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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a necessidade de uma comunicação de 

resistência, tendo em vista os confrontos políticos em torno das universidades públicas 

brasileiras. Nesses tempos em que perduram as sombras dos autoritarismos ao redor do 

globo, temos aprendido sobre as possibilidades que a interconexão proporcionada pela 

Internet pode ter nas contestações políticas. Por outro lado, as trilhas de medo espalhadas 

pelo contradiscurso de diversos regimes têm permitido e viabilizado ações políticas que 

restringem direitos e usurpam poderes populares. Em meio a esses conflitos, será 

destacada a forma com que as universidades públicas têm ganhado centralidade perversa 

nessa crise. Por fim, refletimos sobre a comunicação estratégica como forma de 

resistência na busca por emancipação, liberdade e democracia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: relações públicas; universidades públicas; conflitos políticos; 

comunicação estratégica; sociedade de risco. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um contexto de sociedade digital, em que existe maior capacidade 

de reduzir e gerir o risco, porém fica cada vez mais latente o risco da desigualdade social 

digital. As tecnologias funcionam como mediadoras de risco, pois o fluxo de informações 

e dados podem auxiliar na decisão dos indivíduos. Por outro lado, o excesso e dificuldade 

de acesso à informação podem produzir risco, além de que existe uma tendência de 

monopolização das informações nas plataformas empresariais. Essa monopolização pode 

gerar vigilância e, inclusive influenciar politicamente as democracias. 

Risco a liberdade é uma das pautas que têm motivado muitos protestos ao redor 

do mundo, sobretudo diante da grande onda autoritária, a exemplo de governantes como 

Donald Trump (EUA), Viktor Orbán (Hungria), Rodrigo Duterte (Filipinas), Narendra 

Modi (Índia), Nayib Bukele (El Salvador), Jair Bolsonaro (Brasil) entre outros. O risco 
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da regressão e supressão de democracias ao redor do globo também se concretizam como 

um sintoma de que a aceitação de limitações de liberdades individuais motivada pelas 

tecnologias digitais pode alterar as estruturas sociais (BECK, 2013).  

A partir desse contexto, observamos a centralidade que as universidades públicas 

brasileiras têm sido inscritas por uma ação perverso de opressão e autoritarismo. Por isso, 

analisaremos a situação do conflito em que o Estado se coloca contra as universidades, a 

maneira com que essas arenas públicas têm se construído e, ao final, exploramos a 

necessidade de uma comunicação estratégica de resistência que defenda os interesses 

públicos.  

 

 

UMA ANÁLISE SITUACIONAL DOS CONFLITOS SOBRE AS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 

 

A Escola Universitária Livre do Amazonas é reconhecidamente a primeira 

universidade pública do país, fundada em 17 de janeiro de 1909. Ela deu origem a atual 

Universidade Federal de Manaus – UFAM. Essa história é centenária, porém recente, se 

comparada às universidades ao redor do mundo, o que reflete a condição de colônia que 

impediu nosso país de constituir sua educação de maneira plena. No percurso de sua 

existência, muitas lutas foram travadas e discussões sobre a sua pertinência social e sua 

manutenção enquanto um vetor de desenvolvimento social para as regiões e para o país. 

Sociólogos como Anísio Teixeira (destacadamente da década de 1930 a 60), Darcy 

Ribeiro (década de 60, 80 e 90) e Florestan Fernandes (décadas de 80 e 90) tiveram papel 

político fundamental na defesa da garantia de um ensino superior público e gratuito e na 

ampliação dos equipamentos e investimentos estatais em educação, ciência e tecnologia. 

Na redemocratização do país, marcado por mais de 20 anos de uma ditadura militar, a 

nova Constituição Federal, assinalava novos rumos para a educação no país. Conforme 

aponta Ribeiro (2019), a partir da Carta Magna de 2018 temos orientada a autonomia 

universitária. Ela desdobrada em três faces: didática-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial. Para que seja plenamente autônoma, se faz necessário que as 

universidades construam e gerenciem seus orçamentos. 

Na esteira da história da educação brasileira, o conflito entre as redes de ensino 

público e privado sempre estiveram em foco (DURHAM, 2003). No caso do ensino 

superior fica mais evidente a sua característica privada, que representa mais de 88,2% da 

rede, o que correspondem a 2.238 instituições existentes no país, de acordo com o Censo 
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da Educação Superior de 2018 (BRASIL, 2019). Já a rede de ensino superior público 

brasileiro representa apenas 11,8% das instituições, o que corresponde a 299 instituições 

de ensino superior públicas (IES), em que 42,8% são estaduais (128); 36,8% são federais 

(110); e 20,4% são municipais (61). Em termos de matrículas, a rede pública concentra 

apenas 24, 6% dos estudantes (2.077.481), já a rede privada mais de 75,4% (6.373.274). 

Apesar dessa predominância da rede privada sobre a pública, o desenvolvimento de 

pesquisa é majoritariamente feito pelas universidades públicas. De acordo com o relatório 

da empresa Clarivate Analytics (2019), mais de 95% da produção científica é de 

universidades públicas.  

Atualmente, vemos no setor privado de educação a multiplicação de grandes 

grupos empresariais como um fenômeno global (SAMPAIO, 2000), o que porém não é 

uma novidade no contexto brasileiro dada a antiguidade e o peso desse setor no sistema 

de ensino superior. Essas novas possibilidades de expansão mercadológica têm tornado o 

setor privado ainda mais heterogêneo e se expandindo ainda mais rápido. A rede privada 

fica responsável por fornecer uma formação em massa, pois essa rede teve ao longo dos 

anos uma expansão sempre maior que a rede pública. Esse movimento vem sendo 

reconhecido como uma reforma empresarial do ensino superior (FREITAS, 2018), que se 

transpõe também a rede pública por meio dos indicadores de produtividade e de avaliação 

de desempenho impostos sob uma lógica de mercado.  

Para além do público e do privado, o relatório “Education at a Glance” da 

Organization for Economic Cooperation and Development – OECD (2020) aponta que 

21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm diploma de ensino superior, valor inferior à 

média de 44% registrada pelos países que compõem a lista. Diferentemente do que vem 

sendo apontado como excessivo gasto no ensino superior, apesar do Brasil investir 5,1% 

do Produto Interno Bruto (PIB), o gasto por estudante é de 14.200 dólares, inferior à 

média de 16.100 dólares. Além disso, o país apresenta baixos salários dos professores, 

inclusive no ensino superior, se comparado às demais carreiras públicas no país.  

Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) é verificado um 

incremento de investimentos na educação superior, com ampliação das universidades e 

institutos federais, bem como das bolsas de pesquisa e do financiamento por meio de 

crédito estudantil às instituições privadas. Em 2015, a presidente Dilma Roussef inicia 

seu segundo mandato presidencial adotando a frase “Pátria Educadora” como slogan de 

governo. Nos dois governos, a educação foi privilegiada com aumentos sucessivos e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 4 

cumulativos do orçamento do ministério, mesmo que sofresse cortes ou 

contingenciamentos de orçamento anuais, a exceção dos anos de 2013 e 2014. Logos após 

o impeachment de Roussef, foi aprovada a Emenda Constitucional 95/2016, chamada de 

Teto de Gastos, regra que limita as despesas públicas do governo, sob o presidente Michel 

Temer. A medida visa reduzir os gastos públicos com políticas sociais e investimentos 

públicos, equivalente a 0,8% ao ano, permitindo os cortes orçamentos necessários, o que 

prejudica diretamente setores da educação e da saúde, que compunham os maiores 

orçamentos ministeriais. 

  Nesse contexto, a realidade atual se caracteriza pela hegemonia das ideias 

neoliberais sobre a educação, em que os investimentos nesse setor passam a ser os vilões 

dos ajustes fiscais necessários ao equilíbrio financeiro do Estado, em diversos países ao 

redor do globo. Sob o respaldo de grandes organizações de cooperação internacional e 

um forte discurso pró-privatização, diversos atores sociais no Brasil têm apoiado a 

cobrança de mensalidades nas universidades públicas, a exemplo do relatório The World 

Bank (2017) que sugere a privatização das universidades como solução para equilíbrio 

dos gastos públicos. Eles chamam essa postura de ajuste justo, quando também sugerem 

um maior direcionamento de investimentos para o ensino básico.  

O fato é que a cobrança de mensalidade não se cumpre como privatização das 

instituições, pois em muitos países, a exemplo de Portugal, mantém suas universidades 

públicas com subsídio dos estudantes em seus orçamentos. Isso também não exime o 

Estado de seu financiamento e a disponibilidade de bolsas de estudos para estudantes em 

condições socioeconômicas desfavoráveis. O que se torna temerário aos movimentos 

sociais que defendem às universidades públicas no Brasil é um embate histórico com o 

setor privado, que é contra a precarização do trabalho docente e a exclusão da população 

mais pobre no acesso ao ensino superior. A maneira com que a privatização dos bens 

públicas se apresenta para os mais diversos setores sociais é de uma grande solução dos 

problemas públicos, mas na realidade nem sempre acontecem de maneira satisfatória, tal 

como vivenciamos nos transportes públicos e nos serviços de telecomunicações.  

Com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, se intensificaram os ataques às 

universidades públicas. As ideias que pairavam no senso comum sobre o ensino superior 

como espaço de doutrinação ideológica, antagônico às religiões, de liberdades e 

libertinagens, consumo de drogas, produção de orgias entre outras, tomam seu lugar como 

discurso oficial da presidência e de ministros que combatem o “marxismo cultural”. O 
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termo tem sido difundido por Olavo de Carvalho, ideólogo autodenominado filósofo 

dessa extrema-direita brasileira, que propõe uma mudança ideológica à direita, 

combatendo um comunismo fantasmagórico (LEHER, 2019).  

Desde sua campanha, Jair Bolsonaro pontuou que o Brasil investia mais em ensino 

superior que no ensino básico, propôs a cobrança de mensalidade nas universidades, 

colocou-se a favor da redução do sistema de cotas, criticou os estudantes de centros 

acadêmicos, defendeu a redução de investimento em ciências humanas e sociais e a 

criação de uma rede de escolas militarizadas nos estados. Em grande parte de seus 

discursos mencionou que as universidades estavam tomadas por esquerdistas, 

comunistas, que disseminariam o que ele chamou de ideologia de gênero. O plano de 

governo de Bolsonaro composto por 81 páginas em formato de slides, ele colocou como 

pauta principal de educação “expurgar a ideologia de Paulo Freire”, além de destacar que 

um dos males atuais seria a forte doutrinação. Em relação às universidades, ele apontava 

para a necessidade de fomentar o empreendedorismo.  

Em paralelo a essa campanha, houve forte atuação de outras organizações surgidas 

principalmente a partir das manifestações de junho de 2013, que abriram a cena política 

para uma direita conservadora. Esse projeto de poder tem forte alinhamento com uma 

ecologia de instituições formadas a partir de 2014, que tem desestabilizado os rumos 

políticos e sociais do país. De lá para cá, foi criada uma ecologia de meios de comunicação 

por blogs, sites, redes sociais, grupos de mensagens instantâneas, inclusive se valendo de 

táticas de guerra psicológica adotando posturas difamatórias e violentas com a 

disseminação de discurso de ódio. Uma dessas organizações é o Movimento Brasil Livre 

(MBL) e o Instituto Millenium, ambos investigados atualmente em esquemas de 

financiamento partidário e de empresas nacionais e internacionais.  

Uma das iniciativas que ganhou destaque em 2018, foi a associação Escola Sem 

Partido, liderada pelo procurador aposentado Miguel Nagib. Essa rede de indivíduos 

utiliza as mídias sociais para incentivar que estudantes filmem indevidamente aulas de 

professores em situações julgadas como doutrinação. Diversas filmagens circularam, 

além de processos judiciais de professores e de estudante. Nesse momento, a proposta da 

associação foi transformada em projetos de lei em diversos estados e levada a Comissão 

de Educação da Câmara de Deputados. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal 

(MPF) passa a interferir na realização de eventos, disciplinas e cursos oferecidos por 

universidades que continham alguma menção ao impeachment de Dilma como golpe 
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presidencial. Algumas atividades de campanha também sofreram intervenção, 

principalmente associadas a partidos de esquerda, como PT e PSOL.  

Na semana das eleições, uma ação policial coordenada pelos Tribunais Regionais 

Eleitorais (TRE) em diversos estados do país retirou cartazes e faixas de universidades 

que julgaram como partidários. Foram retirados cartazes com as inscrições “Ditadura 

nunca mais”, “Marielle presente”, “UFF Antifascista”. O Supremo Tribunal Federal 

reagiu à ação, anulando os efeitos das ações que interromperam aulas, debates e reprimiu 

a manifestação de professores e estudantes. Na Faculdade de Direito da UFF, no lugar da 

faixa antifascista retirada foi colocada uma faixa escrita “censurado”.  

O período eleitoral foi marcado pela disseminação de informações falsas nas redes 

sociais, principalmente pelo aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp. Destaca-se 

o chamado “kit gay”, que teria sido distribuído nos governos anteriores e o grande 

disseminador da ideologia de gênero associada a educação pública. A imagem do “kit 

gay” associada ao livro infanto-juvenil “Aparelho Sexual e Cia” foi exibido por Jair 

Bolsonaro em entrevista televisiva ao Jornal Nacional, mesmo a ação sendo proibida. 

Outra informação falsa disseminada foi a “mamadeira de piroca”, um vídeo que dizia que 

mamadeiras com bicos em formato de pênis teriam sido distribuídas nas escolas de São 

Paulo pelo ex-prefeito Fernando Haddad, seu oponente no pleito. Observa-se uma junção 

do moralismo muito ligado às religiões que desqualificam o ambiente escolar, como lugar 

de perversão sexual. Assim como a escola e a universidade, o setor cultural também foi 

amplamente atacado. O uso da lei Rouanet, que previa isenções fiscais para empresas que 

financiavam ações culturais, fez ecoar polêmicas criadas em anos anteriores, no caso da 

exposição Queermuseu e da performance Macaquinhos.  

Com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, a promessa de “fuzilar a petralhada”, 

em discurso proferido durante a campanha na capital do Acre, começou a acontecer. O 

partido do presidente eleito consegue eleger maioria no congresso e muitos apoiadores 

nos governos dos estados. Uma das primeiras ações contra as universidades foi em relação 

à nomeação de reitores. De acordo com a legislação vigente, o presidente recebe uma lista 

tríplice e nomeia um deles. Ao longo dos governos foi mantida uma tradição de nomear 

o primeiro nome que corresponde ao mais votado pela comunidade acadêmica. Porém, 

Bolsonaro queria nomear qualquer um, inclusive podendo nomear um pro tempore, ou 

seja, um interventor. Situações como essa aconteceram em diversas instituições de ensino 

superior, a exemplo da Unirio e CEFET-RJ, ambas no Rio de Janeiro. Witzel também 
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quis fazer o mesmo com a Uerj, porém a legislação da universidade não prevê a escolha 

pelo governador, sendo feita por meio de voto direto da comunidade universitária.  

Ainda em abril, foi anunciado contingenciamento do orçamento das universidades 

federais. O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, professor de economia da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), associou o corte ao baixo desempenho e à 

“balbúrdia” nos campi, descrevendo a existência de “sem-terra” e de “gente pelada dentro 

do campus”. As universidades indicadas pelo ministro seriam a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade de Brasília 

(UnB). Os reitores das universidades se pronunciaram publicamente, além das entidades 

associativas, como a Andes e a Andifes. Nas redes sociais, professores e estudantes 

publicaram fotos e vídeos de situações de “balbúrdia” nas universidades, a exemplo de 

palestras, aulas, laboratórios, congressos etc.  Foi intensificado também o trabalho de 

divulgação científica, como foi o caso do UFF na Praça.  

Milhões de estudantes secundaristas e universitários tomaram as ruas de diversas 

capitais e cidades do país, em 15 de maio. Nomeado por Levante da Educação 15M, a 

manifestação foi uma resposta aos cortes, tendo sido um dos primeiros e mais fortes atos 

de repúdio ao governo Bolsonaro. Ao longo das marchas nas ruas, os estudantes estavam 

organizados em grupos institucionais (escolas, coletivos, partidos políticos, associações 

estudantis e sindicatos), que também inundaram as plataformas sociais de imagens de 

contestação. Ao longo do caminho, muitos seguravam cartazes com frases “Bolsonaro é 

inimigo da educação”, “Educação derruba mitos”, “Balbúrdia é cortar dinheiro da 

educação”, “A nossa arma é a educação”, “Tira a mão do meu IF”, “Educação não é 

mercadoria”. Também havia cartazes e faixas em homenagem a Paulo Freire, em que 

apareciam citações e o rosto do filósofo. Havia caminhões de som, em que indivíduos 

iniciavam cantos e incitavam os manifestantes, por muitas vezes foi cantado “Não vai ter 

corte, vai ter luta”. Em um dos momentos todos se abaixavam e depois se levantavam 

gritando “Pula, sai do chão, quem defende a Educação”. Apesar do clima festivo, 

fomentado por carros de som, tambores e baterias organizadas, nas mais diversas cidades 

os manifestantes foram atacados pelas polícias locais, que atiraram bombas de gás 

lacrimogênio e spray de pimenta.  

O corte na razão de 30% poderia paralisar completamente as atividades das 

instituições em poucos meses. A liberação do orçamento ficaria condicionada a aprovação 

da Reforma da Previdência. Outro protesto semelhante foi realizado em 30 de maio, sendo 
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nomeado de 30M, em que foram reforçadas as mesmas demandas. Essas movimentações 

trouxeram para centralidade dos debates públicos a questão da educação superior, sendo 

questionada as suas funções, os seus resultados e a maneira com que se experienciam 

esses resultados na sociedade.  

Em julho de 2019, o Ministério da Educação (MEC) apresentou o “Programa 

Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras – Future-se”, que pretende 

solucionar a crise das universidades federais. Segundo o MEC, o programa tem o objetivo 

de dar maior autonomia financeira a universidades e institutos por meio do fomento à 

captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. A Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) lança uma carta em que 

destaca que:  

O sistema de universidades federais é um patrimônio do nosso povo. Elas 

representam uma das apostas mais significativas da sociedade brasileira no 

conhecimento, na ciência, na formação de recursos humanos, no 

desenvolvimento social e tecnológico, na cultura e nas artes. A educação pública 

é, desse modo, uma recusa sistemática do atraso e da ignorância, uma opção atual 

e de longo prazo pela civilização. (Andifes: Carta de Vitória, 2019) 

 

O projeto ficou conhecido nos movimentos sociais como “Fature-se”, pois uma 

das medidas era de contratação de organizações sociais para gerir os recursos das 

instituições. Com a baixa adesão ao programa, no mês de novembro, o MEC lançou uma 

nova versão para uma segunda consulta pública. Nessa nova versão, o Sindicato Nacional 

dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes) classificou que texto do 

programa acaba com a isonomia no acesso aos recursos públicos e bolsas, como forma de 

pressionar a adesão das universidades. Ainda conforme muitos reitores, o programa 

sugere o financiamento privada como opção aos recursos públicos, na medida em que os 

recursos privados aumentarem, os recursos públicos diminuirão. A questão colocada é 

que nenhuma instituição superior no mundo se mantém sem recursos públicos.  

 

CONFLITOS E RISCOS NA SOCIEDADE DIGITAL  

 

O fenômeno midiático e interacional da internet com toda sua potencialidade, 

além de serem recentes, ainda estão em fase de construção e adaptações, trazendo fortes 

transformações culturais, sociais e econômicas. A apropriação ou ocupação dos espaços 

das mídias sociais pelos movimentos sociais em rede (CASTELLS, 2017) surgem nesse 
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contexto de conflitos políticos de um mundo pós-colonial, com temas ainda por resolver 

nas questões da sustentabilidade, da preservação ambiental, do racismo, das identidades, 

do machismo, da LGBTfobia, entre tantos outros que são alvos de um trabalho intenso de 

sensibilização dos públicos por esses movimentos. A abordagem dessas temáticas, 

inclusive têm tornado vulneráveis cidadãos sob diversas ameaças e violências que 

também atingem as comunidades acadêmicas. Em 2020, o relatório Free to Think da 

associação Scholars at Risk (SAR), que é uma rede internacional de instituições 

acadêmicas que monitora e denuncia ataques às universidades ao redor do mundo, incluiu 

o Brasil pela primeira vez em seu mapa. 

É um fato reconhecido que em decorrência da pandemia do covid-19, em que 

foram aplicadas medidas de confinamento e distanciamento social em todo mundo, as 

sociabilidades mediadas pelas tecnologias se intensificaram, a partir de março de 2020 

(TROPIANO, 2020). Mesmo que antes já usássemos determinados softwares de 

comunicação, eles se tornaram essenciais para que o mundo não parasse por completo. 

Enquanto muitos levaram seu trabalho para casa, tendo que adaptar seus espaços e as 

funcionalidades de seus lares. Dificilmente retrocederemos nesses quesitos, certamente 

hoje estamos mais adaptados e abertos a utilizar outras ferramentas sociais. Se por um 

lado, encurtar distância e facilitar os contatos com diferentes pessoas em diferentes 

lugares pode ser considerado um benefício para a sociedade, é preciso contrabalancear 

esse ponto de vista. É preciso acender um alerta, um cuidado sobre esses usos e como as 

plataformas têm utilizado nossos dados nessa era de monitoramento de dados.  

Na sociedade digital (LUPTON, 2015) existe maior capacidade de reduzir e gerir 

o risco, porém o risco da desigualdade social digital aparece. As tecnologias podem 

funcionar como mediadoras de risco, pois o fluxo de informações e dados podem auxiliar 

na decisão dos indivíduos. Por outro lado, o excesso e dificuldade de acesso à informação 

podem produzir risco, além da tendência de monopolização das informações nas 

plataformas empresariais.  

Além desses efeitos da divisão digital, Lupton (2015, 2016) aborda as tecnologias 

digitais como objetos significativos na reprodução de formas de discriminação e de 

silenciamento de grupos subalternizados. Em relação ao engajamento político, ela explora 

a questão da privacidade como uma das principais reivindicações em um contexto de 

extrema e sofisticada vigilância digital, que pode ser considerado como pós-panóptico. O 

risco anunciado revela-se sobretudo em relação a propriedade dos dados e seu 
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envolvimento com fins comerciais e de segurança nacional, sem que haja uma discussão 

ética sobre seus usos. A monopolização das plataformas sociais são uma realidade dessa 

vigilância e, que tem gerados influências políticas negativas em relação às democracias. 

Um exemplo disso, foi o caso Cambridge Analytics, amplamente discutido no 

documentário The Great Hack, produzido e distribuído pela Netflix (2019). O 

documentário explora a venda de dados pelo Facebook a diversos países em que a 

empresa trabalhava para influenciar as eleições locais, a exemplo do Brasil, onde pelo 

menos 400 mil usuários tiveram seus dados violados durante as eleições de 2018. 

Coloca-se, dessa forma, a arena pública das universidades como um terreno de 

muitas disputas sobre a maneira com que as universidades devem ser preservadas. O 

fenômeno midiático e interacional da internet com toda sua potencialidade, além de serem 

recentes, ainda estão em fase de construção e adaptações, trazendo fortes transformações 

culturais, sociais e econômicas. A abordagem dessas temáticas, inclusive têm tornado 

vulneráveis cidadãos sob diversas ameaças e violências que também atingem as 

comunidades acadêmicas, para além dos riscos institucionais já mencionados.  

No mês de dezembro, o jornalista Rubens Valente (2020) divulgou uma lista 

produzida pelo governo federal denominada “Mapa de Influenciadores”, em que são 

elencados jornalistas e formadores de opinião, classificados como detratores, favoráveis 

e neutros. Nessa lista figuram muitos professores universitários que têm reconhecida 

atuação nas redes sociais, tais como Jessé Souza, Emir Sader, Conrado Hubner, Laura 

Carvalho, Silvio Almeida entre outros, em sua maioria classificados como detratores. 

Essa última ação que veio a público, reforça a forma com que o governo federal lida com 

a opinião pública, de maneira líquida, cumprindo sua agenda de interesses privados. 

Na esteira da sociedade de risco (Ulrich Beck), Luhmann (1993) aponta para a 

dependência da sociedade do funcionamento das tecnologias e a importância que assume 

a gestão política dos riscos, que pode ensejar situações de desconfiança, comunicação e 

protestos. Assim, torna-se importante que os atores sociais envolvidos participem 

ativamente dessa nova conjuntura social, em que sejam considerados e equilibrados os 

riscos a liberdade para a democracia. 

 

CONSTRUIR UMA COMUNICAÇÃO DE RESISTÊNCIA 

Compreendendo a análise situacional apresentada, a proposta é refletir sobre a 

possibilidade de construção de uma comunicação de resistência, tanto no sentido da ação 
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quanto na reflexão teórica sobre esse campo. Partimos do entendimento de público, sob 

um viés pragmático que valoriza a democracia como potência de liberdade e construção 

humana. Nesse caminho, os públicos não são apenas lugares de livre discussão. Eles 

mantêm uma relação paradoxal de inserção nos mundos sociais e culturais e de separação 

em relação a eles: os públicos são “operadores de comutação rumo a novas formas de 

experiência”. Eles são atravessados por relações de força e por lutas de poder. (CEFAÏ, 

2019, p. 23) 

O conhecimento e acesso as informações especializadas servem de base e 

ampliam as capacidades de ação dos públicos, a exemplo do raciocínio jurídico e da 

investigação e expressão jornalística, que vão apoiar na denúncia dos danos e na 

reivindicação de direitos. Para Margarida Kunsch (2018), o poder da comunicação e das 

mídias é objeto de estudo de diversos estudiosos, sendo o paradigma da comunicação 

estratégica inerente à transformação da área de pesquisa e prática das Relações Públicas. 

A pesquisadora indica ainda que é preciso superar a visão mecanicista e instrumental da 

área para assumir um paradigma interpretativo e crítico da comunicação organizacional. 

Para alcançar os objetivos de comunicação é preciso construir uma visão humanista, que 

procure entender como as pessoas se comunicam entre si nos meios interativos e nas 

práticas comunicativas cotidianas dos relacionamentos interpessoais.  

Zerfass, Verčič, Nothhaft & Werder (2018) ao traçarem um panorama da última 

década sobre as pesquisas em comunicação estratégica na Europa e nos Estados Unidos, 

argumentam que ela engloba toda a comunicação, a sobrevivência e sucesso sustentado 

da organização, buscando assim uma abordagem da comunicação estratégica como 

campo de pesquisa com objeto e perspectivas específicos. Para os pesquisadores, a 

comunicação estratégica pode ser definida como: 

Strategic communication encompasses all communication that is substantial for 

the survival and sustained success of an entity. Specifically, strategic 

communication is the purposeful use of communication by an organization or 

other entity to engage in conversations of strategic significance to its goals. 

(ZERFASS et al., 2018, p. 8)  

Charles Self (2015) analisa a relação entre a teoria de John Dewey e a 

comunicação estratégica, entendendo que os comunicadores são figuras que vão facilitar 

o processo de constituir o público por meio do compartilhamento e aprendizado das 

experiências, conectando participantes e promovendo seus discursos como ação. 

Compreender a vida dos públicos passa sobretudo por ações que lhes inserem em 

ecologias (CEFAÏ, 2019, p. 25). Ou seja, numa perspectiva de arena pública (CEFAÏ, 
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2017a, 2017b), a comunicação ou ação comunicativa é parte importante na investigação 

contínua do problema, na descoberta de soluções e na avaliação compartilhada dos 

resultados, visando agir coletivamente e com dispositivos institucionais. 

Ainda assim, é preciso evidenciar que, conforme apontam Cheryll Soriano (2015) 

e Mohan Dutta (2012) que a teoria e prática da comunicação estratégica ainda estão 

focadas nas organizações corporativas e no governo. Eles destacam também a perspectiva 

crítica das Relações Públicas que amplificou o debate sobre a capacidade das 

organizações em resistir à dominação e controle do poder. Eles traçam caminhos pós-

coloniais para que venham à tona vozes de resistência nas mais variadas formas de 

organização coletiva ao redor do mundo.  

Assim como Manuel Castells (2017), entendemos que os meios de comunicação 

funcionam como formas de poder, sendo necessária a sua regulação e a inserção dos 

movimentos sociais nas disputas narrativas produzidas, seja nas mídias corporativas ou 

nos sites de redes sociais. Torna-se importante conhecer as formas de funcionamento das 

redes, suas sociabilidades, possibilidades de engajamento, de disseminação e mobilização 

no cotidiano dos movimentos sociais, que têm sua relevância pública sustentada pelas 

suas formas de comunicação. Então, a comunicação estratégica é uma prática 

fundamental para que os movimentos sociais consigam produzir cenas públicas que 

chamem a atenção do público até que obtenham a resolução dos problemas 

experienciados nas arenas públicas.  

Pensar a comunicação, a partir das dinâmicas sociais, faz parte de um exercício 

que tenho empreendido, a partir da dissertação “Narrativas da Resistência: o movimento 

social em rede #UERJResiste no Facebook” (TROPIANO; CUNHA, 2020). Na ocasião, 

analisei a atuação da página de #UERJResiste no Facebook por meio de uma etnografia, 

no primeiro trimestre de 2017, momento em que a Universidade teve de suspender suas 

atividades devido às ações de desfinanciamento do Governo do Estado. Como resultado 

da análise das postagens da página de #UERJResiste, obteve-se a divisão de quatro 

noções estratégicas intituladas: políticas midiáticas, discurso do resistir, partilhas 

educativas e poéticas da identidade. Essas noções estratégicas podem ser pensadas a partir 

do campo da comunicação estratégica como possibilidade de amplificar vozes de 

resistência nas mais variadas formas de organização coletiva (DUTTA, 2012; 

SOARIANO, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, apresentamos um breve contexto político-social do Brasil, em que se 

desencadearam conflitos recentes na esfera da educação pública, que têm tomado 

centralidade na política. A motivação ideológica do atual governo tem criado vigilância 

de ativistas e professores, bem como imbuído ideologicamente outras instituições 

nacionais e ativistas nos conflitos em torno da forma de existir da universidade pública 

brasileira. Essa circulação crescente de ideais reacionárias e autoritárias visam 

desmoralizar e inviabilizar a pluralidade, a gratuidade, diversidade e ampliação do 

sistema superior de ensino. Por outro lado, as universidades a partir de seus alunos, 

professores, técnicos têm empenhado esforços para angariar a adesão social na luta pela 

sua manutenção.  

Em meio a esses conflitos sociais, as democracias, sobretudo a brasileira, são 

questionadas e postas à prova por diversos atores sociais enquanto um sistema de governo 

que atenda aos anseios da população. Essas demandas são ancoradas numa falta de 

esperança e de confiança nos governantes e na capacidade de ação política, associada 

também às disputas narrativas produzidas nas redes sociais digitais e numa perseguição 

ideológica do Estado à atores das universidades públicas. Desta forma, faz-se premente 

que sejam realizados estudos para melhor entendimento dos conflitos sociais expostos 

nesse contexto.  

A comunicação estratégica pode ser uma possibilidade de construir pontes 

dialógicas dentro desses movimentos sociais mobilizando todos os atores, coletivos, 

organizações que estão envolvidos nessa arena pública. É preciso pensar a comunicação 

na sua plenitude de ação, de forma não apenas a se defender dos ataques, mas também 

construir uma resistência que proporcione a ampliação da experiência democrática e 

atenda ao interesse público da sociedade.  

Por fim, este artigo é um estudo exploratório com todas as limitações que se impõe 

às características desse tipo de pesquisa. Ele está inserido nas inquietações e proposições 

da pesquisa de doutorado que ora é empreendida. Espera-se que essa abordagem possa ser 

uma porta de entrada de diálogos e conversas que busquem refletir sobre a realidade 

contemporânea dos conflitos e contestações pelo/nos/sobre espaços educativos como 

forma de emancipação e liberdade. 
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