com outras sociedades que constroem sua própria ordem democrática, mas 
é nossa a responsabilidade de criar nossa própria democracia(TORO;  
WERNECK: 2007, p. 20). 
 

Sem dúvida, o processo democrático é algo que se consolida de baixo para 

cima, à medida que o cidadão vai adquirindo autonomia dentro de seu espaço 

público, fortalecendo-o. Entretanto, é fundamental ressaltar que tal processo só é 

possível enquanto questão coletiva, como resultado de uma tomada de consciência 

do sujeito sobre a importância da sua organização como ente público na sociedade. 

Desse modo, é somente pela organização coletiva do cidadão na  sociedade civil 

que se torna possível a conquista e a garantia de seus direitos humanos e sociais. 

A mobilização social é resultado dessa organização da sociedade civil que 

se consolida pela participação dos sujeitos em todo o seu processo, desde o seu 

planejamento até a efetiva ação conjunta. Neste contexto, pode-se afirmar que a 

comunicação é a pedra de toque da mobilização, pois é ela que possibilita o 

compartilhamento dos ideais, dos objetivos e dos sonhos de transformação. 

Mobilização social, para Henriques (2004, p. 36), “é uma reunião de sujeitos que 

definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades 

para a transformação de uma dada realidade, movido por um acordo em relação a 

determinada causa de interesse público.” 

Henriques (2004) afirma que os participantes da mobilização são atores que 

dividem responsabilidades, sentimentos e objetivos. Neste sentido, consideramos 

interessante analisar a mobilização como uma verdadeira quebra de paradigma da 

visão utilitarista das sociedades modernas, segundo as quais, o outro é percebido 

como objeto para que o sujeito da ação alcance seus objetivos. Neste caso, há uma 

superação da reificação como processo de coisificação do outro, que passa a 

perceber, nas alianças entre o eu e o outro, uma possibilidade de transformação 

social. Segundo Honneth: 

 

Na reificação é anulado aquele reconhecimento elementar que geralmente 
faz com que nós experimentemos cada pessoa existencialmente como o 
outro de nós mesmos; queiramos ou não, nós concedemos a ele pré-
pedicativamente uma auto-relação que partilha com a nossa própria a 
característica de estar voltada emocionalmente para a realização dos 
objetivos pessoais. Se este reconhecimento prévio não se realizar, se não 
tomamos mais parte existencialmente do outro, então nós o tratamos 
repentinamente apenas como um objeto inanimado, uma simples coisa; e o 
maior desafio para a tentativa de reabilitar a categoria da reificação consiste 
na dificuldade de explicar a condição de possibilidade desta supressão do 
reconhecimento elementar (HONNETH,  2008, p.75). 
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Por se tratar de uma superação de um estado de coisas já incorporado ao 

indivíduo participante das sociedades ocidentais modernas, individualista por 

natureza, é que mencionamos acima que tal conjugação de forças em torno de 

objetivos comuns trata-se de uma quebra de paradigma. Henriques (2004) afirma 

que existem alguns elementos fundamentais à mobilização: co-responsabilidade; 

reciprocidade de interesses; e sentimento de reconhecimento e pertencimento a um 

grupo, com o qual se compartilha uma causa. Para o autor (HENRIQUES: 2004, p. 

21), “a principal função da comunicação em um projeto de mobilização é gerar e 

manter vínculos entre os movimentos e seus públicos, por meio do reconhecimento 

da existência e importância de cada um e do compartilhamento de sentimentos e de 

valores.”  

A partir dos pressupostos teóricos que embasaram esta pesquisa de tese a 

respeito da comunicação pública e da mobilização social, em especial, e tomando 

como base a situação sócio-histórica que define o mundo da vida do campo de 

pesquisa empírica, o Jardim União da Vitória, situado em Londrina-PR,  tivemos 

como objetivo a criação e/ou fortalecimento de uma esfera pública local como 

espaço de reflexão dos atores dessa comunidade sobre a questão trazida por estes 

sujeitos, no caso, a avaliação da política pública da educação existente na 

comunidade.  Na sequência, apresentamos alguns resultados obtidos na pesquisa 

empírica, em suas três fases de execução, com o objetivo de buscar uma 

compreensão coletiva da mobilização existente na comunidade em torno da 

problemática em estudo.   

 

 

6.4.1 Relato de experiência: 

 

A metodologia usada na pesquisa teórica e de campo desta tese seguiu os 

pressupostos da interpretação hermenêutica em profundidade propostos por 

Thompson (1995). Com a finalidade de possibilitar uma melhor compreensão da 

pesquisa, os resultados obtidos em suas três fases serão apresentados e analisados 

separadamente.  

Os objetivos desta pesquisa de tese, em sua fase empírica, foram: 

reconhecer as interpretações dos sujeitos sobre seu contexto sócio-histórico; e 
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identificar a avaliação destes sobre a esfera pública e da comunicação pública 

existente e possível a partir do estudo da problemática da política pública de 

educação desenvolvida na comunidade. Na segunda fase da pesquisa, momento em 

que os resultados foram apresentados à comunidade, criou-se uma esfera pública 

que lhes possibilitou uma reinterpretação dos dados a partir das discussões 

realizadas e a ampliação da análise dos resultados, desta vez, com a colaboração 

de atores da comunidade que aceitaram nosso convite para participar desta esfera 

pública.  As interpretações e reinterpretações da comunidade a respeito do tema 

desta pesquisa de tese fizeram parte de todo seu processo de construção. Esta 

dinâmica permitiu-nos trazer os olhares da comunidade sobre o que interpretávamos 

a seu respeito, numa ação dialética de constante confronto entre teoria e prática, da 

qual emergia uma práxis verdadeiramente comprometida com a transformação da 

realidade, ao mesmo tempo em que era limitada por esta própria realidade.  

 

 

6.4.1.1 Primeira fase: análise das entrevistas 

 

Este primeiro momento da pesquisa teve a intenção de buscar compreender 

a interpretação dos sujeitos a respeito de seu campo sócio-histórico, para 

reinterpretá-la a partir do campo teórico que fundamentou esta pesquisa de tese. 

Nesta etapa, realizamos a pesquisa empírica por meio de entrevistas e os resultados 

destas permitiram a construção do corpus teórico, no qual, às interpretações teóricas 

foram acrescidas as reinterpretações dos sujeitos públicos entrevistados. Desse 

modo, muitos depoimentos já inseridos na parte teórica foram incorporados a este 

relato, uma vez que nossa intenção, neste momento, é demonstrar, numa 

perspectiva mais global, as várias opiniões deste público manifestadas na esfera 

pública. 

Apesar de terem sido abordadas, na pesquisa de campo, questões 

relacionados à política de educação, temática de interesse público definida como 

prioritária pela comunidade, neste momento, são ressaltados e pontuados os 

resultados que expressam as tendências da opinião pública do Jardim União da 

Vitória quanto aos principais temas que embasam esta pesquisa de tese:  esfera 

pública; comunicação pública e mobilização social. A política de educação 

representou, assim, a questão de interesse público que mobilizou as discussões da 
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esfera pública que criamos para este fim. 

Ressaltamos que, tanto no momento de seleção destes sujeitos de pesquisa 

quanto na determinação de seus papéis no contexto sócio-histórico e na escolha das 

estratégias de coleta de dados, levamos em consideração a possibilidade de ampliar 

e aprofundar as discussões sobre a temática da educação no espaço público. Deste 

modo, a pesquisa buscou, ao mesmo tempo, levantar os dados e provocar um 

debate entre os sujeitos a respeito da problemática pública em questão, na 

perspectiva de atuar coletivamente na transformação da realidade. 

As entrevistas, para além da descoberta da realidade, permitiram um diálogo 

com os entrevistados, nesta esfera pública, sobre questões referentes ao mundo da 

vida a que estão vinculados. O debate das ideias seguiu uma dinâmica informal e, 

assim, foi possível para nós, entrevistadora e entrevistados, conhecer, refletir e agir 

sobre a realidade em estudo, cumprindo com um dos objetivos da análise 

hermenêutica, que é a compreensão e a possível ação dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa sobre a realidade sócio-histórica que os circunscreve. Thompson (1995) 

define estes sujeitos da pesquisa como seu campo-sujeito-objeto, pois, ao mesmo 

tempo em que refletem e analisam a realidade, podem agir sobre ela a partir desta 

reflexão sócio-histórica. A entrevista seguiu um roteiro, conforme Anexo A, 

entretanto, os temas foram abordados com liberdade e flexibilidade pelos 

entrevistados.  

 

� Quanto à esfera pública: 

 

Em função de muitos entrevistados fazerem parte da história da 

comunidade, desde o início, esses pioneiros se valeram do recurso da avaliação 

sócio-histórica do espaço público. Já os jovens não assumiram esta perspectiva de 

análise e suas constatações a respeito do espaço público foram mais  descritivas, 

pois não se situaram como sujeitos e/ou responsáveis pelas  transformações 

ocorridas. A seguir, apresentamos dois depoimentos, o primeiro, de uma jovem que 

participa de uma rede colaborativa do tipo  movimentalista:  se ninguém fizer nada, a 

situação vai ficar do mesmo jeito (Raquel: rede de pertencimento, rede 

movimentalista. Jovem) 

Raquel, apesar de fazer parte da rede movimentalista, percebe a 
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necessidade de uma organização coletiva para resolver a situação da educação na 

comunidade, mas acredita que alguém tem que iniciar este processo. Neste caso, 

não tem uma clara noção de que o processo de transformação e mobilização pode 

iniciar por sua própria atitude.  

Carolina, que tem uma participação pequena nas redes colaborativas, 

expressa um espírito de apatia diante da transformação da realidade, não se 

situando como seu sujeito. A responsabilidade pelas dificuldades encontradas na 

estrutura educacional existente na comunidade é, segundo ela, dos outros membros 

da comunidade: as pessoas são acomodadas (Carolina: rede de pertencimento. 

Jovem). 

Para Silvia, uma das jovens entrevistadas, a apatia existente poderia ser 

alterada se houvesse alguém que mobilizasse a comunidade, o que explicita a falta 

de iniciativa deste grupo para liderar movimentos sociais, situando-se, mais uma 

vez, à parte, fora de seu contexto: 

 

 a própria comunidade deveria mobilizar ações em prol da educação e não 

deixar só por responsabilidade da escola. Se alguém as mobilizasse elas 

fariam algo pelo bairro  (Silvia: rede de pertencimento. Jovem). 

 

Pelos depoimentos das jovens, visualizamos que percebem a necessidade 

de uma organização coletiva para que seja possível transformar o contexto. No caso 

de Raquel, em específico, há uma relação muito próxima entre ela e uma das 

pioneiras entrevistadas, Célia. Durante a entrevista, esta jovem afirmou que 

aprendia muito com esta senhora, o que também notamos na reunião realizada na 

segunda fase da pesquisa, na qual, Célia teceu algumas observações a respeito da 

postura dos jovens e da população em geral, que, segundo ela, necessitam ser 

“alfabetizados politicamente”, como definem Avritzer e Costa (2004), pois as 

lideranças precisam ser renovadas: 

 

 as lideranças do bairro precisam ser renovadas porque muitos usaram o 

cargo para se autopromover politicamente. É necessária a realização de 

palestras sobre os direitos da população e de capacitação de lideranças, 

que podem ser formadas a partir do entendimento da população sobre seus 

direitos (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 
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A postura dos pioneiros quanto à avaliação do espaço público é bastante 

diferente da apresentada pelos jovens, pois estes se valem da dimensão sócio-

histórica e dos vínculos próprios do mundo da vida. Apesar de suas reflexões 

expressarem certo saudosismo e, algumas vezes, desânimo, são análises que 

partem de sujeitos que vivenciaram o momento em que a comunidade  se mobilizou 

de forma bastante articulada e vitoriosa, por isso são conscientes de sua importância 

e se veem como sujeitos do espaço público, capazes de transformar a realidade. 

 
Na época do conselho de entidades, a gente conseguia se organizar melhor 

e havia maior adesão, diferente de hoje, que muitas pessoas não 

comparecem às reuniões (Sebastião: rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro) 

 
O depoimento de Sebastião, apesar de saudosista, pois se reporta ao 

conselho de entidades como a forma ideal de espaço público já existente na 

comunidade, expressa, ao mesmo tempo, sua confiança no processo de 

organização social, pois considera que é no coletivo que se pode realizar as 

mudanças. Entretanto, segundo ele, “as pessoas não comparecem mais às 

reuniões, o que tem inviabilizado a mobilização social.” Este senhor, hoje 

aposentado, já foi presidente da associação de moradores e participa das reuniões 

em prol das causas coletivas realizadas na comunidade. Juntamente com outros 

moradores da comunidade, organizou um vídeo em que relata a história da mesma, 

contada por seus atores. 

 
O Jardim União da Vitória já não é mais o mesmo. A comunidade agora tem 

que se reorganizar, pois poucos participam das reuniões, que não são 

muitas (Régis: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro). 

 

Estas ponderações de Régis têm um significado especial por partirem de um 

ator que, literalmente, viu a comunidade se formar e, assim, conhece sua história, 

antes mesmo do bairro se chamar União da Vitória. Este pioneiro morava no local 

quando ainda era uma fazenda e viu os caminhões chegando com as famílias que a 

ocuparam e, aos poucos, a transformaram em uma comunidade. Conhece cada ator 

que participou deste processo de organização e sabe da importância da mobilização 
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na esfera pública. Participa ativamente da rede movimentalista e de outras, 

essenciais à manutenção dos vínculos e relacionamentos característicos do mundo 

da vida, além disto, reconhece a solidariedade como m dos traços da comunidade. 

 

Antigamente, as mobilizações eram mais fortes (Isis: rede de equipamentos 

e serviços sociais e coletivos. Jovem). 

 
O Conselho de Entidades, existente na Comunidade até cerca de 10 anos 

atrás, foi mencionado por grande parte dos entrevistados como um tipo ideal de 

espaço público. A atuação do conselho era democrática, pois todas as entidades 

existentes na Comunidade tinham ali assento; sua gestão era participativa e não 

havia um presidente, mas uma alternância de poder sustentada pelo rodízio. No 

início de cada reunião, nomeava-se quem estaria na sua condução, cuja atuação 

era, significativamente, legitimada pela comunidade, que se fazia presente nas 

reuniões. Tal conselho é, até hoje, lembrado como o mais importante espaço de 

conquistas pela organização popular  existente na comunidade: 

 

O conselho de entidades foi a melhor forma de organização popular; nele, a 

decisão era mais democrática, voltada para o coletivo, por isto contribuiu na 

época (Vado: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro). 

 
Os depoimentos abaixo reforçam a avaliação do pioneiro Vado: 

 
O conselho ajudou muito o bairro, pela organização que tinha. Dele 

participavam todas as associações e serviços, por exemplo, a escola, o 

posto de saúde. A gente sabia de tudo o que acontecia na comunidade, 

porque no conselho todos os problemas eram discutidos. Depois que ele 

acabou, muitas entidades também acabaram,  tipo associação das 

mulheres. Há descrédito por parte da população porque ficou muito tempo 

sem acontecer nada na comunidade, então o pessoal ficou desestimulado; 

antes a participação era bem maior, hoje, ninguém mais participa, nem os 

próprios membros das associações.  Não existe mais um espaço público de 

discussão na comunidade como o conselho (Sebastião: rede de atores e 

sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. 

Pioneiro). 
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Participamos, como pesquisadora e extensionista da Universidade Estadual 

de Londrina, de várias reuniões deste conselho, nas quais, a pauta era estabelecida 

no início, cujo intuito era discutir e deliberar sobre formas de melhorar e transformar 

a realidade da comunidade. As ações definidas eram, equilibradamente, deliberadas 

entre seus membros, a fim de garantir a participação de todos os segmentos da 

comunidade na condução dos trabalhos. Esta prática fez com que os membros 

desse conselho adquirissem um sentimento de pertença e de compromisso com seu 

espaço e sentissem necessidade de se engajar para ver concretizadas as 

reivindicações da comunidade. Em especial, destacamos o tipo de ação 

comunicativa característica da entidade, que propiciava e incentivava a participação 

de todos, sem restrições, de forma democrática e inclusiva. 

Por meio da avaliação sócio-histórica destes sujeitos, foi possível 

reconhecer várias reflexões a respeito do espaço público já existente, assim como, 

do almejado por eles. Foram apontadas, por alguns entrevistados, formas de 

organização da sociedade civil na esfera pública, consideradas como ideal-tipo de 

espaço público, ou seja, modelos que atenderiam a um projeto de discussão e 

deliberação, necessário para o momento. Entre as sugestões apresentadas, estão: 

as assembleias populares, das quais participariam representantes da comunidade e 

elementos externos a ela; a realização de fóruns e debates; e  a capacitação de 

lideranças, considerada por muitos como importante fator para a reorganização 

coletiva da comunidade. 

As escolas foram definidas pelos entrevistados como espaços públicos 

fundamentais, entretanto, têm deixado a desejar no que diz respeito ao 

relacionamento com a comunidade, pois são vistas como fechadas ao diálogo e não 

democráticas, distantes da problemática e do perfil dos moradores. Sobre estes 

contextos, especificamente, tanto os jovens quanto os pioneiros tiveram posturas 

similares em suas análises, fato que se deve, acreditamos, à proximidade da escola 

com o mundo da vida dos dois segmentos: 

 

A posição dos profissionais é de construir muros, mas não de inclusão da 

comunidade. Quando faço trabalhos de atendimentos sociais, 

especialmente, às famílias em descumprimento ao programa da bolsa  

escola, as famílias reclamam sobre a forma de tratamento desrespeitosa 

que seus filhos recebem por parte dos profissionais. Com esta postura, há o 

afastamento do aluno, que perde o interesse que já é pouco de ir à escola, 
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sendo levado a sentir-se ‘burro’, como eles mesmo acabam por se definir. A 

Thiago Terra [escola que não participa das redes intersetoriais] tem 

apresentado mais problemas justamente porque a escola não sabe lidar 

com a problemática da comunidade, e assim gera mais conflitos (Rui :    

rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas  

públicas, rede de pertencimento. Jovem). 

 

Não existe grêmio escolar na periferia, o que seria necessário para 

participação dos alunos (Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e 

coletivos, rede de políticas públicas. Jovem). 

 

A educação através do medo não educa, deforma (Vado: rede de atores e 

sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, 

rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

As pessoas são chamadas e lembradas pela escola somente na hora que o 

problema já existe, sem discussões anteriores (Célia: rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Não há uma interação entre escola e comunidade, sendo a liderança mais 

próxima a APM- Associação de pais e mestres, que atualmente tem uma 

atuação centrada na presidente. A função da APM é a gestão financeira, 

mas a atual líder vai além, discutindo políticas da escola e se aproximando 

mais da vivência escolar (Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e 

coletivos, rede de políticas públicas. Jovem). 

 

As APM's e os conselhos escolares são os melhores espaços públicos das 

escolas. Mas esses órgãos devem se unir para reivindicar, melhorar e 

buscar junto à escola alternativas de mudança e dar a isso uma 

continuidade. Penso que deveria partir desses espaços as buscas por 

melhorias nas escolas (Isis: rede de equipamentos e serviços sociais e 

coletivos. Jovem). 

 

Além do Conselho e das associações, os entrevistados classificaram como 

espaços públicos democráticos e inclusivos os projetos sociais existentes na 

comunidade. Vários enfatizaram que tais espaços são, entretanto, precários, tanto 

em suas estruturas quanto no que diz respeito à participação da comunidade, que 

nem sempre atende os convites para as reuniões e outras ações inclusivas:  
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A escola Carlos Mungo mantém um projeto que atende 100 alunos em 

tempo integral, com ajuda do Estado, mas são 500 alunos na escola, assim, 

precisaria de mais projetos na área cultural, pois os alunos gostam de 

dançar, cantar, de música. Existem projetos assim no “Viva Vida”: artes 

circenses, hip hop,  mas não atende toda demanda (Bia: rede de 

equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas públicas. 

Jovem). 

  

Os espaços públicos existentes não são bem utilizados (Vado: rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista; rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro). 

 

As escolas deveriam fazer reuniões com os pais sobre drogas, violência, se 

abrir mais a estas discussões. Existe também o projeto EUROBASE que é 

interessante, porque dá oportunidade para as pessoas aprenderem mais, a 

ONG Igapó (Instituto de Educação Igapó, que  oferece aulas de ballet, futsal 

a 400 crianças tiradas da rua), mas estes projetos ocupam parte do tempo 

livre dos jovens, que é importante, mas faltam mais projetos, investimento, 

porque sem dinheiro é difícil...(Aparecida: rede de políticas públicas, rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista. Pioneira). 

 
Outra opinião bastante ressaltada pelos entrevistados refere-se à 

desigualdade existente entre a educação oferecida pelas escolas públicas da 

comunidade, no que diz respeito às estruturas física e humana, em relação à das 

regiões centrais da cidade. Neste aspecto, o que procuramos conhecer foi não só o 

sentido da qualidade da educação, que não é nosso campo de análise, mas avaliar 

a escola como uma esfera pública de discussão, aprendizagem e reflexão sobre os 

problemas da comunidade. É importante ressaltar que esta comunidade considera 

os equipamentos públicos existentes no local como espaços que lhes pertencem, 

desse modo, são utilizados para diversos fins, desde reuniões, encontros, 

festividades, e seus trabalhadores, geralmente, são conhecidos pelo nome e, 

constantemente, convidados a participar dessas atividades. A título de exemplo, 

desde o início de nossa atuação na comunidade, nossas reuniões foram realizadas 

em diversos desses equipamentos públicos, desde escolas, postos de saúde e 

também igrejas locais. Assim, a avaliação que os moradores fazem da educação 
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pública diz respeito ao que entendem por espaço público, considerado como um 

espaço de pertença, de discussão sobre as problemáticas da comunidade e, 

principalmente, de inclusão. Neste sentido, consideramos interessante apresentar o 

depoimento de uma das entrevistadas, que realizou diversas ações no sentido de 

diminuir a distância que existia entre a escola em que atua e a comunidade. Este 

relato, que parte de uma participante ativa das redes intersetoriais e colaborativas, 

refere-se ao início de sua atuação numa escola que antes apresentava grandes 

problemas de indisciplina e intolerância por parte dos alunos: 

 

Aos poucos, fui mostrando que aqueles que querem, embora não precisam 

fugir, devem solicitar a despensa e alegar o motivo, a escola deve então 

cuidar das razões que o estimulam a isto. Hoje, já não há mais este 

problema. Também havia os que pulavam para dentro da escola para fazer 

atos de vandalismo, e então eram convidados a entrar pela porta da frente. 

Fizemos um trabalho educativo com toda a equipe do colégio, desde os que 

trabalham na portaria, na cozinha, na administração, no magistério, todos 

tinham que respeitar o aluno e conhecer a problemática do local onde estão 

trabalhando, isto fez toda a diferença (Bia :  Rede de equipamentos e 

serviços sociais e coletivos, rede de políticas públicas. Jovem). 

 

Não existe igualdade de condições dentro da escola. Se existisse igualdade 

de condições, as escolas não seriam tão diferentes uma das outras, por 

exemplo, com relação à sua estrutura (Raquel: rede de pertencimento, rede 

movimentalista. Jovem).  

 

Segundo avaliação dos pesquisados, o tratamento dispensado aos alunos 

nas escolas da comunidade é ruim, o que leva à desigualdade  na formação 

educacional e impede que os jovens possam atingir seus objetivos, seja na área 

acadêmica ou profissional, se comparado ao das demais escolas públicas das 

regiões centrais, por exemplo. Muitos apontaram a inconstitucionalidade dessa 

questão, mas também a existência de casos isolados de conduta coerente, por parte 

das escolas do bairro, conforme estabelece a Constituição Brasileira. Além disso, 

afirmaram que os professores e os profissionais que atuam na comunidade não a 

conhecem e nem se identificam com ela, pois o Estado não os prepara para as 

condições socioeconômicas existentes nas regiões periféricas. 

Para que fosse possível a avaliação sobre a política de educação no aspecto 
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constitucional, apresentamos, na entrevista, o capítulo da Constituição Federativa do 

Brasil que aborda esta questão (Anexo C). A seguir, relatamos algumas das 

avaliações dos entrevistados: 

 

É necessária a construção de uma política pública voltada à comunidade, 

inclusiva e definida a partir de um trabalho de ‘cidadania territorial’ (de 

conhecimento do território em sua complexidade). Esta ação deveria ser 

realizada com todos os profissionais envolvidos na Educação  (Rui : rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas públicas, rede 

de pertencimento. Jovem). 

 

As pedagogas não estão preparadas para a educação, gritam em vez de 

explicar e isso influência negativamente os alunos. Os professores não 

estão ali só para dar aula, têm que passar seus conhecimentos, mas 

também ser amigos dos alunos. Entretanto, é complicado manter essa 

discussão entre os alunos, há um desinteresse em debater o assunto 

(Raquel: rede de pertencimento, rede movimentalista. Jovem). 

 

A política pública de educação, de certa forma, se cumpre, mas a gestão 

democrática não existe, uma vez que a comunidade não faz parte da vida 

escolar. Esta gestão somente é feita entre os profissionais que atuam neste 

ambiente. A escola, durante muito tempo, oprimiu e afastou a comunidade 

(Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas 

públicas. Jovem). 

 

A política de educação é um direito, mas não funciona, assim como as 

demais políticas: a política da criança mais inibe os pais do que cuida das 

crianças; e como falar de cidadania se não há direito à saúde e tudo o mais, 

desta forma, não há cidadania. Desse modo, há uma luta desigual, porque 

não existe vontade política: os médicos não respeitam os pacientes; existe 

um conflito entre o profissional e a população, que exige respeito, mas o 

lado mais forte sempre vence. Hoje, não há médicos suficientes no posto de 

saúde para atender toda a demanda. Tanto os médicos quanto os 

professores têm medo de vir ao União da Vitória, em função do preconceito, 

diz Célia (rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Há um desrespeito do professor com o aluno, tá certo que há um desânimo 

com o salário, mas isto não justifica. Precisa haver compromisso, 

responsabilidade com os alunos e com a educação. Muitos alunos vão 
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cheios de esperança, mas ‘jogam um balde de água fria’. Uma vez decidi 

voltar a estudar, já mais velha, e entrei numa turma de alunos mais novos, 

mas um dia a professora entrou e disse: ‘eu finjo que ensino e vocês fingem 

que aprendem’, sai da sala e fui à diretoria reclamar do desrespeito. Desisti 

de ir à escola..(Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos 

sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 
Este depoimento parte de uma das pioneiras, ativas na comunidade, 

excluída da escola por falta de uma política pública de educação coerente com a 

realidade, que respeite as características da comunidade.  

 

Os gestores de políticas públicas relacionadas à educação deveriam ouvir 

os anseios da comunidade, para entenderem porque o sistema educativo é 

tão desinteressante do ponto de vista da juventude,  porque que tem tanto 

problema. Nas aulas de educação de adulto, a minha mulher e minha 

cunhada saíram do colégio porque não interagiram com o estilo da direção. 

O adulto não gosta de ouvir  bobagens e concordar com isto.  Um caso que 

considero muito grave aconteceu com minha filha: a direção chamou todas 

as crianças repetentes e as aconselhou a fazer o supletivo. Uma das 

minhas filhas de 12 anos foi aconselhada a parar a escola e voltar com 18 

anos no supletivo, porque não conseguia acompanhar as aulas (Vado: rede 

de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos. 

Pioneiro). 

 

Na opinião de muitos, o trabalho realizado pela rede intersetorial de políticas 

públicas, na região sul da cidade de Londrina, foi apontado como um ideal-tipo de 

espaço público, uma vez que participam desta rede intersetorial os setores 

representativos das políticas públicas atuantes na comunidade. São realizadas 

reuniões mensais para a apresentação das dificuldades diagnosticadas pelos 

diversos setores, o que possibilita uma atuação articulada para a solução dos 

problemas. 

 

Hoje, existe no bairro um trabalho de rede intersetorial, com um projeto 

estruturado, e que tem a participação da assistência, da saúde, da 

educação. É um trabalho pioneiro na cidade de Londrina e é considerado de 

referência. Existem participações isoladas de alguns profissionais da 

educação, por exemplo, do colégio Carlos Mungo e do colégio Albino Feijó, 
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que estão envolvidos neste projeto e que têm feito diferença nas suas 

escolas. Nestas escolas, a condução dada é diferente, mas o público é o 

mesmo da região. Muitos dos problemas hoje existentes na comunidade 

com relação à educação seriam sanados caso esta participação fosse mais 

efetiva. Este trabalho tem que despertar a população ao problema e buscar 

soluções coletivas (Rui: rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, 

rede de políticas públicas, rede e pertencimento. Jovem). 

 

Não há participação da educação nas redes intersetoriais, muitos se fecham 

para não expor suas fragilidades. Entretanto, as redes permitem partilhar os 

problemas e se abrir para outros olhares sobre o problema. A escola se 

encastela, sou uma das únicas da educação que participo destas reuniões e 

já percebo mudanças positivas na escola em que atuo (Bia: rede de 

equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas públicas. 

Jovem). 

 

As pessoas não procuram o Núcleo de Ensino, que é desconhecido pela 

população, um ou outro conhece esta instância, a educação não é vista 

como um direito seu. Eles vão até o CRAS, porque têm noção  deste direito, 

assim como a saúde, já a educação é distante da população (Vado rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista; rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro). 

 

Quando estivemos nas escolas Carlos Mungo (que participa das redes 

intersetoriais) e Thiago Terra (que não participa destas redes),  a fim de realizar as 

entrevistas, foi nítida a diferença existente no clima interno das duas escolas, o que 

foi também ressaltado por uma das entrevistadas, que já estudou nas duas 

instituições: a escola que estudo hoje (Carlos Mungo) é bem mais tranquila e 

aprendo muito mais (Carolina : rede de pertencimento. Jovem). 

Segundo Bia, este ambiente foi construído a partir de uma proposta 

pedagógica inclusiva e de respeito às características da comunidade. 
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� Quanto aos atores do espaço público: 

 

Para os entrevistados, os pioneiros e os que participam dos movimentos sociais e 

das redes intersetoriais de políticas públicas da região (assistentes sociais, 

professores/diretores, profissionais da saúde) são considerados os principais atores 

do espaço público na atualidade. Para eles, a comunidade está, neste momento, 

desmotivada para o exercício desta função, assim estes sujeitos cumprem a função 

de liderança e são procurados em situações de interesse público, independente do 

setor que representam. Isto demonstra a crise de representatividade pela qual passa 

este espaço público. 

 

O bairro está carente e a população procura as lideranças que conhece, 

procura também o Rui que é um grande parceiro da comunidade (Célia: 

rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede 

de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Considero que a Célia e a Aparecida (pioneiras) são as principais lideranças 

da comunidade, porque, há anos, lutam pelo bem comum. Elas são 

lideranças dos movimentos populares. Sempre que a comunidade tem uma 

necessidade específica, elas assumem, independente do segmento que 

atuam (Vado : rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

Para mim, as principais lideranças são a Aparecida, o Sr. Leôncio (ex-

presidente da associação de moradores, falecido), o Vado e Célia. Hoje, as 

lideranças se distanciaram, antes eram mais ativas (Isis: rede de 

equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de pertencimento. 

Jovem). 

 

O Vado é a maior liderança que existe, respeitada pela comunidade, mas, 

atualmente, está cansado e afastado de tudo  (Célia: rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Os principais atores do nosso espaço público são a Célia, o Régis, a Isis 

(que trabalha numa escola da comunidade), a Sônia e a Edna (que 



158 

 

trabalham no Posto de Saúde da comunidade) (Aparecida: rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Por estes relatos, percebe-se que até os atores externos à comunidade, mas 

que trabalham numa perspectiva democrática e inclusiva, são considerados 

membros das redes colaborativas que perfazem o mundo da vida desta localidade. 

Uma pioneira entrevistada referiu-se ao caso de alguns líderes que, na 

primeira gestão do PT em Londrina, foram chamados para ocupar cargos públicos e, 

além de se desarticularem do movimento coletivo da comunidade, não efetivaram 

nenhuma ponte entre este e os órgãos públicos. Este caso fez a comunidade sentir-

se “traída”, segundo a entrevistada. Os pioneiros percebem a existência de um 

desgaste entre as lideranças existentes, que estão desmotivadas. Para eles, a 

liderança é um importante canal de comunicação pública, isto quando socializa a 

informação e delibera em conjunto, o que demonstra uma visão crítica do papel da 

liderança: 

 

[...] o líder não toma decisões sozinho, deve sempre chamar as outras 

pessoas para deliberar (Aparecida: rede de políticas públicas, rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista. Pioneira). 

 

Para muito dos entrevistados, deve-se investir na capacitação e politização 

do jovem para que este possa atuar como líder, pois os pioneiros estão 

desestimulados e cansados. Entretanto, afirmaram que os jovens da comunidade 

precisam conhecer a respeito de seus direitos para que possam reivindicá-los. 

 

A comunidade está disposta a ajudar e colaborar nas lutas dos movimentos 

e entidades que a representam, sabem da importância da atuação coletiva. 

Acredito que precisa ser discutido um projeto voltado ao jovem, se unir ao 

pessoal da educação, professores, pais e alunos, além da população em 

geral, pois todos precisam da educação. No episódio que envolveu a escola 

Thiago Terra, eu e a Aparecida chamamos os jovens da escola para se 

reunir em frente da minha casa para discutirmos o que aconteceu e não 

deixar a situação ficar pior. Acho que tanto a família quanto os jovens não 

querem perder a escola para os vândalos que não fazem parte de nossa 

comunidade, pois muitos compareceram e tentaram achar soluções para o 



159 

 

problema (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais 

e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira) 

 

Na época da realização da primeira fase da pesquisa, havia uma associação 

de moradores, entretanto, seu presidente (definido por muitos dos entrevistados 

como “presidente do bairro”) não participava ativamente da mesma, pois assumiu o 

cargo apenas para colaborar com a comunidade. Quando da realização da segunda 

fase da pesquisa, foi comentado, entre os participantes, que a associação estava 

sem presidente, que o mesmo havia sido destituído da função de forma arbitrária, 

sem que fosse consultada a comunidade. 

 

Comunicação Pública 

 

� Quanto aos veículos de comunicação pública: 

 

Os veículos de comunicação pública existentes na comunidade são: o 

telefone celular; a rádio local; o boca-a-boca  e as reuniões da comunidade. Dentre 

estes tipos, o considerado mais eficaz, inclusive pelos atores representativos das 

escolas, é o celular.  

Uma das entrevistadas fez uma interessante análise sobre o uso dos 

celulares entre os vizinhos e líderes, que adotam a mesma operadora para facilitar a 

comunicação. Segundo a entrevistada, quando precisam divulgar alguma notícia é 

muito rápido, inclusive, no que diz respeito à segurança e outros cuidados 

importantes: a notícia corre rápido na comunidade. Hoje, todo pobre tem celular, é 

mais rápido e barato, especialmente, com a mesma operadora (Aparecida: rede de 

políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

A internet não foi avaliada como uma forma de comunicação pública tão 

eficaz, nem mesmo pelos jovens, uma vez que a maioria da população não conta 

com este recurso em suas casas. Os jovens, segundo uma das entrevistadas, usam 

a internet como forma de entretenimento, especialmente o orkut, mas não como 

meio de organização da sociedade civil. Existem duas lan house na comunidade, 

que, segundo a maioria, não é um serviço muito utilizado pelos moradores, tanto 

pelo custo quanto pelo perfil de seus frequentadores. Uma delas, segundo alguns 
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dos entrevistados, é utilizada pelo crime organizado.  

 

O jovem da comunidade usa as lan houses, o celular, email, orkut mas não 

para informação política ou mobilização (Régis: rede de atores e sujeitos 

sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

O jovem da comunidade utiliza a internet como um código, faz parte do 

crime organizado (Hortêncio: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; 

rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro). 

 

A internet e o celular são os veículos mais usados (Raquel: rede de 

pertencimento, rede movimentalista. Jovem).  

 

A comunidade se comunica boca-a-boca, vizinho com vizinho, igrejas, pela 

rádio (que não é comunitária), mas  estes veículos não  atendem a 

necessidade de comunicação do bairro (Vado:  rede de atores e sujeitos 

sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista; rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos.  Pioneiro). 

 
A rádio local, que funciona por meio de alto-falante, em determinados 

horários, foi considerada pela maioria como um importante veículo, entretanto, 

embora esta apresente algumas características que poderiam defini-la como uma 

rádio comunitária, os entrevistados têm clareza de que ela não cumpre o seu papel, 

pois é seu proprietário que define as matérias veiculadas, que nem sempre são de 

interesse público. Entretanto, a rádio faz a veiculação de informes de interesse da 

comunidade, quando os moradores solicitam ao seu proprietário: 

 

 a rádio comunitária é importante, mas, no fundo, é uma rádio particular. 

Fala de algumas situações do bairro, mas não deixa a comunidade 

participar (Régis: Rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; movimentalista. Pioneiro). 

 
Existe uma rádio particular, que, às vezes, presta um serviço à comunidade, 

avisos e cartazes nas igrejas, mas o mais importante meio de comunicação 

é o telefone e as reuniões da associação de moradores nas casas de seus 

membros, chamando os vizinhos para participar (Célia: rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 
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Além da avaliação da rádio, outra questão que Célia chama a atenção é a 

perspectiva inclusiva das organizações locais, que convidam os vizinhos a participar 

das reuniões realizadas em suas casas. 

 

 

� Quanto ao conteúdo da comunicação pública: 

 

No que se refere ao conteúdo da comunicação pública existente na 

comunidade, os participantes da pesquisa avaliaram que as reuniões realizadas 

para tratar de assuntos de interesse público são democráticas, inclusivas e 

politizadoras, apesar de afirmarem que há, no momento, pouca participação da 

comunidade nessas reuniões. Foi comentado que não existe, no momento, um 

veículo de comunicação que fomente o debate sobre os assuntos públicos de forma 

politizadora e democrática, e, neste sentido, foi citado que a rádio local desenvolve 

apenas um conteúdo informativo.  

 

Os veículos existentes deveriam tratar de questões sobre o problema das 

drogas, direitos, sobre as políticas públicas, que provocam discussão sobre 

esta realidade, e não tratam por covardia. Tem tema que é complicado, 

difícil de enfrentar, deveriam ser tratados, deveria haver um veículo no 

União que levantasse essa discussão; vai ter  dificuldades,  cara feia, mas 

devem ser discutidos, enfrentados. O tema das drogas, por exemplo, é 

muito difícil; a pessoa sabe que se falar corre risco de vida. Outro ponto 

importante é sobre os direitos; temos vários cidadãos no União que não 

sabem dos seus direitos, deveres. São questões que precisam ser 

discutidas  e deveria haver um veículo que tratasse disto (Vado : rede de 

atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro). 

 

Não há, na comunidade, um veículo de formação, com conteúdo 

provocativo, que envolva a população. Até mesmo as igrejas, que antes 

participavam, hoje já não se envolvem. Não se tem um veículo comunitário 

que faça este tipo de discussão, através de um processo participativo (Rui: 

rede de equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas 

públicas, rede de pertencimento. Jovem). 
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Na relação escola e comunidade, há o predomínio do conteúdo informativo. 

As reuniões promovidas pelas escolas, em sua maioria, não são democráticas e não 

valorizam a opinião dos alunos: existe a possibilidade das pessoas exporem suas 

ideias, mas a opinião dos alunos não é tão bem vinda; a escola se fecha mais com 

as opiniões dos pais e professores. Nós, os alunos, não temos voz (Raquel:  rede de 

pertencimento, rede movimentalista. Jovem).  

Outra observação importante, apresentada por um dos atores das políticas 

públicas, foi a necessidade de realizar as reuniões de pais e mestres das escolas 

em horários compatíveis com o público, pois, muitas vezes, estas acontecem de dia, 

que é o horário em que a maioria dos pais está  trabalhando. Além disto, o convite 

deve ser voltado aos pais, de forma geral, não somente às mães. Esta entrevistada 

exemplificou que, em uma reunião realizada na Escola em que atua, foi solicitado 

que os pais sugerissem o melhor horário para reuniões da escola, e estes 

apontaram o período noturno. A reunião realizada teve ampla participação de pais, 

mães e professores.  

Esta postura da entrevistada demonstra uma preocupação da escola em 

conhecer e se adequar ao perfil de seu público, aproximando-se da realidade 

circundante. Segundo a entrevistada, na maioria das vezes, os profissionais da 

escola querem que a comunidade se adapte ao seu horário, mas nem sempre isto é 

possível: a escola é que tem que se adequar à realidade da comunidade que 

participa, aproximando-se dela (Bia: rede de equipamentos e serviços sociais e 

coletivos, rede de políticas públicas. Jovem). 

Nas entrevistas realizadas com os profissionais da educação, estes 

apontaram que os veículos de comunicação mais utilizado na relação escola e 

comunidade são o telefone e os bilhetes enviados aos pais, que se caracterizam 

como informativos.  

 

 

� Quanto à mobilização social 

 

Este aspecto foi, mais uma vez, avaliado pelos entrevistados pioneiros a 

partir da ótica sócio-histórica; segundo eles, foram obtidas várias conquistas, fruto 
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da  articulação coletiva. Muitos relembraram o fato do bairro se chamar União da 

Vitória justamente em função destas mobilizações que fizeram parte da história da 

comunidade. 

Um dos entrevistados, morador do bairro antes mesmo deste ser ocupado 

pelas primeiras famílias que lá chegaram, relatou que tudo o que a comunidade tem 

hoje, no que diz respeito à infraestrutura, foi resultado da organização popular. 

Segundo ele, havia solidariedade entre a população, todos se ajudavam. Hoje, isto 

já não existe:  

 

a primeira conquista da comunidade foi a água, liderada pelo ‘baiano da 

água’, depois veio a luz. Algumas pessoas se organizaram em associações 

para lutar pelo posto de saúde, que veio na gestão do prefeito Cheida. 

Durante a gestão da associação de moradores do Carlos, Pedrinho, Vado 

(nomes fictícios), houve muito trabalho pela evolução deste bairro, e depois 

a gestão do Raul e do Vinícius (idem). Eles trabalharam muito, em tempo 

integral, e o União deve muito a eles.  O bairro perdeu muito quando este 

pessoal se separou, tomando outros caminhos.  O Vinícius se candidatou a 

vereador, isto não foi muito bom  (Regis: rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneiro). 

 

Na avaliação dos pioneiros, a comunidade já não é mais a mesma daquele 

tempo, quando havia, na união, o traço marcante dos movimentos sociais existentes 

na comunidade. Alguns por medo, outros por desestimulo ou individualismo, já não 

respondem mais aos apelos das necessidades coletivas. Este tipo de atuação 

representa, na visão de um dos atores destes primeiros movimentos sociais, a 

delegação do poder da sociedade civil para o poder daqueles que, hoje, estão mais 

bem organizados, no caso em questão, os representantes do crime organizado da 

localidade. 

 

Quando não existe organização popular, você luta sozinho. Antigamente, as 

demandas eram coletivas e decididas no coletivo; a gente se sentia 

protegido por isto. Daí, hoje, é o crime organizado que manda (Vado: rede 

de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; rede 

movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos.  

Pioneiro). 

 

As pessoas estão descrentes porque faz 6 ou 7 anos que o União está 
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parado, que não acontece nada; a comunidade agora tem que se 

reorganizar (Régis: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

É necessária a realização de palestras sobre os direitos da população e de 

capacitação de lideranças, que podem ser formadas a partir do próprio 

entendimento da população sobre seus direitos. Hoje, a comunidade não 

tem feito muitas coisas, ficando mais nos favores (Célia: rede de políticas 

públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Uma das representantes da política pública da educação, que, apesar de 

jovem, tem grande envolvimento com a comunidade, pondera: antigamente, as 

mobilizações eram mais fortes, a comunidade conseguia seus objetivos. As 

lideranças se distanciaram (Isis: Rede de equipamentos e serviços sociais e 

coletivos. Jovem). 

Apesar da atual desarticulação coletiva da comunidade, há, por parte dos 

pioneiros, uma avaliação muito positiva quanto à necessidade da organização 

popular, que consideram a única forma de se conseguir o atendimento das 

reivindicações que surgem na esfera pública: 

 

As coisas só acontecem quando vamos à luta, pois, se depender do 

governo, não acontece nada; basta lutar e ter força de vontade. A união e a 

política são as únicas formas de conseguir as melhorias. Hoje, somos em 

18.000 habitantes; unidos poderíamos eleger 3 vereadores (Aparecida: rede 

de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

A comunidade está disposta a ajudar e colaborar nas lutas dos movimentos 

e entidades que as representam, sabe da importância da atuação coletiva, 

mas precisa ser discutido um projeto voltado ao jovem. Unir o pessoal da 

educação, professores, pais e alunos, além da população em geral, pois 

todos precisam da educação e de melhorias para o bairro (Célia: rede de 

políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 
Um dos entrevistados fez uma importante avaliação sobre a necessidade de 
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alternância entre os participantes dos movimentos sociais e também de uma 

renovação em sua forma de atuação, ao ponderar sobre as mudanças em relação 

às reivindicações e necessidades da comunidade, que deram outra característica ao 

movimento popular. Segundo ele, este movimento não estava preparado para essa 

mudança de postura e, assim, não soube dar continuidade e prosseguir na 

discussão com o poder público: 

 

As características dos movimentos populares mudaram. Na época do 

conselho de entidades, a comunidade tinha certas necessidades e hoje ela 

tem outras. É necessário realizar um planejamento estratégico, a partir das 

necessidades atuais. Esse é o desafio hoje, mas nem o movimento popular 

nem o poder público estão preparados para isso. Acredito que o movimento 

popular encontra-se, hoje, num processo de busca de uma nova identidade 

(Vado: rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de pertencimento; 

rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços sociais e políticos. 

Pioneiro).  

 

Finalmente, afirmou: 

 

 [...] me afastei do movimento por não ter mais condição de fazer alguma 

coisa (Vado : rede de atores e sujeitos sociais e políticos; rede de 

pertencimento; rede movimentalista, rede de equipamentos e serviços 

sociais e políticos.  Pioneiro). 

 

Esta fala parte de um dos líderes considerados por grande parte dos 

entrevistados, que teve uma atuação mais coerente e legítima na comunidade,  e 

serve como sinal de alerta para os profissionais que atuam na perspectiva da 

comunicação pública, pois estes deveriam atender este apelo da sociedade civil no 

sentido de contribuir para a articulação do espaço público e para a ampliação do 

debate sobre este seu novo momento, que reflete a “trama” existente nos 

movimentos sociais, conforme avalia Martin-Barbero (2003). Neste processo, 

acreditamos que a comunicação pública pode atuar como importante veículo de 

socialização de ideias e de transformação da realidade por meio do debate público. 
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� Cidadania 
 

Pelas entrevistas realizadas com os pioneiros da comunidade, pôde-se 

perceber que a visão que estes têm de cidadania é resultado da articulação coletiva 

em torno de seus direitos. Não se trata de algo regulado pelo Estado, mas 

conquistado pelo sujeito coletivo nas mobilizações sociais.  

 

A cidadania e soberania são iguais, um país sem independência não tem 

soberania. Um cidadão sem um mínimo de independência também não tem 

soberania de exercer seus direitos e deveres com liberdade. Cidadania é o 

direito de comprar, vender, ter direito de procurar um serviço de saúde, 

educação, um juiz, e ser atendido. Quando sou bem atendido, me sinto um 

cidadão com cidadania, quando não sou, não me sinto. Cidadania é, de 

fato, exercer seus direitos e deveres (Vado: rede de atores e sujeitos sociais 

e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista; rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos. Pioneiro). 

 

Cidadania é direito de ir e vir, ter um prato de comida na mesa com a 

misturinha, conforto necessário, educação, construir coisas boas para que a 

cidadania venha a fazer parte da nossa vida; lazer para passar algumas 

horas agradáveis. Os idosos, por exemplo, não têm com que se distrair. A 

cidadania faz parte da vida da gente, mas você tem que fazer por onde. Não 

é só receber, mas se doar, batalhar (Régis: rede de atores e sujeitos sociais 

e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista, rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos. Pioneiro). 

 

Já entre os jovens entrevistados, a visão de cidadania é ainda regulada, 

voltada aos direitos e deveres. Entretanto, uma das jovens entrevistadas, 

representante do movimento dos jovens na comunidade, compartilha da visão de 

cidadania conquistada na ação coletiva, o que demonstra o poder da “alfabetização 

política” dos movimentos sociais que se organizam na esfera pública. 

 
Cidadania é saber viver e conviver em sociedade e também lutar pelos seus 

direitos de cidadão. São pequenos gestos que, aos poucos, vão mudando 

várias coisas (Raquel:  rede de pertencimento, rede movimentalista. 

Jovem). 

 

Os jovens precisam entender melhor seus direitos; quem conhece seus 
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direitos não precisa de conflito. Eles têm muito medo de enfrentar o poder 

público (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos sociais e 

políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

A população não reconhece a educação como um direito constitucional, até 

mesmo a assistência social, mas como um favor que o Estado faz para a 

comunidade. Isto pelos próprios profissionais de educação, sem generalizar; 

no União, existem duas escolas estaduais, além do Zumbi dos Palmares 

(ex-caic). Os profissionais que vêm para o bairro têm um estereótipo 

negativo do bairro, especialmente, pelo que fala a grande mídia, e acabam 

por reproduzir esta imagem e inviabilizar um trabalho de qualidade dentro 

do bairro. Nem toda a comunidade tem noção de seus direitos conquistados 

em diversos setores, deixando, muitas vezes, de reivindicá-los (Rui: rede de 

equipamentos e serviços sociais e políticos, rede de políticas públicas, rede 

de pertencimento. Jovem). 

 

Esta análise parte de um jovem que atua em um dos equipamentos coletivos 

da comunidade e convive com a população de forma bem próxima, sendo 

considerado pelos moradores como um dos seus parceiros e colaboradores. 

 

 

6.4.1.2 Segunda fase: reunião para apresentação dos resultados à comunidade 

 

 

Neste item, relatamos os resultados obtidos na reunião organizada com os 

sujeitos entrevistados na primeira fase.  Tivemos como objetivo dar um retorno à 

comunidade sobre os resultados obtidos na pesquisa, de modo a possibilitar uma  

reflexão e uma discussão pública a partir de seus pontos de vistas, de sua 

reinterpretação, como denomina Thompson (1995).  Participaram desta reunião dois 

pioneiros, atuantes nos movimentos populares da comunidade; uma jovem 

representante do movimento estudantil; um diretor de escola pública da comunidade 

e um profissional que atua nos equipamentos sociais da comunidade. Estavam 

presentes também dois monitores e um técnico para a gravação e filmagem da 

reunião, que foi realizada em uma sala de aula do departamento de comunicação da 

Universidade Estadual de Londrina, no dia 07/08/2012, entre as 19:30h e 21:30h. 

Durante a apresentação dos resultados da pesquisa, foi permitida a 
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participação do grupo por meio de intervenções e questionamentos, a fim de criar 

uma esfera pública de debate. Acreditamos que tal objetivo foi alcançado, uma vez 

que todos, sem exceção, participaram da discussão, avaliaram os resultados e 

apresentaram propostas para o seu encaminhamento. A reunião foi filmada e 

gravada, o que facilitou a recuperação da mesma para a realização da análise dos 

dados. Ao final da reunião, até o técnico presente se interessou em participar das 

discussões, o que assegurou a característica inclusiva da comunicação pública que 

amparou o processo de discussão.  

Ao final da apresentação dos resultados, lançamos um problema e algumas 

questões para direcionar o debate: 

 

Questão: Como você avalia a organização da comunidade do Jardim União da 

Vitória em seu espaço público, no que diz respeito à educação? 

Questões orientadoras: 

o O que é? (situação atual) 

o O que deveria ser? (na sua visão, como deveria ser) 

o O que é possível?  (na sua visão, o que é possível fazer, realizar) 

Nessas discussões, nossa atuação enquanto profissional se pautou na 

perspectiva da ética profissional que defendemos nesta tese, ou seja, assumimos o 

papel de mediadores entre os interesses públicos presentes na sociedade civil e as 

forças que atuam na esfera pública, facilitando o debate sobre a temática definida 

pela comunidade como de interesse público: a política pública de educação. 

Acreditamos que é pela via do debate e da deliberação sobre os assuntos de 

interesse público que a sociedade civil se apodera de sua capacidade de influência 

sobre o Estado, numa busca por transformá-lo, num novo patamar, que se consolide 

a partir do processo de participação popular e de solidariedade. Esta é, 

essencialmente, a função pública da comunicação pública que compartilhamos, qual 

seja, dar visibilidade e força ao contraditório e plural presente na sociedade 

democrática. 

Em função de atuarmos na comunidade pesquisada há cerca de 20 anos, 

muitos dos sujeitos-públicos entrevistados participaram de outras atividades de 

pesquisa ou de extensão que coordenamos. Um dos participantes teceu a seguinte 

avaliação sobre os resultados da pesquisa:  
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Regina estou aqui porque conheço e confio em seu trabalho, mas quero 

dizer que você, desta vez, está apresentando resultados muito profundos e 

que vão ajudar muito a comunidade a se conhecer melhor. Veio muito ao 

encontro do que a gente pensava, mas agora o conhecimento está 

organizado (Célia: rede de políticas públicas, rede de atores e sujeitos 

sociais e políticos; rede de pertencimento; rede movimentalista. Pioneira). 

 

Nesta fala, é possível perceber a interação que existe entre este sujeito e o 

trabalho de comunicação que temos desenvolvido. Esta líder, que é pioneira na 

comunidade e sua representante em diversos segmentos sociais, tem uma visão 

crítica e muito politizada a respeito da mobilização social. Neste sentido, seu 

reconhecimento sobre o real significado da pesquisa e de seus resultados tem 

importância singular no que se refere à percepção da dimensão alcançada pela 

comunicação pública quando posicionada na garantia do acesso à voz dos atores 

legítimos do processo de construção da sociedade democrática.  

A partir da apresentação dos resultados da pesquisa, foram deliberadas 

algumas ações como:  

• Abertura de um espaço de debate entre a sociedade civil e os representantes 
da política pública de educação que atuam na comunidade e na região sul, 
por meio da participação efetiva destes na reunião mensal das redes 
intersetoriais que atuam na Comunidade; 

• Inserção desta reunião no calendário de atividades dos membros da 
educação que atuam na região sul da cidade de Londrina; 

• Avaliação da necessidade de melhorias na comunicação entre as Escolas e 
os pais, alunos e a comunidade em geral. Para tanto, foi sugerida a 
realização de reuniões, entre esses segmentos, para que deliberem, em 
conjunto, uma forma participativa de encaminhar as discussões dos temas de 
interesse público que envolvem a questão da educação; 

• Avaliação da perda, neste ano, do espaço reservado ao ensino fundamental II 
e médio, no CAIC (Centro integral de Atenção à Criança),  da  região, que 
gerou um impacto negativo entre os  jovens, que não encontram um local 
adequado para realizar atividades culturais e esportivas dentro da 
comunidade. O CAIC tinha uma proposta educativa inclusiva e democrática, 
segundo a avaliação dos participantes; 

• Avaliação da política pública de educação, considerada alheia aos interesses 
e ao perfil da Comunidade; 
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• Avaliação da postura das escolas que orientam os alunos considerados 
“problemáticos” a se encaminhar ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
Caso estes estudantes não tenham idade para frequentar o EJA, é sugerido 
que esperem fora da escola até atingirem a idade correta para ingressar no 
projeto. Esta política foi considerada por todos os presentes como uma forma 
de desmotivar o aluno a frequentar a escola, uma vez que, para este, fica a 
impressão de que é ‘burro’, o que também foi mencionado na primeira fase da 
pesquisa; 

• Convite à comunidade para participar das atividades promovidas pelas 
escolas, como, por exemplo, a “Semana Cultural”. Outra sugestão foi a 
reserva de um espaço, na festa de aniversário da comunidade, para a 
discussão do tema educação; 

• Realização de palestras e reuniões que esclareçam a comunidade sobre seus 
direitos; 

• Organização de uma reunião ampliada da rede intersetorial de políticas 
públicas, com a participação de representantes das escolas da comunidade, 
da secretaria de educação e do Núcleo Regional de Ensino, para apresentar 
os resultados desta pesquisa, que, segundo os participantes, evidenciou 
questões muito importantes para a avaliação da educação pública existente 
na comunidade. 

Consideramos que esta reunião cumpriu seus objetivos tanto no sentido de 

devolver ao campo-sujeito da pesquisa os resultados obtidos, como de envolvê-lo no 

processo de problematização sobre o tema, numa esfera pública democrática.  

Para tanto, foram convidados todos os entrevistados, entretanto, nem todos 

puderam comparecer, alguns por motivos de trabalho, dois deles por motivo de 

doença, entre outras razões apresentadas. Entretanto, os que se fizeram presentes 

neste espaço público democrático tiveram uma participação bastante expressiva e 

importante. Todos, sem exceção, expressaram suas ideias a respeito dos temas 

apresentados, com liberdade, sem restrições de tempo ou assunto.  

Observamos que os participantes têm respeito entre si e na condução dos 

debates, o que tornou o processo de discussão e deliberação bastante democrático. 

Outro ponto que vale destacar é a dimensão coletiva que eles têm a respeito do 

mundo da vida, pois percebem a problemática da educação como uma questão de 

interesse público, mesmo os que não estão diretamente envolvidos no problema, o 

que demonstra solidariedade entre seus participantes.  

Além destas características, pudemos perceber que entre os participantes 
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desta esfera pública, havia um profundo conhecimento sobre a realidade da 

comunidade que estavam ali representando, o que  conferia legitimidade às suas 

opiniões. 

Após a apresentação e a discussão exaustiva dos resultados da pesquisa, 

os participantes chegaram a várias deliberações, como já demonstramos. Entre 

estas deliberações está a definição de uma reunião com os representantes da 

educação da cidade com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa, 

conforme demonstraremos a seguir. 

 

6.4.1.3 Terceira fase: reunião para apresentação dos resultados da pesquisa aos 

representantes da política pública de educação de Londrina-PR 

 

No dia 20 de setembro de 2012, às 14:30h, foi realizada no CRAS  Sul  

(Centro de Referência de Assistência Social da região sul de Londrina-PR), a 

reunião mensal das redes intersetoriais de políticas públicas, da qual fomos 

convidadas a participar, a fim de expor e discutir com o grupo os resultados da 

pesquisa realizada no Jardim. União da Vitória sobre a temática da política pública 

de educação.  

No capítulo que trata da metodologia da pesquisa, foram elencados os 

nomes e as funções dos participantes desta reunião. A exposição dos resultados foi 

intercalada com perguntas dos participantes e, a seguir, foi realizado o debate. Ao 

finalizar a exposição da pesquisa, colocamos seus resultados à disposição dos 

interessados. 

Vale destacar que os resultados apresentados desencadearam um debate e, 

a partir deste, uma comissão se reuniu para definir alguns encaminhamentos. A 

incoerência entre a política pública da educação e o que prevê a Constituição 

Federal foi questionada, especialmente, pelos presentes que representam o Estado, 

conforme analisaremos adiante. 

Outra questão que veio reforçar a opinião da primeira fase da pesquisa diz 

respeito à falta de conhecimento dos profissionais da educação sobre a  realidade 

de comunidades como o Jardim União da Vitória (periferia).    Alguns professores 

presentes afirmaram que se surpreenderem muito com a realidade quando 

começam a atuar nessas escolas e que não se sentem preparados para tal tarefa. 

Entre os pontos destacados pelo grupo estão: 
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• Apesar de se surpreenderem com a visão negativa que a comunidade tem 

dos professores das escolas locais, alguns dos que atuam nestas escolas 

afirmaram:  

[...] o professor é pego de surpresa quando se depara com a realidade 

deste aluno; a gente não está preparado para trabalhar com este público; a 

universidade não prepara a gente para atuar nestas comunidades.  

 [...] os professores, como atores de referência da comunidade estão meio 

em baixa, hein?!!!, admirou-se outro professor. 

 

• Reconhecem a importância da história de mobilização social da comunidade, 

que conheceram por meio de alguns relatos de pais e estudantes. Para eles, 

embora, atualmente, a mobilização seja pequena, quase inexistente, os 

alunos sabem de sua importância na construção da história da comunidade. 

Uma das professoras afirmou que se interessou em ler um livreto sobre esta 

história que havia na escola, entretanto, acredita que este fato deveria ser 

mais valorizado pelos jovens e pelos professores, que deveriam se inserir no 

contexto em que vivem ou atuam e utilizar tal história como atividade didática, 

para que os alunos compreendam e se sintam mais responsáveis por sua 

realidade; 

• Admiraram-se do pouco uso da internet pelos jovens, o que foi melhor 

compreendido após a intervenção do assistente social que relatou as 

dificuldades da maioria da população em ter acesso a tal ferramenta em suas 

casas; 

Este fato demonstra o desconhecimento  dos profissionais da educação sobre 

a realidade em que atuam, fato que se refletiu nas opiniões da comunidade, 

expressas na primeira fase da pesquisa. 

•  Comentaram que percebem, tanto pelas afirmações apresentadas na 

pesquisa quanto pela postura dos estudantes, a existência de um preconceito 

dos próprios moradores em relação ao bairro. Creditam isto às distorções da 

mídia no trato aos problemas deste. Avaliaram a matéria veiculada no Jornal 

de Londrina (vide Anexo A), objeto de analise da pesquisa, como 

sensacionalista, pois enfatizou a violência. Neste sentido, citaram que os 

jornais, muitas vezes apresentam as escolas da periferia como sucateadas 
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em oposição às do centro, entretanto, afirmaram que os problemas daquelas 

escolas são os mesmos ou até piores, o que fortalece o estereótipo ruim 

existente; 

• Afirmaram que há também o estereótipo de que o professor que vai dar aula 

na periferia é o pior, o que nem sempre é verdade, segundo os participantes; 

• Manifestaram uma grande surpresa em relação ao encaminhamento dos 

estudantes ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) pelas escolas. Uma das 

representantes do Estado e responsável por esta política de educação 

afirmou que as ações relatadas pela comunidade estão sendo praticadas de 

forma errada pela escola e que estes são casos isolados, pois a política de 

educação, neste aspecto, prevê a sugestão ao aluno para que espere atingir 

a idade correta para participar do EJA: [...] são alunos problemáticos ou mais 

velhos que podem prejudicar o encaminhamento da sala de aula, justificou 

esta profissional.  

Mais uma vez, ficou evidente a resistência dos representantes do Estado em 

aceitar opiniões sobre a política pública da educação que partem da comunidade, o 

que evidenciou uma atitude não democrática e não inclusiva. Entretanto, como as 

discussões se fizerem numa esfera pública, com a participação de diferentes setores 

da sociedade civil ligados à educação, seus representantes foram pressionados a 

repensar seus posicionamentos. 

Na visão de uma pedagoga presente, esta política distorce os objetivos da 

educação, que é a inclusão do aluno na escola. De modo geral, concluíram que este 

problema terá que ser avaliado pelo Núcleo de Educação para se evitar que casos 

como os relatados pela pesquisa ocorram novamente.  

Na avaliação da incoerência entre o que prevê a Constituição Federal e a 

política de educação praticada na comunidade, houve resistência em relação à 

aceitação dos resultados, por parte de alguns participantes, especialmente, entre os 

representantes da secretaria de educação e os do núcleo educacional, que 

questionaram a forma como a amostra entrevistada teve acesso ao conteúdo da 

política de educação. Neste momento, percebemos que a resistência era 

consequência de dois motivos, basicamente: não considerarem a comunidade 

competente para tal avaliação e a falta do hábito em descortinar tais informações 
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para serem analisadas na esfera pública. Tal fato remete à fala de uma das atoras 

da educação, entrevistada na primeira fase da pesquisa e que participa das redes 

intersetoriais de políticas públicas da região:  

 

a escola se encastela, não se abre para outras visões (Bia:  Rede de 

equipamentos e serviços sociais e coletivos, rede de políticas públicas. 

Jovem). 
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7  CONCLUSÃO: 

 

 

O foco sobre o qual nos debruçamos nesta tese e a sua especificidade no 

contexto da profissão de relações públicas, no Brasil do presente, trata do conjunto 

categorial composto por: comunicação pública, esfera pública, mobilização social, 

sociedade civil e democracia. Esses conceitos têm em comum uma natureza que é, 

ao mesmo tempo, aberta e também ancorada no mundo da vida da sociedade. O 

que pode parecer uma contradição espelha a dinâmica dos relacionamentos sociais, 

pois enquanto sua abertura está em suas infinitas possibilidades e no dinamismo 

próprio da sociedade, articula-se num contexto sócio-histórico específico, que dá 

sentido às relações sociais.  Caso contrário, tanto os conceitos que balizam a leitura 

do real quanto o modo pelo qual a profissão se organiza e opera poderiam ser 

conteúdos e palavras vazias e soltas no ar. A comunicação pública é o cerne da 

nossa reflexão. Ao longo destes quase quatro anos de pesquisa, iniciamos nosso 

entendimento a respeito dessa dinâmica tão complexa, mas também tão simples e 

tão corriqueira e natural de nosso dia-a-dia.  

Adotamos, nesta tese, a perspectiva de análise da comunicação pública na 

mediação das relações entre sociedade civil e Estado, com vistas à definição de 

consensos a partir de debates estabelecidos na esfera pública. Neste caso, 

compreendemos que a comunicação pública é, fundamentalmente, a base que 

mobiliza a esfera pública democrática, pois é aberta, democrática, não-restritiva, ou 

seja, todos têm iguais oportunidades de participação, todos, irrestritamente, são 

incluídos na discussão que envolve os interesses públicos. 

O consenso ao qual nos referimos é o que se organiza pela ética da 

discussão, uma ética exigente, mas não inatingível, uma vez que se dá na prática do 

dia-a-dia. Falamos de um consenso que é sempre provisório, resultante de debates 

públicos que se organizam na esfera pública, movido pela vontade coletiva dos 

participantes das redes sociais e que nela se generalizada. Assim, o primeiro 

paradigma a ser rompido por esta visão é o que o coloca  numa perspectiva positiva 

e determinista da sociedade, pois o consenso norteado pela ética discursiva é 

próprio da prática do ser social, que, para resolver os problemas e as diferenças 

presentes nas relações sociais, tenta estabelecer um diálogo a fim de encontrar um 

ponto de acordo.  



176 

 

Por este modelo discursivo, o consenso se estabelece mais num plano ideal 

do que propriamente no plano da prática, no sentido de ser algo que sempre se 

deseja alcançar. Representa a motivação coletiva para entrar numa discussão sobre 

questões de interesse público, sendo objeto de constantes reinterpretações, pois 

ivemos em uma sociedade democrática e marcada pelo multiculturalismo. A palavra-

chave, neste momento, é o compartilhar, que está na essência da comunicação, e o 

consenso é a forma de se encontrar um modo de vida socialmente mais equilibrado 

e melhor. Seu limite é a convivência coletiva, que se constrói no espaço público,  

cujo público tem como motivação chegar a arranjos e acordos mutuamente 

aceitáveis, mas sempre abertos para o novo, nunca definitivos, cristalizados. 

O consenso, próprio das sociedades democráticas, constrói-se no espaço 

público, fruto de discussões. Seu instrumental são as diferenças, não a harmonia, 

apesar de a harmonia estar concebida como algo que se almeja atingir, numa 

construção utópica de sociedade. Assim, o que se pode concluir é que, ou se 

estabelece o consenso por meio da ética da discussão que envolve o modelo 

democrático da comunicação, ou se tem a violência, obtida pelo desrespeito ao 

outro, próprio de modelos autoritários. 

Tal paradigma teórico-discursivo requer que o profissional de comunicação, 

neste caso, o relações-públicas, esteja atento e aberto ao diálogo com as diferentes 

forças que movem e se apresentam no espaço público, para que possa atuar na 

mediação do debate que se estabelece na esfera pública, caso contrário, seus 

resultados serão inócuos, não representativos de sua pluralidade, e, muitas vezes, 

movidos pela artificialidade instrumental de interesses privados. O que se anuncia, 

neste novo contexto, é a necessidade do profissional dar uma resposta concreta e 

coerente aos apelos da sociedade civil, pois corre o risco de ‘perder o trem da 

história’, caso continue a se moldar  pelo modelo ético-político sobre o qual esta 

profissão se fortaleceu: o modelo mercadológico 

A discussão sobre esta questão ética fundamentou esta tese e nos levou a 

concluir pela necessidade, cada vez mais premente, de o profissional de relações-

públicas dirigir sua atenção a estes significativos apelos da sociedade, de modo a 

servir ao interesse público, o que só é possível quando nos envolvemos com o 

contexto sócio-histórico determinante das relações sociais. A sociedade democrática 

brasileira, em sua mocidade, já começa a delinear traços de amadurecimento em 

segmentos da sociedade civil, hoje mais articulados, o que tem exigindo dos 
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trabalhadores sociais um novo posicionamento, desta vez, comprometido com a 

defesa do interesse público. Isso implica na consolidação e abertura de espaços 

democráticos participativos na esfera pública. Desse modo, na relação 

público/privado, o profissional precisa saturar seu trabalho numa perspectiva pública, 

aberta, irrestrita, democrática, geral e não apenas para alguns. 

É o que constatamos, por exemplo, em nossa pesquisa empírica, realizada 

no Jardim União da Vitória, quando solicitamos, nas entrevistas, que nos indicassem 

os atores da esfera pública daquele contexto estudado. As respostas incluíram 

diferentes sujeitos, desde os que participaram da história de mobilização da 

comunidade, já no seu início, como também alguns profissionais que, embora 

tenham atuado, temporariamente, naquele espaço, têm ouvido seus apelos e agido 

como parceiros da comunidade. Outros profissionais, entretanto, por 

desconhecerem e não interagirem com a comunidade, são considerados como 

agentes externos a este contexto. Não se trata de uma visão dualista, mas de uma 

crítica do público a respeito do ethos profissional. É essencial ao trabalhador seu 

envolvimento com a dinâmica do mundo da vida no qual atua, posicionando-se a 

favor de sua transformação, pois é esta sua função social e política. Por esta postura 

ética, o profissional tem, necessariamente, que dialogar com o público envolvido, ou 

seja, humanizar a relação emissor/receptor, que, por tradição, tem sido orientada 

pelas vias da instrumentalização. 

Assim, esta exigência parte de um novo público, não aquele concebido pelos 

manuais sociológicos, que, muitas vezes, se moldam pelos padrões positivistas que 

alienam o sujeito de sua realidade, mas de um público que se revela pela dinâmica 

social, processual e contraditoriamente. Este público se concebe como uma trama 

que enlaça o possível e limitado pelo mundo da vida; o utópico e desejado; a crítica 

e a autorreflexão, e que, desse modo, tem condições de criar novos valores e tê-los 

reconhecidos na esfera pública, pela pavimentação de novos conhecimentos e 

práticas. Este novo público que se desenha na jovem sociedade democrática 

brasileira representa o movimento dialético que consideramos apropriado ao 

entendimento deste conceito, pois é na contradição, na pluralidade, nas situações e 

limitações do contexto sócio-histórico que ele se concretiza. Nesta dinâmica, 

percebemos um novo receptor, que não é mais um sujeito passivo, como era 

entendido pelas escolas da comunicação de massa, pois, no contexto em que 

situamos esta pesquisa de tese, trata-se de um receptor mais articulado e atento às 
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diferentes vozes que ecoam na esfera pública pela ação comunicativa. 

A comunicação, quanto mais horizontal, mais inclusiva dos públicos em seu 

processo. Acreditamos que os públicos enquanto sujeitos coletivos têm uma 

dimensão ético-política e sócio-histórica, pois os consideramos como um sujeito 

público, cuja natureza social é coletiva e transformadora, mas, fundamentalmente, 

delimitada por um contexto sócio-histórico. Entendendo que esse contexto é sempre 

movediço, portanto, passível de ruptura pela força dos movimentos e das redes 

sociais, que, no processo contraditório das relações sociais, vão concretizando 

diferentes ideias e ações. 

Acreditamos que a sociedade civil, na atualidade, é formada por grupos com 

disposição política para tomar parte da esfera pública e a transformar. Entretanto, 

o público nem sempre está apto a atuar na sociedade civil com todos os 

ingredientes exigidos pela teoria funcionalista de públicos, mas há, neste sujeito 

coletivo, uma disposição política para agir sobre seu contexto, disposição esta que é 

também transformadora, pois é gerada pela mobilização em torno de interesses 

públicos. Assim, o público que fundamenta esta tese situa-se numa visão dialética 

que se inscreve num contexto específico da realidade sócio-histórica e, neste 

sentido, é um sujeito coletivo transformador de seu contexto. 

É este o público que conhecemos na esfera pública existente na 

comunidade do Jardim União da Vitória, um público disposto a participar do 

processo de transformação política, com vontade política para isto, mas nem sempre 

dotado de toda a racionalidade que é exigida pelos critérios definidos pelos 

referenciais orientadores. Entretanto, como afirmamos, é justamente este movimento 

dialético que lhes dá concretude, vitalidade.  

Pela utilização da metodologia da interpretação hermenêutica em 

profundidade, percebemos que quando o profissional orienta suas atividades por 

este novo paradigma ético profissional, é possível adentrar em um fecundo processo 

de comunicação pública, que tem como horizonte as demandas democráticas da 

sociedade civil, a inclusão e a igualdade de oportunidade de expressão pública. 

Procuramos, nesta pesquisa de doutorado, avaliar os objetivos que a 

orientaram, entre os quais, destacamos a análise dos pressupostos teórico-

metodológicos que norteiam o pensar e o agir da comunicação pública, nas 

produções brasileiras, como função mediadora entre a sociedade civil e as 

diferentes forças que atuam na esfera pública. Nossas conclusões são, de certa 
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forma, otimistas, uma vez que o referencial teórico que vem sendo construído nesta 

área, no Brasil, tem se destacado por suas reflexões sobre as demandas da 

sociedade civil na esfera pública, embora careça de estudos empíricos de maior 

alcance que o amparem, pois este se encontra ainda circunscrito a um pequeno, 

mas significativo, grupo de estudiosos. Trata-se de uma sensível expressão de que 

o paradigma que tem sido dominante nos estudos da comunicação pública, com 

ênfase na relação vertical do Estado com a sociedade, já não tem sido suficiente 

para dar conta das demandas societárias. 

Outro aspecto que nos propusemos a entender foi a dinâmica de uma esfera 

pública local, no caso, o contexto comunitário e do mundo da vida do Jardim União 

da Vitória, mobilizado a partir de pressupostos democráticos da comunicação 

pública. Percebemos uma comunidade frequentada por públicos que, conforme 

nosso entendimento, têm disposição política para transformar sua realidade, pois 

são formados por participantes ativos da esfera pública que se organiza pela ação 

comunicativa que lhes é disponibilizada, mas sempre criticada, revista e 

ressignificada. Este é o sentido público da comunicação, como ente que se coloca a 

serviço dos sujeitos da esfera pública sem privilégios ou restrições. 

Os atores destes espaços buscam a consecução de seus direitos, que são 

conquistados graças a sua capacidade de organização social, que vai de um nível 

micro, como uma conversa entre vizinhos, até atingir patamares bem articulados 

politicamente, como as organizações da sociedade civil que se apresentam na 

esfera pública para exigir o cumprimento dos direitos conquistados historicamente. 

Entretanto, o contexto que orienta tais ações é o mundo da vida, situado sócio-

historicamente, criador de vínculos fecundos pelos relacionamentos que lhes são 

próprios e pela solidariedade presente nestas relações que se articulam em torno de 

interesses comuns. 

São estes os atores que conhecemos na dinâmica dos movimentos sociais 

que marcaram a história da comunidade do jardim União da Vitória, e que, num 

contexto localizado, representam parte do novo público das sociedades 

democráticas da modernidade. Este grupo coletivo assume papel fundamental na 

sociedade quando se organiza em movimentos sociais na esfera pública. É neste 

momento que ele deixa de ser plateia manipulada pelos meios de comunicação ou 

por outros organizadores da agenda de discussões e passa a ser protagonista deste 

importante cenário democrático que é a esfera pública. 



180 

 

De modo algum, consideramos esta tese de doutorado a resposta a todas as 

questões e problemáticas que envolvem o tema comunicação pública e esfera 

pública. Ao contrário, esta pesquisa tem o intuito de robustecer o debate sobre o 

tema e trazer contribuições que alavanquem possibilidades de revisão e avanços 

permanentes no contexto do exercício profissional do relações- públicas. Sabemos 

que pesquisar é um processo permanente de descoberta e de olhar para o novo. 

Esta tese tem o precípuo objetivo de contribuir para a construção de perguntas e de 

respostas sobre tão importante temática da atualidade.  
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APÊNDICE A - Instrumento de Pesquisa 

 

Roteiro de questões 
 
Instruções sobre o instrumento: 
 
A) Os temas que aparecem entre parênteses referem-se aos subitens que devem ser 
 explicitados pelo entrevistado, servindo de guia ao entrevistador. 
 
B) Os temas em destaque amarelo foram colocados para identificar os objetivos, 
pressupostos e eixos temáticos aos quais a questão se refere, a fim de facilitar suas 
analises. 
 
C) O roteiro iniciará com a caracterização do perfil do entrevistado. 

 
Perfil: tempo de moradia, tipo de sujeito (redes social que representa), 
idade, sexo, profissão, escolaridade, modos de inserção nas redes (lugar 
ocupado pelo sujeito nas relações na rede e entre elas), estado civil, filhos 
e local onde estudam. 
 

1) Desde que mora neste Bairro, qual a forma de organização popular/comunitária 
mais importante que conheceu? Fale um pouco sobre ela. (identificação da 
organização; função que exercia/ avaliação da realidade atual/ ator(es) existentes) 
 
2) Quem você reconhece como pessoas representativas dentro do bairro? Por quê? 
Avalie suas atuações? (necessidades dos moradores/ tipo de atuação/ controle e 
acompanhamento das políticas públicas/ forma de encaminhamento das discussões 
e decisões). No seu caso, enquanto representante do Bairro, como discute  e 
delibera sobre os problemas do bairro ?  cidadania e articulação da sociedade civil 
no espaço público 
 
3) Qual sua opinião sobre os espaços e formas de educação existentes no 
bairro? ligação com a questão da cidadania existente e pretendida 
 
4) No caso de ser necessária uma articulação coletiva para solucionar problemas no 
campo da educação, o que você acha que o Bairro tem condições de fazer? Numa 
condição ideal, o que poderia ser feito? sociedade civil e espaço público 
  
5) Apresentar a notícia sobre a questão da educação do Bairro união da Vitória e 
solicitar que analisem o conteúdo do material quanto: credibilidade, conexão com a 
realidade, outros aspectos que deveriam ser abordados. agenda setting 
 
Medo toma conta de colégio no União da Vitória 
Carros foram apedrejados e diretora teria sofrido ameaça de morte; comunidade escolar 
cobra melhorias na instituição 
  
Londrina - Professores e funcionários do Colégio Estadual Thiago Terra, no Jardim 
União da Vitória I (Zona Sul de Londrina), estão assustados. Carros já foram 
apedrejados e a diretora do colégio Maria Ângela Leite está sofrendo ameaças de 
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morte. ''Cheguei ao limite, desde o ano passado eu procuro o Núcleo de Educação e a 
Patrulha Escolar, mas o problema não é resolvido'', lamentou a educadora. 
 
De acordo com Maria Ângela, não são os estudantes, mas adolescentes do bairro que 
não dão trégua. ''Eles ficam no alambrado que cerca o colégio xingando, ameaçando, 
tacando pedra. E também invadem'', disse. 
 
A situação motivou a comunidade escolar a se mobilizar em busca de soluções. Uma 
reunião, com participação de representantes da escola, da comunidade do bairro e da 
Patrulha Escolar, está marcada para hoje. 
 
Se durante o dia as ameaças são rotineiras, à noite o medo é ainda maior. ''É uma 
escuridão, pois na rua não tem muita iluminação, então quando saio daqui já aviso 
quem pega carona comigo: vocês estão correndo risco, pois se vierem atrás de mim 
pode sobrar para vocês'', declarou ela. 
 
''Faz meses que procuro o Núcleo para consertar a iluminação da nossa quadra. Como 
não tem luz não há aula de educação física e o ambiente fica ainda mais perigoso'', 
acrescentou. 
 
A presidente da Associação de Pais e Mestres, Adriana Aparecida de Lima, torce para 
que a situação mude. ''Está uma pouca vergonha a falta de segurança aqui'', 
esbravejou. Para a diretora, um muro alto amenizaria a situação. ''Não temos inspetor 
de pátio e o local é todo aberto. Apesar das cercas, estranhos entram a todo momento. 
O muro diminuiria isso. Se tivesse alguns guardas melhoraria também'', declarou. 
 
A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Lúcia Cortez, ficou surpresa ao tomar 
conhecimento da situação do Colégio Thiago Terra. ''A diretora me ligou na quarta-feira 
para falar sobre as ameaças e depredações. Já entrei em contato com o comandante da 
Patrulha Escolar para ter apoio''. Sobre a iluminação da quadra, Lúcia informou que já 
encaminhou o pedido para Curitiba. 
 
A estrutura onde funciona hoje o Colégio Estadual Thiago Terra pertencia à Escola 
Municipal Bárbara Falcovski Vieira. ''Até o ano passado o Thiago Terra era no Caic e 
aqui no União da Vitória estudavam turmas de 1 a 4 série. A troca nos prejudicou, pois o 
local não tem estrutura de ensino médio'', acrescentou Maria Ângela. A transferência de 
imóvel, segundo a chefe do NRE, teve o objetivo de tornar mais fácil o acesso dos 
estudantes. 
  
Davi Baldussi 
Reportagem Local 
 
6) Avalie a participação dos moradores do bairro quanto aos encaminhamentos 
dados na discussão da educação oferecida no Bairro? (opinião/ sugestões/ 
críticas) opinião pública e sociedade civil 
 
7) Qual a sua avaliação sobre o desenvolvimento da política pública da educação no 
bairro.  cidadania real e pretendida 
 
Apresentar a política: 
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206 - 0 ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de 
instituições publicas e privadas de ensino: 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado 
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União: 
Vl - gestão democrática do ensino público, na forma da lei 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 
8) Quais  os veículos de comunicação existentes no bairro? ( de conversação (boca-
a-boca), virtuais, reuniões, entre outros) Comente sobre isto e aponte também 
sugestões alternativas (especialmente na área da educação). comunicação e 
espaço público 
 
9) Você se considera um cidadão? O que é cidadania para você?. 

Relação cliente e consumidor X cidadão 
 

  



190 

 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Pelo presente instrumento o (a) Sr (a) _________________________________________, 

Portador (a) da cédula de identidade OU CPF nº __________________________,  após leitura deste documento, confirmado 

pelo pesquisador por ocasião da entrevista e ciente dos procedimentos investigativos aos quais será submetido (a) e não 

restando quaisquer dúvidas, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa 

sob a responsabilidade da Profª Regina Célia Escudero César. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa está ciente de que as informações prestadas serão 

objeto de estudo e de análise de tese de doutorado da referida professora autorizando-a 

a utilizar academicamente as informações prestadas.  

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Londrina, _______/_________________/2011.  

     

 

 

 ______________________                                           ___________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa                            Assinatura do Pesquisador  
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ANEXO A – Artigo da Folha de Londrina 

 
Geral 
25/03/2011 00:00:00 
 

Medo toma conta de colégio no União da 
Vitória 
Carros foram apedrejados e diretora teria sofrido ameaça de morte; 
comunidade escolar cobra melhorias na instituição 
 
Londrina - Professores e funcionários do Colégio Estadual Thiago Terra, 
no Jardim União da Vitória I (Zona Sul de Londrina), estão assustados. 
Carros já foram apedrejados e a diretora do colégio Maria Ângela Leite 
está sofrendo ameaças de morte. ''Cheguei ao limite, desde o ano passado 
eu procuro o Núcleo de Educação e a Patrulha Escolar, mas o problema 
não é resolvido'', lamentou a educadora. De acordo com Maria Ângela, não 
são os estudantes, mas adolescentes do bairro que não dão trégua. ''Eles 
ficam no alambrado que cerca o colégio xingando, ameaçando, tacando 
pedra. E também invadem'', disse. A situação motivou a comunidade 
escolar a se mobilizar em busca de soluções. Uma reunião, com 
participação de representantes da escola, da comunidade do bairro e da 
Patrulha Escolar, está marcada para hoje. Se durante o dia as ameaças 
são rotineiras, à noite o medo é ainda maior. ''É uma escuridão, pois na rua 
não tem muita iluminação, então quando saio daqui já aviso quem pega 
carona comigo: vocês estão correndo risco, pois se vierem atrás de mim 
pode sobrar para vocês'', declarou ela. ''Faz meses que procuro o Núcleo 
para consertar a iluminação da nossa quadra. Como não tem luz não há 
aula de educação física e o ambiente fica ainda mais perigoso'', 
acrescentou. A presidente da Associação de Pais e Mestres, Adriana 
Aparecida de Lima, torce para que a situação mude. ''Está uma pouca 
vergonha a falta de segurança aqui'', esbravejou. Para a diretora, um muro 
alto amenizaria a situação. ''Não temos inspetor de pátio e o local é todo 
aberto. Apesar das cercas, estranhos entram a todo momento. O muro 
diminuiria isso. Se tivesse alguns guardas melhoraria também'', declarou. A 
chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Lúcia Cortez, ficou 
surpresa ao tomar conhecimento da situação do Colégio Thiago Terra. ''A 
diretora me ligou na quarta-feira para falar sobre as ameaças e 
depredações. Já entrei em contato com o comandante da Patrulha Escolar 
para ter apoio''. Sobre a iluminação da quadra, Lúcia informou que já 
encaminhou o pedido para Curitiba. A estrutura onde funciona hoje o 
Colégio Estadual Thiago Terra pertencia à Escola Municipal Bárbara 
Falcovski Vieira. ''Até o ano passado o Thiago Terra era no Caic e aqui no 
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União da Vitória estudavam turmas de 1 a 4 série. A troca nos prejudicou, 
pois o local não tem estrutura de ensino médio'', acrescentou Maria Ângela. 
A transferência de imóvel, segundo a chefe do NRE, teve o objetivo de 
tornar mais fácil o acesso dos estudantes. 
 
 
Davi Baldussi  
Reportagem Local 
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ANEXO B – Mapa – Jardim União da Vitória, Londrina/PR 
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ANEXO C – Constituição (1988) - Título VIII- Da Ordem Social cap.V- da 

Comunciação Social 

 

 


