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                    O século XXI começa com um saldo significativo na expansão em

todas as formas de transmissão de informação desenvolvidas até então pela humanidade.

Este resultado trazido, pela conhecida “era da informação”, se consolidou com o ingresso

da Internet na década de 80 e a proliferação do uso dos computadores no mundo. Os dados

da Unesco  revelam que,  de 213 computadores existentes em 1981, passou-se  para  56

milhões em 1999. Mas diante de toda a euforia tecnológica e de mercado, a Unesco não se

furta  também a reconhecer que 95 % dos conectados à Internet vivem  principalmente nos

países ricos e que, mesmo sendo  um contingente numeroso, ele não ultrapassa a marca dos

5% da população mundial.

               A bipolarização econômica e financeira que define a atualidade também deixa sua

distinção no acesso aos processos e sistemas informacionais.  E se até bem pouco tempo

comemorava-se  incondicionalmente  a  transmissão  de  um  maior  número  de  canais

televisivos,  a  presença  de  um  novo  jornal  ou  o  surgimento  de  uma  nova  emissora

radiofônica FM no dial,  esses ajustamentos de mercado não são mais digeridos com tanta

ingenuidade. O mesmo sentimento passou a ocorrer com a pesquisa em comunicação, que

se tangenciou um pouco da excessiva análise e interpretação das produções dos veículos.

Acrescente-se também como razão do afastamento dese núcleo teórico o fato de que hoje já

se tem uma teoria bastante consistente e consolidada  em torno da produção midiática.

               Na verdade, reconhecendo-se ser imutável, inabalável e intangível a predisposição

hegemônica  dos  veículos  de comunicação  de  massa,  assumem uma premência  maior  a

pesquisa  e  a  execução  em torno  de  processos,  formatos,  mensagens  e  teorias  menos

compatíveis com um processo tão excludente como o que se transformou a comunicação

nos dias atuais. Imagine-se que, à exemplo das rotas marítimas e das ferrovias, aglutinam-

se  hoje  as  mais  variadas  correntes  de  pesquisa  em torno da  locução  “auto-estradas  da

informação”.  Mas  afinal,  o  que  seriam  estas  rotas  informacionais,  quais  são  as  suas
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finalidades, quem as controla, quais suas rotas e, principalmente, para vantagem de quem?

                     Uma nova perspectiva para a comunicação terá certamente estes tópicos como

norte, sendo importante destacar ainda que esta preocupação retoma o conceito originário

de comunicação, o de colocar em comum e propiciar a troca. Esta disposição não significa,

como  pretendem alguns,  um retorno a um momento supostamente mais  democrático de

atuação  dos sistemas  de comunicação. Trata-se de uma  reinterpretação da possibilidade

comunicativa,  depois  de trafegar  por  estágios  como  o do  delírio  tecnológico,  além  do

fascínio  pelas  produções  midiáticas  e  ainda  o  desafio  por  compor  e  entender  teorias

explicativas  e  centradas  no  reconhecimento  polarizado  de figuras  como  emissor,  fonte,

receptor ou canal.

                   Neste horizonte, a proposta em torno de estruturas comunicacionais voltadas

para a real e efetiva  preocupação com a condição e a qualidade de vida das populações

passa a  assumir  um papel  determinante.  Isolar  a  massiva  influência  do mercado  e suas

deliberações consumistas passa a ser cogitado pela perspectiva comunicacional  que tem

compromisso  primeiro  com  processos  de  educação  capazes  de  propiciar  o  efetivo

desenvolvimento  dos povos.  Assim,  a idéia  da comunicação  comunitária  desponta neste

início de milênio como uma das investidas mais criativas do campo comunicacional. Trata-

se de uma idéia a ser trabalhada amplamente: desde os processos de produção, de ocupação

dos sistemas de transmissão disponíveis,  dos processos gerenciais,  e ainda a elaboração e

produção da programação, até a pesquisa científica.

                   Neste sentido, poderia se apontar como características próprias dos veículos

comunitários a necessidade de promover uma comunicação horizontal,  ou seja,  o diálogo

entre as pessoas, tornando exeqüível a participação e cooperação. Um veículo comunitário,

exatamente por estar inserido  na  perspectiva  da defesa  e promoção de uma democracia

social, participativa, e não apenas representativa, possui definidos os preceitos que norteiam

um  desenvolvimento  harmônico,  onde  interajam  como  forças  iguais  o  econômico,  o

ecológico  e a  equidade  social.Esta  perspectiva  certamente  irá  definir  a  atuação  de  um

veículo, desde a sua gestão à sua programação, passando pela própria seleção temática, já

que  a população deve ser informada de suas obrigações e seus direitos, estando ciente e

capacitada para refletir  sobre os problemas  que a cercam, bem como sobre as múltiplas

possibilidades de solução.
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                 Dentre os objetivos primeiros da comunicação comunitária, está o compromisso

em educar e capacitar a população, seja  no aprimoramento de seu vocabulário,  dos seus

conhecimentos, no fortalecimento de valores e também na socialização de novas técnicas e

da  tecnologia.  É  certo  também  pressupor  que  um  veículo  comunitário  deve  estar

preocupado em trazer sempre presente em sua programação aspectos e práticas da cultura

local,  com o  objetivo  de  fortalecê-las,  evitando  assim  que  muitas  expressões  culturais

percam-se  no quotidiano intenso e veloz da civilização atual.

                 Atualmente, em função principalmente das conseqüências mundiais do processo

de globalização -- com Estados que se tornam cada vez mais reduzidos em sua atuação, se

abstendo-se da obrigação de zelar pelo desenvolvimento social -- é possível pensar em uma

prática de comunicação que não se restrinja à mera transmissão de informações e que não

funcione apenas como vitrine para o consumo.

                  A comunicação passa a significar, então, uma alavanca, capaz de promover uma

vinculação real entre os cidadãos, também com seu território e seu quotidiano. Não seria

muito utópico pensar que, a partir dessa proposta, poderiam haver condições concretas para

se promover uma real alteração no vertiginoso processo de exclusão social da atualidade.

Este papel estratégico da comunicação também é previsto por setores que pretendem uma

manutenção  do atual  estado,  o  que  se  comprova  quando  se  observa  o  loteamento  dos

veículos de informação existente no mundo inteiro. 

                 Esta estrutura reproduz o esquema dos antigos feudos, com seus sistemas de

troca  entre  os  pares,  compadrio  e  tutela.  Trata-se  realmente  de  um  neofeudalismo

comunicacional.  Não se pode desprezar também as investidas promovidas por esta super-

estrutura de informação no intuito de coibir, proibir e desqualificar os veículos  que surgem

como  alternativos.  Neste  sentido,  é  preciso  destacar  que  os  estratagemas  vão  desde

artifícios  jurídicos aos técnicos,  apresentados sempre,  como a produção midiática,  como

verdades seculares e sacralizadas.

                   A própria questão temática em torno da comunicação comunitária também

estava,  não  apenas  no  Brasil,  até  recentemente  restrita  a  um  fosso  de  temas

desinteressantes,  sem charme  e de menor  brilho  teórico.  Hoje,  pesquisar a comunicação

comunitária  e  suas  várias  articulações  torna-se  determinante,  mas  este  empreendimento

exige um esforço hermenêutico de imediato. Isto porque, o trabalho conceitual requer uma
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reinterpretação  do  termo,  que  aporta  no  novo  século  com  um  espectro  amplo  de

entendimentos  e  conotações que  dificultam ainda  mais  sua  inserção  como  uma  ordem

gerativa de transformações.

                     Muito se tem discutido sobre o atual  papel do intelectual. Por vezes, estas

discussões assumem a clareza e objetividade necessárias,  considerando-se principalmente

que, dentre as principais tarefas que lhe cabem, está a de interpretar a produção da mídia e

os lugares que ela  passa a assumir  junto às tradicionais  formas  de mediação  social.  Por

outro lado, o lugar próprio da pesquisa (a universidade) é a cada dia mais invocada pelos

demais setores sociais,  ansiosos por uma troca e uma sociabilização de conhecimentos, o

que  leva  necessariamente  aqueles  que  pesquisam  comunicação  comunitária  a  se

envolverem diretamente com o objeto de estudo.

                     No Brasil, o panorama é composto por poucos grupos que controlam todos os

sistemas de informação e que são também vinculados a outros setores econômicos, além de

manterem  estreitas  relações  com  o  setor  político.  Há  pouco  menos  de  duas  décadas

despontou  a comunicação alternativa  com um crescimento e uma atuação vertiginosa e

clandestina, principalmente no que se refere ao universo mais significativo e atuante: o das

rádios comunitárias. 

                    Diante deste quadro, mundial e nacional,  as universidades também têm

procurado  incrementar  suas  antigas  disciplinas  vinculadas  aos  estudos  de  processos

comunitários.  Especificamente na comunicação, além das disciplinas,  a pesquisa vem se

consolidando,  com  um  volume  significativo  de  produtos,  tanto  nos  segmentos  da

graduação, quanto no mestrado e doutorado. Esta tem sido, em linhas gerais, a disposição

que  tem movido  um pequeno  núcleo  de  pesquisadores  da  Escola  de  Comunicação  da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuante desde 1989, inicialmente com um jornal,

de circulação quinzenal,  produzido durante cinco anos pelos alunos para a população do

campus.

                  Dentre os projetos atualmente em desenvolvimento, decide-se mapear um, em

virtude de ter uma atuação mais ampla de diferentes segmentos da estrutura universitária.

Trata-se  do  convenio,  ainda  não  formal,  mas  nem por  isto  pouco  ativo,  da  Escola  de

Comunicação, da UFRJ, via programa de Pós-graduação, com a Federação das Associações

de Radiodifusão Comunitária,  com sede no Rio de Janeiro.  Com seis meses de trabalho
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conjunto (segundo  semestre de 2000),  já  se  produziu  um jornal,  com duas edições  e  a

realização de um curso para aqueles que atuam nas rádios comunitárias,  com a primeira

turma concluindo no final de abril, sem falar nas reuniões, no trabalho direto de alunos do

Curso de Jornalismo nas emissoras, na participação em seminários e encontros e uma troca

permanente de informação.

               Um produto do trabalho é o Jornal “O COMUM” ,um tablóide de quatro páginas,

de circulação bimestral no estado do Rio de Janeiro, com 2 mil  exemplares. Pretende ser

um veículo de informação para todos os que trabalham com comunicação comunitária, seja

atuando  em  algum  veículo  ou  com  pesquisa.  As  notícias  enfocam  os  processos  em

tramitação no Congresso ( isto porque apesar de haver uma legislação em vigor desde 1998,

é bastante reduzido o número de emissoras que deixou de ser clandestina enquanto centenas

de processos estão em tramitação no Congresso –devem ser aprovados inicialmente  pelas

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados

e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para então tramitar no

Senado). 

            São realizados também perfis de emissoras já existentes, e ainda entrevistas com

personalidades  que  apóiam  o  movimento  de  existência  de  propostas  alternativas  e  a

legalização  das  emissoras.  Entretanto,  o  que  realmente  é  interessante  é  que  o  jornal  é

totalmente produzido pelos alunos da disciplina Comunicação Comunitária da ECO/UFRJ. 

          A idéia é que o jornal, apesar de realizado pelos alunos de uma disciplina, passe a ser

cada vez mais assumido pelos integrantes da Federação, até chegar  a um estágio em que o

trabalho seja conjunto e de grande valia para os dois segmentos universitários-profissionais

de  rádios  populares.  A  cada  semestre  letivo,  dois  jornais  são  feitos  pela  turma  que

paralelamente trabalha com o campo teórico da Comunicação Comunitária,  por meio de

autores, estudos dirigidos e ainda palestras com jornalistas que atuam na área. É importante

frisar ainda que “O COMUM” é o único jornal disciplinar do curso de Jornalismo da Escola

até o momento.

             O curso de repórter comunitário, tem como propósito não um treinamento para os

que  atuam na  área,  mesmo  porque  algumas  emissoras  dispõe  de  equipamentos  ultra-

modernos,  com  uma  realidade  bastante  diferente  dos  equipamentos  defasados  e  sem

manutenção existentes nas universidades  públicas.  A proposta do curso é  promover  um
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olhar crítico sobre o jornalismo e a transmissão de informação existentes na  atualidade e ao

mesmo tempo considerar alternativas que possam ser executadas. Por isto, estão envolvidos

em  aulas  os  professores  de  jornalismo,  ética,  redação  jornalística,  radiojornalismo  e

radiodramaturgia.

                  A segunda, mas não menos importante, preocupação do curso é formar

profissionais capazes de produzir conhecimento e reflexão sobre os meios alternativos, por

este motivo aulas de metodologia de pesquisa e finalmente a execução de um projeto está

como  a  atividade  que  completa  o  programa  dos  dois  meses.  O  curso  é  destinado  às

emissoras que fazem parte da Federação,cada rádio pode inscrever um aluno e deve ficar

responsável pelo  seu deslocamento até a Universidade e o pagamento de uma simbólica

taxa de inscrição.

                   Dentro do campo específico da comunicação comunitária, as duas frentes de

trabalho  realizadas  na  ECO/UFRJ não  são  inéditas  nem mesmo  raras.  Hoje,  iniciativas

como  estas  proliferam  em  todo  o  país  e  também  no  Rio  de  Janeiro,  tendo  à  frente

principalmente  organismos  não  governamentais,  que  têm  realizado  um  importante  e

freqüentemente solitário trabalho. 

                   Entretanto, o que o projeto traz de inovador é que estas atividades fazem parte

da proposta de reflexão teórica desenvolvida em dois segmentos universitários:a graduação

e  a  pós-graduação.  Na  pós-graduação,  são  realizados  seminários,  além  de  muitas

dissertações e teses na área específica serem concluídas.  Algumas trabalham diretamente

com a comunicação comunitária  enquanto outras abordam uma temática complementar –

que envolve  temas  como  cidadania,  mediação,  tolerância,  novas  tecnologias,  formas  de

sociabilização, etc – ou ainda discutem criticamente os sistemas de comunicação vigente –

tanto na teoria quanto na prática – e, conseqüentemente, como tornaram insatisfatórios. 

                      Isto significa dizer que, se ainda é possível formular alguma teoria de

comunicação, esta terá que ter certamente  a  feição  de uma  comunicação  que inclua  as

pessoas  e  não  apenas  as  distraia  de  suas  mazelas  quotidianas  e  do  forte  processo  de

exclusão social a que estão submetidas. E esta via  de pesquisa terá que estar em sintonia

com o que é quase uma conclamação geral, ou seja uma possibilidade de futuro global.  E

pensar em futuro significa, além de vasculhar o passado, refletir o presente e seus sistemas,

seus problemas e suas fabulosas invenções, onde desponta a tecnologia de transmissão de
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dados e informação, dentre as mais criativas. Portanto, a possibilidade de se estabelecer de

fato um sistema de comunicação está na ordem do dia como tarefa urgente.

*professora adjunta da Escola de Comunicação/UFRJ, escritora e pesquisadora do CNPq.
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