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Resumo 

 

Este artigo resgata algumas das ideias do educador brasileiro Paulo Freire, aplicando-as a 

reflexões do campo da Comunicação.  Freire referiu-se diretamente ao tema no livro 

“Pedagogia do Oprimido” e no ensaio “Extensão ou Comunicação”, principais obras 

constantes da revisão bibliográfica, que é a metodologia aqui utilizada. Apesar de não ser 

amplamente reconhecido como um teórico da Comunicação, entende-se que as análises de 

Paulo Freire sobre a Educação podem ser aplicadas à Comunicação. A partir deste prisma, 

vislumbra-se que a TV Universitária pode ser vista como um dos caminhos para a 

superação da dicotomia entre os opressores e oprimidos da mídia, portanto, é um território 

informacional potente para a aplicação prática das ideias defendidas por Freire.  
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Introdução 

 

O objetivo deste artigo é discutir algumas das ideias de Paulo Freire relacionadas à 

Comunicação e à possibilidade de aplicação prática destas ideias, especialmente no campo 

da TV Universitária, vista como veículo privilegiado para o contraponto às Indústrias 

Culturais e Midiáticas e, portanto, com potencial para superar a relação de opressão 

caracterizada por Freire. Ele destacou a dicotomia opressores x oprimidos na prática 

educacional, mas que aqui defende-se ser aplicável também aos meios de Comunicação. 

Freire referiu-se diretamente ao tema da Comunicação no livro “Pedagogia do 

Oprimido”, escrito em 1968, mas publicado no Brasil somente em 1974, e no ensaio 

“Extensão ou Comunicação”, de 1969, obras estas que embasam teoricamente esta análise. 

A partir de uma revisão bibliográfica das obras citadas, este artigo pretende mostrar que a 

concepção “bancária” da educação denunciada por Freire também pode ser vista nos meios 
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de Comunicação, considerados aqui como os “opressores” do público, que é “oprimido” 

pelo esquema mercadológico das indústrias culturais e midiáticas, restando a ele, portanto, 

pouco ou nenhum espaço de fala e reflexão nessa configuração desumanizante. 

Apesar de o próprio Freire ter ressaltado em entrevistas que a comunicação não era 

o seu objeto de estudo pois não se sentia competente para tal, teóricos da área, como 

Venício Arthur de Lima (2001 e 2011), Luiz Beltrão (1986), José Marques de Melo, (1996, 

1998), Ismar de Oliveira Soares (1984, 2011), Jesús Martin-Barbero (2014) sustentam que 

ele foi precursor de uma teoria latino-americana da Comunicação e, portanto, é uma fonte 

de estudo fundamental para os interessados na área.  

(...) o primeiro aporte inovador da América Latina à teoria da 

comunicação produziu-se no e a partir do campo da educação: a pedagogia 

de Paulo Freire. Aquela que, partindo da análise do processo de 

esvaziamento de sentido que sofre a linguagem das técnicas normalizadas 

da alfabetização, traça um projeto de prática que possibilite o 

desvelamento de seu próprio processo de inserção no (e apropriação do) 

tecido social e, portanto, de sua recriação (MARTIN-BARBERO, 2014, p. 

17-18) 

 

A metodologia utilizada, portanto, é a revisão bibliográfica das referidas obras de 

Freire, dos teóricos citados acima, e dos pesquisadores que cunharam o termo “Indústria 

Cultural”: Adorno e Horkheimer.  

Há uma crítica de que as teorizações feitas por Paulo Freire acerca do tema não 

contemplam a comunicação de massa, como atesta Venício Lima (2011) em sua tese de 

doutorado, em que estudou os conceitos de Comunicação e Cultura na obra de Freire. 

Porém, as ideias do educador podem ser adaptadas ao estudo e à prática da Comunicação, 

inclusive a de massa. Fazendo uma analogia a partir da concepção bancária da educação 

criticada por Freire, em relação a uma “comunicação bancária” praticada na 

contemporaneidade e vista à luz das Indústrias Culturais e Midiáticas, pretende-se analisar a 

TV Universitária como um território informacional potente para a resistência à concepção 

bancária e à opressão destacadas por Freire.  

Enxerga-se aqui a TV Universitária como esse “território potente” se pensada e 

planejada a partir da perspectiva da Educomunicação, que defende a aproximação dos 

campos da Educação e Comunicação como interdependentes: 

(...) comunicação/educação inclui, mas não se resume a, educação para os 

meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de aula, 

formação do professor para o trato com os meios etc. etc. Ele tem, 

sobretudo, o objetivo de construir a cidadania, a partir do mundo editado 

devidamente conhecido e criticado. (...) Tudo percorrido com olhos de 

congregação das agências de formação: a escola e os meios, voltados 
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sempre para a construção de uma nova variável histórica (BACCEGA, 

2009, p. 241). 
 

 Portanto, supõe-se que somente considerando a TV Universitária neste contexto, ela 

pode ser um meio para a promoção da cidadania de forma a superar a opressão e a 

perspectiva bancária descritas por Freire e explicitadas a seguir.  

 

 

O pensamento de Paulo Freire 

 

Paulo Freire é um dos principais pensadores brasileiros. Reconhecido 

internacionalmente por suas contribuições à Pedagogia e sua defesa de uma Educação 

igualitária e libertadora, lecionou em universidades brasileiras e estrangeiras, formatou e 

executou programas de educação popular no Brasil e no Chile (país onde exilou-se durante 

a ditadura militar brasileira), e deixou como legado seu pensamento marcado pelo 

humanismo e pela preocupação com a libertação, conscientização e emancipação do 

homem.  

Sua vida e obra são marcadas profundamente pela influência marxista e pelo viés 

radical do Catolicismo; e, apesar de misturar várias fontes filosóficas, as análises de Freire 

têm como características predominantes a sua grande preocupação humanista e a visão do 

homem como ser da dialética e da práxis. 

O contexto geográfico brasileiro e latino-americano são determinantes da visão 

terceiro-mundista de Freire, apesar de ele ter vivido e lecionado nos Estados Unidos e na 

Suíça. Nascido no Recife,tornou-se professor da Universidade Federal de Pernambuco em 

1958 e ficou mundialmente conhecido em 1963 por meio da experiência de Angicos, no Rio 

Grande do Norte. Nesta experiência ele deu início ao seu método de alfabetização de 

adultos, considerado “revolucionário” por ter permitido que um grupo de analfabetos lesse e 

escrevesse em um curso de 40 horas (LIMA, 2011).  

De acordo com LIMA (2011), é preciso levar em consideração que as ideias de 

Freire devem ser compreendidas dentro do contexto de transformações associadas ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro e à crise política iniciada com a 

Revolução de 1930 e encerrada com o golpe militar de 1964. Além disso, Freire tem uma 

estreita aproximação do ideal nacionalista - institucionalizado como ideologia oficial e 
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disseminado pela atuação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) e da esquerda 

católica.   

O Golpe Militar de 1964 levou Freire ao exílio no Chile, onde continuou seus 

estudos e sua ação política pela educação e pela libertação dos oprimidos. Retornou ao 

Brasil em 1980 e em 1989 assumiu a secretaria municipal de Educação de São Paulo. Seus 

livros e artigos foram traduzidos pelo menos para quatorze idiomas, além de ter recebido 41 

títulos de Doutor Honoris Causa por diversas universidades, inclusive estrangeiras.  

 

 

A comunicação em Paulo Freire 

 

A comunicação tem uma grande dimensão na obra de Paulo Freire. Para o autor, ela 

é componente essencial do diálogo, do conhecimento, da educação e do próprio homem. 

Baseado na teoria do conhecimento do filósofo Eduardo Nicol, que coloca como relações 

constitutivas do conhecimento a gnosiológica, a lógica e a histórica, Freire acrescenta a 

dimensão dialógica. Para o autor, esta última dimensão é também o que constitui o ser 

humano e o diferencia dos animais, pois ele é ser de relações sociais e da práxis.  

Sendo assim, o primeiro pressuposto básico da comunicação em Freire é o de que 

ela não existe sem diálogo e sem reciprocidade. Neste contexto Paulo Freire demonstra que 

para haver comunicação os seres precisam estar de acordo quanto ao sistema linguístico 

utilizado, pois ela se dá na co-participação, e não na transferência: 

Não há, realmente, pensamento isolado, na medida em que não há homem 

isolado. Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto 

pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação 

entre ambos, que se dá através de signos linguísticos. O mundo humano é, 

desta forma, um mundo de comunicação (FREIRE, 1977, p. 66). 
 

 Na década de 1950, Gregory Bateson, um dos fundadores da Escola de Palo Alto, 

também se dedicava à questão. Para ele, “Comunicação não é meramente uma questão de 

transmitir uma mensagem que, em seu estado „cru‟, não pode ser interpretada”, portanto, 

assim como Freire, o autor também defende que a comunicação está na relação dialética 

entre os homens: “a aprendizagem da comunicação não só não tem fim, como é um 

processo em curso, que também está exposto a alterações” (BULLE, 2009).  

Tamanha é a importância do diálogo na obra de Freire que se torna condição para a 

existência do homem: 
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O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. (...) Se é 

dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o 

transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 

ganham significação enquanto homens. Por isto o diálogo é uma exigência 

existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir 

de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, 

não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes (FREIRE, 2013, p. 109). 

 

Em oposição ao que o autor entende por comunicação e por diálogo (termos que, 

segundo Lima, são usados indistintamente na obra de Freire), ele usa expressões como 

“comunicados”, “depósitos”, “transferências” e “slogans”. No livro “Extensão ou 

Comunicação”, por exemplo, onde analisa a atuação de agrônomos junto a camponeses na 

zona rural do Chile, Freire caracteriza a extensão como a transmissão pura e simples de 

informações técnicas dos agrônomos aos camponeses, sem reflexão, crítica ou participação 

destes últimos. Portanto, não há comunicação, pois o homem é reduzido à coisa, já que não 

há “co-participação do sujeito no ato de pensar”.  

A dimensão relacional da Comunicação continua na obra de Freire (1977), que 

ressalta que “A comunicação implica numa reciprocidade que não pode ser rompida”. 

Sendo assim, Freire adiciona ainda o componente da crítica pois, para ele, o homem não é 

um ser passivo; pelo contrário, é um ser criativo, inovador e que transforma o mundo com o 

seu trabalho: 

(...) a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva 

transferência ou transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas 

em sua co-participação no ato de compreender a significação do 

significado. Esta é uma comunicação que se faz criticamente (FREIRE, 

1977, p. 70). 

 

Para Lima (2011, p. 89), Paulo Freire está “definindo a comunicação como situação 

social na qual as pessoas criam conhecimento juntas, transformando e humanizando o 

mundo em vez de transmití-lo, dá-lo ou impô-lo”. E seria somente nesta relação dialética, 

de práxis, e sobretudo humana, em que o homem poderia aprender e se conscientizar, em 

direção à própria libertação.  

Ao longo de “Extensão ou Comunicação”, portanto, é recorrente a crítica ao homem 

tomado como ser passivo, acrítico e isolado, como o que é percebido na experiência rural 

do Chile, onde os saberes dos camponeses não são considerados e, portanto, há 

transferência de “comunicados”, como diz Freire, e não comunicação. Esta relação entre 
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aquele que “transfere” o comunicado e o que o recebe será melhor caracterizada em 

“Pedagogia do Oprimido”, onde o autor a define como uma situação de opressão.  

Neste livro, Freire volta ao tema da Comunicação como fator primordial na relação 

educativa, que é também política. Lima (2011) destaca que nesta obra Freire faz a defesa da 

dimensão política da Comunicação, introduzindo a ideia de que a comunicação é o 

“encontro de homens, mediados pela palavra, a fim de dar nome ao mundo”.  

Uma das mais importantes obras de Freire, “Pedagogia do Oprimido” traz uma 

profunda análise social a partir da relação entre oprimidos e opressores e propõe uma forma 

de educar a partir da comunicação e do diálogo que, segundo o educador, seria o único 

caminho para a libertação dos oprimidos. 

 O cenário composto pela teoria de Freire mostra os opressores como dominadores, 

que precisam dos oprimidos para exercerem a sua “posse” e a sua opressão. Assim, tratam 

os oprimidos como objetos que recebem “prescrições”, comunicados, depósitos – e, como 

coisificados, não têm direito à fala, à reflexão e ao questionamento – situação favorável à 

manutenção da opressão, já que os oprimidos, enquanto não tomam consciência desta 

situação, não podem buscar se libertar. Neste contexto, o autor explica a “concepção 

bancária” da educação: 

Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o 

ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não 

se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo 

a sociedade opressora, sendo dimensão da „cultura do silêncio‟, a 

„educação bancária mantém e estimula a contradição (FREIRE, 2013, p. 

82). 
 

 A relação “bancária” aplica-se atualmente aos meios de comunicação de massa e aos 

espectadores na medida em que os veículos “transferem” e “depositam” conteúdos que são 

“consumidos” sem nenhuma reflexão. O público é visto como recipientes vazios a serem 

preenchidos pelos produtos midiáticos; os recipientes são classificados de acordo com seus 

perfis de consumo e “vendidos” aos anunciantes. Em última análise, são estes últimos que 

mantem o negócio e, portanto, acabam por determinar a sua forma de atuação, inclusive no 

que tange aos conteúdos transmitidos.  Então, é possível fazer uma analogia entre a 

concepção bancária da Educação com a Comunicação, tendo em vista que a mídia “oprime” 

o público ao coisificá-lo e considerá-lo enquanto mero consumidor. Sendo assim, os 

veículos de comunicação orientam sua atuação apenas com vistas ao negócio, preocupados 

com o lucro: 

Daí que tendam a transformar tudo o que os cerca em objetos do seu 

domínio. (...) Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a 
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convicção de que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. 

Daí a sua concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a 

medida de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal (FREIRE, 

2013, p. 63). 
 

Essa análise pode ser feita à luz das teorias das Indústrias Culturais e Midiáticas e da 

Economia Política da Comunicação, que analisam os meios de comunicação como negócio, 

em escala industrial e no contexto dos conglomerados oligopólicos existentes na mídia, 

porém não os desvinculando das estruturas e relações sociais que os cercam e às quais estão 

imbrincados. Para Mosco (2009), a tendência dentro da economia política e as formas de 

análises institucionais é concentrar em como a comunicação é socialmente construída, nas 

forças sociais que contribuem para a formação de canais de comunicação e para uma série 

de mensagens transmitidas por meio desses canais. Isso tem contribuído para um importante 

corpo de pesquisa em como negócios, governo e outras forças estruturais tem influenciado 

as práticas da comunicação.  

Sabendo que não é possível esgotar este tema nas considerações feitas neste artigo, 

esclarece-se, a seguir, algumas nuances da atual configuração da mídia no Brasil, indicando 

as analogias verificáveis com a visão “bancária” de Freire.  

 

 

Indústrias Culturais e a “comunicação bancária” 

 

Os meios de comunicação, tal como são configurados desde o final do século XIX, 

formam uma espécie de oligopólio com uma forte concentração de processos tanto 

verticalmente como horizontalmente. Apesar de serem quantitativamente muitas as 

empresas de rádio, televisão e de jornal, o que ocorre é uma oligopolização de conteúdos e 

discursos oriundos de fontes muito semelhantes. Os veículos, tradicionalmente vinculados 

às elites políticas e econômicas, reproduzem ideologias que somente colaboram para o 

aumento do distanciamento das possibilidades de diálogo, criando assim um falso vínculo 

social, onde grande parte da sociedade acredita no que ouve, vê e lê como se fosse um 

discurso isento e imparcial.   

 Esse panorama das estruturas midiáticas mostra que basicamente todo o conteúdo a 

que disponibilizado pelos meios de comunicação está “controlado” por pouquíssimas 

pessoas que, portanto, “oprimem”, para usar o termo freireano, o público. “Oprimem” no 

sentido de que impõem conteúdos e discursos - como na perspectiva bancária da educação 
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de Paulo Freire - sem considerar o público como crítico e pensante, mas como mero 

depositário do que lhe é imposto ou, na perspectiva das Indústrias Culturais e Midiáticas, do 

que lhe é vendido. Adorno e Horkheimer cunharam o termo “Indústria Cultural”, que 

apareceu no texto “Dialética do Iluminismo”, de 1947. Em texto de 1968, Adorno 

reafirmou a posição da cultura enquanto mercadoria: 

As mercadorias culturais da indústria se orientam, como disseram Brecht e 

Suhrkamp há já trinta anos, segundo o princípio da comercialização e não 

segundo seu próprio conteúdo e sua figuração adequada. Toda a práxis da 

indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações 

espirituais (ADORNO, 1987, p. 288).  

 

 Além da concreta ameaça à democratização da comunicação e ao direito à 

informação e comunicação, mais preocupante ainda é perceber que a maioria das pessoas 

não sabem, nem sequer imaginam o que são e como funcionam essas estruturas dominantes. 

E, para Freire, o primeiro passo em direção à libertação é essa “tomada de consciência”.  

 A “tomada de consciência” da situação opressor x oprimido, que leva à luta pela 

libertação, deve ser realizada de forma reflexiva, por meio do diálogo crítico e libertador – 

que é base da Pedagogia proposta por Freire.  Fora dessa perspectiva, para ele, o que ocorre 

é “domesticação”: 

 

O que pode e deve variar, em função das condições históricas, em função 

do nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos, é o conteúdo 

do diálogo. Substituído pelo antidiálogo, pela sloganização, pela 

verticalidade, pelos comunicados é pretender a libertação dos oprimidos 

com instrumentos de „domesticação‟. Pretender a libertação deles sem a 

sua reflexão no ato desta libertação é transformá-los em objeto que se 

devesse salvar de um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e 

transformá-los em massa de manobra (FREIRE, 2013, p. 72). 
 

 Adorno afirma que através da ideologia da indústria cultural, o “conformismo” 

substitui a consciência: 

 

As ideias de ordem que ela [a indústria cultural] inculca são sempre as do 

status-quo. Elas são aceitas sem objeção, sem análise, renunciando à 

dialética, mesmo quando elas não pertencem substancialmente a nenhum 

daqueles que estão sob a sua influência (ADORNO, 1987, p. 293). 

 

 Importante ressaltar ainda que os já citados grupos midiáticos tem uma estreita 

relação com outros grupos empresariais de diversos ramos e também com os atores públicos 

e políticos – todos imbricados entre si pelo viés dos anúncios, que garantem as receitas e a 

manutenção dos meios, e da “visibilidade” e construção da imagem de empresas e 

personalidades em geral, que dependem fundamentalmente destes meios, bem como com a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 9 

divulgação de atos de eternos candidatos a cargos públicos, sempre aliados e dependentes 

da mídia 

 Tendo em vista este cenário, percebe-se outra possível analogia com as ideias de 

Freire, que considerou as relações educador-educando como prioritariamente narradoras ou 

dissertadoras – ou seja, a educação está baseada na narração de conteúdos, que implica um 

sujeito, o narrador, e objetos pacientes, ouvintes, os educandos: 

(...) uma das características desta educação dissertadora é a „sonoridade‟ 

da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes quatro, dezesseis; 

Pará, capital Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, sem perceber 

o que realmente significa quatro vezes quatro. O que verdadeiramente 

significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém. Belém para o Pará e 

Pará para o Brasil. A narração de que o educador é o sujeito, conduz 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a 

narração os transforma em „vasilhas‟, em recipientes a serem „enchidos‟ 

pelo educador. Quanto mais vá „enchendo‟ os recipientes com seus 

„depósitos‟, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão (FREIRE, 2013, p. 

80). 

 

 Ao longo de sua obra, Freire também utiliza o termo “sloganização”, para descrever 

este conteúdo que é depositado e mecanicamente introjetado e repetido pelos educandos, o 

que nos revela outra analogia possível: o termo “slogan” é um termo técnico da área da 

publicidade, que consiste em uma “frase de efeito”, utilizada como um “lema” de 

determinado serviço ou produto com o objetivo de vendê-lo. Qualquer telespectador já viu 

um slogan e já se surpreendeu memorizando-os e até mesmo repetindo e os utilizando no 

seu cotidiano: “Tomou Doril a dor sumiu”, “Bombril – 1001 utilidades”, “Não é nenhuma 

Brastemp” e muitos outros.  

Para Freire (2013), tudo isso são “comunicados” que servem como instrumentos 

para alienar as massas e manter o status quo, e não são, portanto, comunicação. Tal 

configuração é exatamente a que interessa aos opressores, neste caso, à mídia opressora 

também. 

Na medida em que esta visão „bancária‟ anula o poder criador dos 

educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 

criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o 

fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação 

(FREIRE, 2013, p. 83). 

  

 Diante deste cenário explicitado pela leitura de Paulo Freire – enfocando o conceito 

de comunicação defendido por ele e “adaptando” a concepção bancária da educação para a 

comunicação, vislumbra-se que um caminho possível para a resistência à opressão das 
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Indústrias Culturais e Midiáticas é a televisão universitária realizada na perspectiva da 

Educomunicação. Neste artigo dedicamo-nos a contribuir com o debate sobre como a TV 

Universitária deve atuar de forma a ser um canal de comunicação a favor dos oprimidos, 

por eles e com eles.   

 

 

A TV Universitária e a Educomunicação 

 

No Brasil, os veículos de comunicação públicos ainda sofrem de uma certa crise de 

identidade: o sentido de público, na maioria dos casos, é confundido com estatal ou 

governamental. Ou seja, frequentemente são utilizados como meios de propaganda das 

realizações de um governo (seja ele municipal, estadual ou federal) ou até mesmo 

controlados por grupos religiosos e/ou políticos, como acontece frequentemente com as 

TVs comunitárias.  

Porém, para além deste “mal-entendido” conceitual e prático, defende-se que a TV 

Universitária poderia ser o território ideal para a constituição de uma TV pública de fato, 

que faça o contraponto aos meios de comunicação vinculados às lógicas comerciais, dando 

espaço à difusão artística, científica e cultural, atuando em uma perspectiva cidadã e 

educomunicativa. Neste contexto, ela seria também o espaço privilegiado para desenvolver 

a comunicação segundo o conceito Freireano, com vistas à tomada de consciência e à 

libertação dos oprimidos.  

No Brasil, a “Educomunicação” foi estudada e desenvolvida pioneiramente pelo 

professor Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo. O conceito é amplo, e foi abordado em inúmeros estudos e pesquisas. 

Resumidamente, de acordo com Soares (2004), trata-se de um conjunto de ações destinadas 

a integrar às práticas educativas o estudo dos sistemas de comunicação, como definido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), atentando para a forma que os meios de 

comunicação agem na sociedade e buscando formas de demonstrar aos alunos a como 

conviverem com os meios de forma positiva, sem se deixarem manipular.  

Para explorar essa possibilidade, adota-se como referencial neste artigo a definição 

de TV Universitária cunhada pela Associação Brasileira de TVs Universitárias (ABTU), 

entidade criada em 2000 com o objetivo de congregar as Instituições de Ensino Superior 

(IES) que produzem televisão educativa e cultural:  
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(...) a Televisão Universitária é aquela produzida no âmbito das IES ou 

por sua orientação, em qualquer sistema técnico ou em qualquer canal de 

difusão, independente da natureza de sua propriedade. Uma televisão feita 

com a participação de estudantes, professores e funcionários; com 

programação eclética e diversificada, sem restrições ao entretenimento, 

salvo aquelas impostas pela qualidade estética e a boa ética. Uma televisão 

voltada para todo o público interessado em cultura, informação e vida 

universitária, no qual prioritariamente se inclui, é certo, o próprio público 

acadêmico e aquele que gravita no seu entorno: familiares, fornecedores, 

vestibulandos, gestores públicos da educação, etc. (ABTU, 2013, p. 16) 

 

Consideremos, portanto, que a territorialidade em que se insere a TV Universitária, a 

Universidade, é uma instituição caracterizada pela síntese cultural, intelectual, acadêmica, 

política – portanto, é natural esperar da televisão universitária que ela tenha espaço para, no 

mínimo, reproduzir essa diversidade.  

Neste sentido, os escritos de Enzensberger no livro “Elementos para uma teoria dos 

meios de Comunicação”, escrito em (1970), podem ser úteis para esta análise. O autor 

discute a necessidade de elucidar-se uma teoria socialista dos meios de comunicação, de 

caráter emancipador, como resistência ao que ele chama de “indústria da consciência” que 

pode aqui ser entendida como sinônimo da indústria cultural já mencionada.  

Assim como já discutido a partir das ideias de Paulo Freire, Enzensberger também 

reconhece que a estrutura dominante das mídias, organizadas nas indústrias da consciência, 

configuram obstáculos à comunicação: 

Em sua forma atual, recursos como o televisor ou o cinema, porém, não 

encaminham à comunicação, mas sim a seu impedimento. Eles não 

permitem um efeito recíproco entre o emissor e o receptor: no plano 

técnico, eles reduzem o feedback ao mínimo possível do ponto de vista da 

teoria sistêmica (Enzensberger, 2003, p. 17).  

 

A visão holística dos meios de comunicação enquanto estruturas de viés econômico, 

político e social é também abordada por Enzensberger: 

A evolução de um simples meio de distribuição para um meio de 

comunicação não é um mero problema técnico. Ela é evitada 

conscientemente, por boas ou más razões políticas. A diferenciação 

técnica entre emissor e receptor reflete-se na divisão de trabalho entre 

produtores e consumidores da sociedade; esse mecanismo adquire intenso 

contorno político na indústria da consciência. Em última análise, essa 

evolução reside na contradição básica entre classes dominantes e 

dominadas (de um lado, o capital monopolista ou burocracia monopolista 

e, de outro, as massas dependentes). (...) A oferta de programas do cartel 

de emissoras corresponde à oferta política de um cartel de poder composto 

de partidos de caráter autoritário (Enzensberger, 2003, p. 17).  
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 Diante desta configuração, seria possível à TV Universitária uma atuação contra-

hegemônica? Enzensberger mencionou a teoria de Brecht para o rádio, que acreditamos 

poder ser deslocada para a televisão: 

(...) uma proposta para mudar o funcionamento do rádio: é preciso 

transformar o rádio, convertê-lo de aparelho de distribuição em aparelho 

de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação 

imaginável na vida pública, um fantástico sistema de canalização. Isto é, 

seria se não somente fosse capaz de emitir, como também de receber; 

portanto, se conseguisse não apenas se fazer escutar pelo ouvinte, mas 

também pôr-se em comunicação com ele (BRECHT, 1932, p. 8) 
 

Essa “outra organização” implica em microfones abertos à população, sendo que 

cada um poderia ser também emissor, além de mero receptor. Dessa forma, a TV 

Universitária se encaixa como veículo possível para dar voz aos “oprimidos”, ou seja, às 

minorias que não são retratadas pela grande mídia pois do ponto de vista comercial não 

trazem lucro algum. Portanto, mesmo considerando que há manipulação, Enzensberger 

sugere que ela seja tomada pela população:  

Qualquer uso das mídias pressupõe, portanto, manipulação. Os 

procedimentos mais elementares da produção midiática – desde a escolha 

da mídia, passando por gravação, corte, dublagem, mixagem, até a 

distribuição – são intervenções no material disponível. Não existem 

escrita, filmagem e exibição não manipuladas. Dessa forma, a questão não 

é se as mídias são manipuladas ou não, mas quem as manipula, Um 

esboço revolucionário não deve fazer desaparecer os manipuladores. 

Deve, ao contrário, transformar cada um de nós em manipulador 

(ENZENSBERGER, 1977, p. 35-36). 
 

 Reconhece-se aí o potencial da TV Universitária não só como veículo de 

comunicação, mas também como uma instância que pode capacitar a população para que 

ela atue como emissora e “manipule” em favor dos interesses públicos, em detrimento dos 

comerciais. Sendo assim, Paulo Freire afirma: 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 

invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre 

os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o 

conhecimento como processo de busca (FREIRE, 2013, P. 81). 
  

 Ou seja, a “troca de posições” deveria ocorrer também na comunicação e, neste 

sentido, a TV Universitária seria um espaço possível para tal. Porém, acredita-se que ela só 

será este espaço se balizada pela Educomunicação, que compreende um esforço de 

aproximação entre as áreas da Educação e da Comunicação que, na perspectiva aqui 

defendida, não podem se constituir isoladamente, conforme Paulo Freire já deixou claro.  
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 Um dos aspectos mais conhecidos da Educomunicação é a leitura crítica dos meios. 

Porém, não se trata apenas de ensinar aos estudantes sobre a trama que envolve os meios de 

comunicação, como afirma Baccega: 

A importância de comunicação/educação pode ser constatada nesse 

âmbito: desvelar a importância que a mídia tem para reforçar a exclusão, a 

marginalização, e procurar caminhos para abrir brechas nas quais se possa 

ter produtos culturais que retiram os excluídos da invisibilidade a que o 

sistema os condena. E reconhecê-las quando elas ocorrem. Através do 

conhecimento, compete à comunicação/educação levar os sujeitos a 

construir novos modos de atuação na mídia e no mundo (BACCEGA, 

2009, p. 251). 

  

 Em consonância com a discussão das ideias de Paulo Freire, Baccega reforça a 

importância da educação e da comunicação para que, primeiramente, o público tome 

consciência de que os meios estão estruturados de forma excludente e busquem conteúdos 

que contemplem os seus interesses. Portanto, é preciso que a TV Universitária assuma o seu 

lugar segundo o viés da quebra da hegemonia dos interesses de alguns grupos, colocando-se 

como um espaço de efetivo diálogo e discussão para aqueles que não são vistos na grande 

mídia.  

É fundamental enfatizar que essa certa “quebra de hegemonia” deve começar pela 

própria Universidade o que, ainda hoje, é um desafio. O meio acadêmico demorou a 

reconhecer a televisão mesmo como um objeto de estudo e, na maioria dos casos, continua 

a discriminá-la, considerando-a um instrumento de alienação sem nenhuma potencialidade 

para o uso educativo. Martin-Barbero defende: 

O que fazer então com a televisão? E qual o tipo de política de televisão 

propõe o escritor? Uma só: desligá-la. O que significa que as lutas contra a 

avassaladora lógica mercantil que devora esse meio – acelerando a 

concentração e o monopólio -, a defesa de uma televisão pública que 

esteja nas mãos não do governo, mas sim das organizações da sociedade 

civil, a luta das regiões para construir as imagens de sua diversidade 

cultural acabariam por completo irrelevantes e ineficazes. Pois todas essas 

lutas não tocam o fundo, a natureza perversa de um meio que evita que 

pensemos, que rouba a solidão e nos idiotiza. E qual a política educativa 

caberia então? A resposta letrada é: nenhuma, já que é a televisão em si, e 

não algum tipo de programa, a que reflete e reforça a incultura e a 

estupidez das maiorias (MARTIN-BARBERO, 2014, p. 49-50).  

 

Porém, acredita-se que cabe à academia pensar e repensar, até que surjam ideias e 

avanços. Sendo assim, a TV Universitária deve ser indutora da diversificação de conteúdos 

e da superação da relação alienante característica das Indústrias Culturais, como afirma a 

carta de princípios elaborada em 2004 pela Associação Brasileira de TVs Universitárias: 
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(...) a programação das emissoras deve constituir um ambiente 

privilegiado para a reflexão crítica aliada à produção de conteúdo 

inovador e experimental, tendo como compromisso a busca de nova 

construção estética, num esforço de ruptura com as matrizes de produção 

televisiva e de promoção de uma produção de sentidos transformadora 

desse cenário contemporâneo de exclusão (ABTU, 2004). 

 

 À parte das discussões estruturais e formais da TV Universitária – no que tange à 

constituição legal, forma de gestão e de financiamento e recursos disponíveis, o que não 

caberia contemplar nesta discussão, enfocamos aqui as questões conceituais que devem 

guiar a atuação da TV Universitária. 

Falta à Universidade entender a si mesma enquanto ecossistema comunicativo: 

O primeiro passo nessa direção será para que a escola – do primário à 

universidade – pense menos nos efeitos ideológicos e morais dos meios, e 

mais no ecossistema comunicativo (Rodriguez Illera, 1988). Ecossistema 

comunicativo que configura a sociedade ao mesmo tempo como modelo e 

trama de interações, conformada pelo conjunto de linguagens, escrituras, 

representações e narrativas que alteram a percepção das relações entre o 

tempo do ócio e o trabalho, entre o espaço privado e o público, penetrando 

de forma não mais pontual – pela imediata exposição ao meio ou pelo 

contato com ele -, mas transversal (Casttels, 1986), a vida cotidiana, o 

horizonte de seus saberes, gírias e rotinas. A crítica indispensável, tanto 

dos conteúdos como das formas de sedução dos meios audiovisuais, só 

será válida e socialmente eficaz quando a escola for capaz de inserir essa 

crítica em um projeto de mudança educativa de envergadura cultural 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 55). 
 

 Ao se reconhecer enquanto tal, à TV Universitária cabe atuar de forma a 

proporcionar essa “mudança educativa de envergadura cultural”, a começar pelos próprios 

cursos universitários, envolvendo-os em uma produção de conteúdo de qualidade que se 

aproxime das práticas educativas em diferentes áreas e seja, de fato, educação e 

comunicação na perspectiva emancipadora e libertadora defendidas neste artigo.  

 

 

Conclusão 

 

A leitura de Paulo Freire mostra ser atual enquanto aporte teórico da Comunicação e 

não somente da Educação. Conceitos como “educação bancária”, “diálogo” e “cultura do 

silêncio” demonstram-se aplicáveis ao campo da Comunicação, onde revela-se, em última 

instância, a situação de opressão caracterizada por Freire em Pedagogia do Oprimido. 
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Diante desta fundamentação teórica, é possível fazer uma analogia entre as 

indústrias culturais e midiáticas como opressoras, sendo que estas veem o público como 

meros consumidores de seus produtos e não na dimensão dialógica e humana vislumbrada 

por Freire. Assim sendo, a TV Universitária é um possível  espaço de contraposição , às 

indústrias culturais e midiáticas, caracterizadas pelas lógicas comerciais.  

 A TV Universitária poderá ser esse espaço de resistência às lógicas comerciais 

quando, na própria Universidade, houver uma “tomada de consciência”, assim como Freire 

descreve sobre a relação opressor x oprimido, dizendo que ela só poderá ser superada a 

partir dessa conscientização. No caso da TV de uma Universidade, é preciso que ela se 

enxergue enquanto ecossistema comunicativo, numa perspectiva dialógica e 

educomunicativa.  

Porém, a concepção desse ecossistema comunicativo só será possível a partir da 

integração entre as áreas do conhecimento, começando pela Educação e Comunicação, na 

busca por práticas que envolvam a comunidade universitária no planejamento e produção 

de conteúdos de caráter inovador, cidadão e emancipador.  
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