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Comunidade e Academia: uma relação difícil e necessária. 

 Pablo Laignier1  

 

Resumo: 

O objetivo deste breve ensaio é discutir a relação entre “comunidade” e “academia”, 

com ênfase na área da Comunicação Social. Sobre “academia”, o texto utiliza-se das 

obras de Wanderley (1983) e Severino (2007). Sobre o termo “comunidade”, a 

referência principal deste trabalho é a obra de Paiva (2003; 2007). Além destes, foram 

usados também obras e relatos orais (retirados de aulas e palestras) de Muniz Sodré.    
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 “Academia” e “comunidade” são dois termos muito interessantes. Ambos 

proporcionam um rápido entendimento para quem os ouve/lê, embora nenhum deles 

seja de fácil explicação/delimitação. Como delimitar as fronteiras de uma comunidade e 

do que semanticamente este termo proporciona no que se refere à significação? Este 

breve texto surge de uma reflexão a respeito da relação ao mesmo tempo necessária e 

difícil entre as duas tão utilizadas palavras. 

 Comecemos por “academia”. Segundo o Dicionário Novo Aurélio Século XXI 

(1999, p. 20), o termo se refere a diferentes significados, começando pela escola 

fundada por Platão em 387 a.C. e chegando até a noção de “agremiação” que envolva 

“caráter científico, literário ou artístico”. Porém, para não deixar esta concepção muito 

ampla, escolho aqui o terceiro significado apontado pelo citado dicionário para definir o 

verbete: “Estabelecimento de ensino superior de ciência ou arte; faculdade, escola.” (id.) 

Assim, entendendo academia como escola, universidade, elemento de ensino superior, 

surge a seguinte questão: para que serve a academia? 

 Dentre os muitos autores que discutiram o tema, sintetizo aqui as funções da 

universidade a partir, principalmente, das obras de Luiz Wanderley (1983) e Antônio 

Joaquim Severino (2007). Segundo estas referências, a universidade possuiria três 

funções principais: ensino, pesquisa e extensão2. A função de ensino remete diretamente 

                                                
1 Doutorando em Comunicação pela ECO/UFRJ, Mestre em Comunicação e Cultura (2002) e jornalista 
(1999) pela mesma instituição. Organizador e autor de dois capítulos do livro Introdução à História da 
Comunicação (E-papers, 2009). Pesquisador do LECC/UFRJ desde 2007.   
2 Poder-se-ia incluir também a função de capacitação profissional; porém, me parece que esta está 
diretamente ligada às outras três, ocorrendo como decorrência de seu desempenho apropriado.     
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à reprodução de conteúdos, embora não se restrinja a isto. É um momento de 

formatação, de preparação do aluno para a sociedade. Em geral, ao contrário da imagem 

que grupos progressistas normalmente associam à universidade, trata-se de um espaço 

de inserção e manutenção dos lugares sociais. Não que eu concorde totalmente com isto. 

É possível entender a universidade como locus de resistência e capaz de gerar mudanças 

sociais. Porém, quando o descompasso entre academia e sociedade é muito grande, a 

universidade acaba sendo vista como algo antigo, obsoleto, sem sentido. A dificuldade 

para um ensino superior de qualidade reside justamente na reunião da capacidade de 

formação crítica e politização dos alunos com a garantia de que eles sairão do curso 

também preparados sob o ponto de vista de uma integração social referente a mercado 

de trabalho e outros processos sociais. Já a função de pesquisa, quando bem estruturada, 

proporciona a produção de conhecimento, ou seja, está mais ligada à inovação e ao 

desenvolvimento do que à inserção social. O estímulo a pesquisas nas mais diversas 

áreas é o que acena para mudanças sociais de longo prazo, pois estas pesquisas podem 

identificar problemas sociais e apontar direções possíveis nas quais se pode seguir para 

a superação destes mesmos problemas. Assim, esta segunda função é fundamental, 

sendo por causa dela que as universidades públicas oferecem laboratórios de pesquisa e 

cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado). Ainda assim, acredito 

que ambas as funções já descritas são bastante conhecidas pela maior parte das pessoas 

que se interessam por este assunto. Dedicarei, então, algumas palavras a respeito da 

extensão universitária. 

 Extensão não é simplesmente algo que se refira ao espaço e sua mensuração, tal 

como a palavra pode sugerir (estender a universidade no sentido de construção de novos 

prédios e capacidade física, por exemplo). Na verdade, extensão universitária é aquela 

função que justifica a universidade, a academia, como um elemento social importante. 

De um modo geral, sabemos que os processos de ingresso em universidades são pouco 

acessíveis para a maior parte da população. Projetos de extensão são aqueles que situam 

a academia dentro da sociedade, colocando-a em vínculo direto a pessoas que não são 

necessariamente seus alunos, professores e funcionários administrativos. Desde 

atividades esportivas gratuitas ou a preços simbólicos até consultas psicanalíticas e 

outras atividades que mobilizem os corpos docente (professores) e discente (alunos) em 

função de uma integração com a sociedade, a extensão vincula. 

 E é através do vínculo que provém a ideia de “comunidade”, como associação 

vinculativa entre comuns. A definição do que vem a ser “comunidade” é ainda mais 



 

 3

ampla e de difícil delimitação do que a de “academia”. Porém, parece mais do que 

evidente que “comunidade”, pelo menos no Brasil atual, é: 1) uma palavra de cunho 

positivo, que garante auto-estima a segmentos historicamente desfavorecidos; 2) um 

termo que remete a aconchego, pequenas extensões territoriais concretas ou simbólicas, 

algo que possui delimitação, mesmo que não seja uma delimitação restrita; 3) 

“comunidade” é utopia, é o ideal de ação social progressista que sobreviveu à derrocada 

dos grandes discursos de transformação de algumas décadas atrás e serve como 

elemento que fortifica e ampara certos diálogos sociais entre diferentes grupos e 

poderes3. 

 Neste sentido, recorro aqui ao conceito cunhado pela professora Raquel Paiva, 

fundadora do LECC (Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária), de 

“comunidade gerativa”. A comunidade que estamos aqui discutindo é a comunidade que 

gera, que cria, que interliga e atualiza suas ações muitas vezes através de veículos como 

jornais, vídeos e rádio. Porém, ainda que a autora admita (PAIVA, 2003) que os 

veículos comunitários surjam muitas vezes como propulsores da ideia de “comunidade” 

em certas localidades, estes mesmos veículos surgem também como a efetivação de 

algo latente que reside na capacidade humana de se manifestar e dos indivíduos se 

constituírem como cidadãos em meio à opressão cotidiana do sistema social. A busca 

por manifestar demandas que existem há tempos é o que leva indivíduos a se 

associarem, buscando este reforço dos laços afetivos através de veículos e elementos 

midiáticos. A comunidade, neste sentido, é realmente a geradora dos veículos e, se não 

os antecede na prática, na concretude das ações reais no espaço social, os antecede 

enquanto demanda simbólica, enquanto pertença e sentimento de grupo. 

 Muniz Sodré, em palestra realizada no dia 21 de novembro de 2006, por ocasião 

do II Encontro de Comunicação Comunitária do Rio de Janeiro, promovido pelo LECC 

nas dependências do Campus da Praia Vermelha da UFRJ, disse algo que vem 

participando de minha trajetória acadêmica nos últimos anos: “a comunidade está 

baseada na noção de comum. Ou seja, se temos algo em comum, significa que não 

somos o mesmo, mas diferentes. Assim, é através desta diferença e sentimento de 

pertença por certos laços e características que nos aproximam, que percebo que sou 

                                                
3 Para compreender esta afirmação, é preciso analisar o histórico da comunicação comunitária no Brasil e 
na América Latina, principalmente nas últimas três décadas.  
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diferente, único. Percebo inclusive quem faz parte da comunidade e quem não faz, o 

Outro. E é a partir da diferença que me constituo. É o Outro que me constitui.”4 

 Não seriam exatamente estas as palavras, mas o fato é que a importância do 

Outro na constituição do Eu (pois só existimos em relação) e do grupo na constituição 

do individual não é algo que se deva negligenciar, e os escritos de Simmel do início do 

século XX a respeito da metrópole moderna como território complexo, lugar de 

diversidade e pluralidade ainda parecem bastante atuais. 

 É por isso que não só a palavra “comunidade” está em voga nos últimos anos, 

substituindo inclusive o termo favela (na fala de muitos de seus moradores), como é 

preciso refletir o quanto a “academia” precisa estar em contato com a ideia de 

“comunidade” e seus desdobramentos simbólicos e concretos. 

 Saindo um pouco da questão do sentido da palavra em termos de delimitação no 

dicionário, o que sinto quando analiso a academia pela minha própria participação nos 

últimos anos é que esta se coloca como uma esfera confortável para aqueles que a 

habitam (principalmente o corpo docente). Ser acadêmico atribui a esta pessoa status 

inegável, de especialista, detentor de um saber quase oculto, legítimo portador da 

verdade. Mesmo sabendo-se que a universidade já não tem o poder que teve no passado 

e que veio enfrentando crises sucessivas nas últimas décadas, participar ativamente da 

academia significa participar de uma esfera confortável, um mundo apartado do real, 

uma espécie de conselho em separado. Porém, o grande perigo deste sentimento de 

redoma que percebo na universidade brasileira é que, em alguns casos, o distanciamento 

passa a ser tanto que as funções universitárias não são cumpridas. Qual é o sentido de 

uma universidade que discuta apenas as subjetividades de certa classe social e que 

filosofe (muitas vezes sem grande embasamento) sobre temas desvinculados à realidade 

do entorno? Acredito que o prazer do pesquisador e professor claramente deva ser 

considerado, mas entendo também que existem demandas sociais que transcendem seus 

gostos e valores. Quantas vezes não ouvimos de alunos de graduação que o professor é 

muito inteligente, mas suas aulas são herméticas e que o aluno não sabe muito bem para 

que serve tudo aquilo? Aponto aqui que um primeiro momento desta percepção de 

distanciamento entre academia e comunidade é justamente a de que a comunidade 

acadêmica é composta por professores, alunos e funcionários. Deste modo, não faz 

sentido uma aula que não contemple os alunos em suas demandas como grupo. 

                                                
4 Trata-se aqui não de uma transcrição fidedigna das palavras pronunciadas, mas de uma reconstrução 
pessoal que busca sintetizar o que foi dito pelo palestrante.  
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Erudição é importante, mas o entendimento do Outro e o planejamento das aulas com 

generosidade é pressuposto desta atividade de ensino. Neste sentido, não custa nada ler 

um pouco de Paulo Freire... 

 Além desta questão, a escolha de assuntos para pesquisas de pós-graduação 

precisa também levar em conta as demandas sociais e não apenas de mercado e 

entretenimento. Parece-me que em certas áreas, como a Comunicação Social, muitas 

vezes isto é esquecido... Uma impressão pessoal, eu diria, mas que já compartilhei com 

outros colegas pesquisadores/professores.  

 E a questão das atividades envolvendo academia e comunidade é, talvez, o 

grande Calcanhar de Aquiles da universidade brasileira. Existem poucos projetos e 

eventos que englobem concretamente diferentes setores da sociedade nas universidades 

públicas atualmente. 

 Lembro-me de uma oficina que o LECC proporcionou em 2008, durante o III 

Encontro de Comunicação Comunitária, em que os oficineiros iniciavam as aulas 

teóricas no Campus da Praia Vermelha da UFRJ e terminavam com a conclusão prática 

em uma favela, o que levou a uma integração entre moradores do local, pesquisadores 

(de diferentes estados), estudantes e professores e que deixou um sentimento muito 

positivo em todos os que estiveram diretamente ligados à atividade. 

 Talvez seja por isso que eu integre o LECC/UFRJ, por ser um lugar propício a 

este tipo de relação entre comunidade e academia. Lá, desde 2007, em meu trabalho no 

LECCturas e outros projetos, sinto um crescimento intelectual e pessoal que não parte 

apenas das questões teóricas, mas de uma tentativa de adequar estas questões a 

processos dinâmicos e atuais de encontro social com a própria comunidade não-

acadêmica. Não é apenas de favelas que estou falando aqui, mas da própria Cidade do 

Rio de Janeiro e suas manifestações culturais populares, o funk carioca, o samba, os 

processos de estigmatização midiática, os veículos comunitários... Enfim, todo um 

mundo fascinante de temas e atividades que percebo ser, ao mesmo tempo, acadêmico 

(se levarmos em conta as funções apresentadas anteriormente) e não-acadêmico (se 

levarmos em conta o panorama acadêmico geral). 

 Em suas aulas de Pós-Graduação em Comunicação no segundo semestre de 

2009, nas dependências da ECO/UFRJ, em curso que tratava da relação entre pedagogia 

e comunicação, Muniz Sodré discutiu diferenças entre local e lugar, topografia e 

topologia. Se o local estaria mais ligado a questão da localização, ou seja, de sua 

estrutura física, o lugar seria “um campo de fluxos onde ficam claras as posições de 
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força”. Assim, o “lugar” é onde ocorre não somente o acontecimento (no sentido de algo 

que irrompe no social), mas onde ocorre o movimento das forças e fatos sociais 

continuados, planejados. É onde se forma uma topologia do espaço, em sentido 

simbólico. E me parece que a academia só se torna “lugar” se envolvida com a 

perspectiva de comunidade (e as aspas foram deixadas, pois já não se está tratando aqui  

apenas de termos).                     
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