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Introdução

O Brasil vive um momento histórico singular e contraditó-

rio na educação superior. Primeiro porque está ocorrendo um 

grande investimento financeiro em todas as séries da educação; 

contudo, os resultados alcançados e a expansão representativa e 

democrática que vem sendo proposta pelos governos ainda são 
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pouco expressivos no contexto nacional, como poderá ser obser-

vado a seguir. 

Os dados estatísticos divulgados pelo governo, pelos institu-

tos de pesquisa e evidenciados pela mídia nacional, demonstram 

que mudanças significativas vêm ocorrendo em todos os cená-

rios. Por exemplo, no Censo de 2010, realizado pelo Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), marcou certa 

redução na concentração de renda, se comparado com os anos 

anteriores, sem ainda não atingir patamares aceitáveis. Os re-

sultados afirmam que mais do que 56% das famílias brasileiras 

vivem com uma renda per capita de até um salário mínimo (R$ 

510 mensais, R$ 17 por dia). 

Diversos estudiosos apontam que a má distribuição de renda 

no país tem causas históricas. O próprio IBGE assinala a con-

centração fundiária como um desses fatores, sendo que quase 

metade das terras cultivadas é composta por grandes proprie-

dades (acima de mil hectares) e estão em posse de apenas 1% 

dos proprietários. Outros fatores de destaque são o modelo de 

agricultura para exportação (que cria pobreza no campo e o 

êxodo rural); a industrialização (aconteceu tardiamente no Bra-

sil e ficou quase todo o século XX no Sudeste e no Sul do país, 

concentrando a riqueza); a urbanização acelerada (decorrente do 

êxodo rural e da industrialização que atraiu muita gente para as 

cidades e o resultado são favelas, carências urbanas, como falta 

de escolas, hospitais, moradia e transporte); o analfabetismo 

(mantém o trabalhador mal remunerado); discriminação racial 

(falta de acesso à terra, à educação e a não ascensão social coloca-

ram uma faixa enorme da população nacional em estado de po-

breza absoluta. Hoje, sete em cada dez brasileiros, entre os 10% 

mais pobres, são negros); a estrutura tributária (que continua 

sendo injusta e a população sofre com isso), entre outros fatores.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-

da (Ipea), quem ganha até dois salários mínimos tem 54% de sua 
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renda comprometida com impostos diretos ou indiretos; por 

outro lado, aquelas famílias com renda superior a 30 salários 

mínimos desembolsam 29%. Outro dado é do Banco Mundial, 

que mostra que a carga tributária brasileira está dividida em: 

“55% vêm de impostos sobre consumo, 31,5% sobre a renda e 

apenas 13,5% sobre o patrimônio”. Também a alta rotatividade 

de emprego, que, segundo informa a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) da Presidência da República, vem amea-

çando a “manutenção das pessoas na faixa acima da pobreza, 

notadamente o estrato com renda familiar per capita acima de 

R$ 250 até R$ 1 mil, que, em 11 anos, aumentou em 31 milhões 

de pessoas. ‘É quem está no limite de retornar à pobreza’”.3 

Esses são apenas alguns fatores e outros tantos poderiam ser 

apontados.

Tentando minimizar algumas destas situações, mas sem ata-

car diretamente o problema, medidas inclusivas, ações afirma-

tivas e pontuais são criadas por governos em todos os níveis 

(federal, estadual, municipal). Embora, para superar este gap, 

alguns alcances tenham sido direcionados e podem ser mensu-

rados, tais como a criação do Seguro Desemprego (1990), Bolsa 

Família (2004) – (12,9 milhões de família foram atendidas em 

2009, com valores entre R$ 32 e R$ 242 por família); o Leve 

Leite (1995); Vale Gás (2001), entre outras muitas medidas, 

todas elas não produziram resultados em longo prazo, que é o 

que o país necessita. Como afirma Frei Betto,4 há uma aparente 

 3 Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/

politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/28/internas_economia,

267360/imposto-maior-para-os-ricos-brasileiros-comeca-a-ser-discutido.

shtml>. Acesso em: jan. 2012.

 4 Entrevista a Vicente Toledo Jr. do Portal UOL, em 2008. Acesso em: dez. 

2011. O frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, o Frei Betto, foi 

um dos líderes do Fome Zero, principal programa social do primeiro mandato 

do presidente Lula. Durante dois anos, foi assessor especial da presidência e 

coordenador de mobilização social para o Fome Zero.
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amnésia por parte das autoridades constituídas de alguns pro-

gramas sociais, 

que faziam parte da cesta emancipatória do Fome Zero: onde estão 

os cursos profissionalizantes? A formação de cooperativas? Os 

restaurantes populares? Os bancos de alimentos? Os comitês ges-

tores? Por que conceder facilidades de acesso ao crédito se já existia, 

no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, iniciativas, como o 

Banco Popular (que fim levou?) nesse sentido?

Embora positivas, as ações desenvolvidas pelos governos 

continuam provisórias. É necessária uma reforma estrutural em 

vários âmbitos, a começar pela formação escolar básica, média e 

superior.

Frei Betto (2008) traz também outros questionamentos e 

busca respostas, como tantos outros brasileiros, para problemas 

estruturais básicos. Pergunta ele:

De que adianta distribuir renda a quem aspira que se distribua 

terra? Como é possível ter êxito no combate à fome sem reforma 

agrária? Como se explica as famílias pobres terem mais acesso à 

renda e ao consumo e, ao mesmo tempo, sofrerem a ameaça de den-

gue e febre amarela? O governo combate, de fato, a miséria, mas 

não a desigualdade social, pois teme mexer nas estruturas arcaicas 

do país e desagradar os que se enriquecem graças à injustiça estru-

tural. (Frei Betto, 2008)

Há no país uma corrente que defende que o governo não pode 

se responsabilizar por tudo e que a população deve aprender a 

caminhar “com as próprias pernas”. Mas Frei Betto (2008) res-

ponde a essa questão colocando, mais uma vez, o dedo da ferida 

da democracia brasileira. Para ele,
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só se pode “caminhar com as próprias pernas” quando se vive num 

país cujas estruturas socioeconômicas não produzem tanta desi-

gualdade e, portanto, oferecem à maioria acesso razoavelmente 

igualitário aos direitos de cidadania. O povo brasileiro, em sua 

maioria, jamais “caminhará com as próprias pernas”, sem ter que 

apelar ao poder público, às instituições filantrópicas, ao trabalho 

informal, à contravenção como o narcotráfico, enquanto não hou-

ver aqui reforma agrária e leis que, de um lado, impeçam que se 

criem as condições de miséria e, de outro, o enriquecimento abu-

sivo. Não temos ainda democracia econômica. (Frei Betto, 2008)

Deste modo, é necessário refletir também, como afirmou 

o presidente do Ipea de então, Marcio Pochmann, durante o 

lançamento do plano Brasil em Desenvolvimento: Estado, Pla-

nejamento e Políticas Públicas, em 2010, que o papel do Estado 

não pode ser apenas

fazer as coisas que já faz de modo melhor e mais eficiente – ainda 

que se reconheça ser isto nada trivial e em si mesmo meritório; a ele 

cabe – como ficou demonstrado em outros momentos históricos – a 

tarefa de induzir, fomentar ou mesmo produzir as condições para 

a transformação das estruturas econômicas e sociais do país, algo 

que se justificaria quase que exclusivamente frente ao histórico e à 

contemporaneidade das heterogeneidades, desigualdades e injus-

tiças – em várias de suas dimensões – que ainda marcam a nação 

brasileira.5 

Entre 2011 e 2012, o grande desafio proposto pelo gover-

no Dilma Rousseff foi o Plano de Combate à Extrema Pobre-

za ou à Extrema Miséria, que segundo estimativas iriam usar 

R$ 20 bilhões/ano do governo federal. Durante sua implantação 

 5 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/bd>. Acesso em: jan. 2012.
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o planejamento previa investimentos de R$ 1,2 bilhão de crédito 

adicional. É pouco, mas representou alguma coisa diante do 

quadro nacional. O Plano previu ainda a retirada de 16 milhões 

de pessoas da extrema pobreza até 2014. O Plano Brasil sem Mi-

séria tem como objetivo a elevação da renda familiar per capita 

das famílias que vivem com até R$ 70 por mês, além do acesso 

aos serviços públicos, ações de cidadania etc.

No contrafluxo dessas assertivas, em dezembro de 2011, foi 

notícia no mundo inteiro que o Brasil ocupou a sexta posição na 

produção mundial de riqueza. De acordo com o Centro de Eco-

nomia e Pesquisa de Negócios (CEBR, em inglês), que realizou 

a pesquisa, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro ultrapassou 

naquele ano o do Reino Unido. Em entrevista, Michael Bear6 

afirmou que embora o Brasil, de fato, tenha uma “enorme quan-

tidade de recursos naturais”, tem também uma “série de pro-

blemas relacionados a emprego, capacitação, infraestrutura e 

educação”. E isso não mudou muito de lá para cá, em 2013. “O 

Brasil encontra-se no 127o lugar no Índice de Países mais Propí-

cios para Negócios. O abismo entre ricos e pobres continua um 

desafio.” Para Bear (2011) é necessário um olhar mais atento 

aos muitos caminhos que ainda deverão ser percorridos, que 

vão além do crescimento econômico. É necessário, afirma ele, 

uma educação superior com cérebros competitivos no mercado 

global, um forte setor educacional, além “de infraestrutura de 

primeiro mundo, pouca burocracia e, claro, uma classe média 

que seja mais que uma classe trabalhadora com poucos recursos 

e tenha dinheiro suficiente para economizar e possibilitar inves-

timentos futuros”.

 6 Lord Mayor Michael Bear é prefeito do centro financeiro de Londres (City 

of London). Entrevista publicada no jornal Valor Econômico, de 16/06/2011, 

disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/892695/desafios-do-

-brasil-para-os-proximos-30-anos>. Acesso em: dez. 2011.
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Corroborando com essas afirmações, o então ministro da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante,7 anun-

ciou em dezembro de 2011, em audiência pública realizada pela 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) do Senado, que a grande estratégia para 

o período 2012-2015 seria a redução da “defasagem científica e 

tecnológica; a ampliação das bases para a sustentabilidade am-

biental; a superação da pobreza e a redução das desigualdades 

regionais”. Para o então ministro, 

a política do setor está fundada no tripé promoção da inovação, 

formação de capacitação de recursos humanos e fortalecimento 

da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica. As con-

quistas dependem [...] do aperfeiçoamento do marco regulatório 

de fomento à inovação e de um novo padrão de financiamento do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

E para respaldar essas ações, em 13 de dezembro do mesmo 

ano, a presidente Dilma Rousseff lançou o regulamento do 

programa Ciência Sem Fronteiras, que é o maior programa de 

expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e inova-

ção brasileira. De acordo com dados do Ministério, serão 75 

mil bolsas de estudos para alunos brasileiros de graduação e 

pós-graduação para instituições internacionais. O programa 

pretende também atrair pesquisadores do exterior interessados 

em trabalhar no Brasil. A iniciativa privada deve patrocinar ou-

tras 26 mil bolsas, perfazendo o total de 101 mil.

Como pode ser observado por esse breve panorama, o país 

tem dado passos importantes para alterar substancialmente o 

 7 Em janeiro de 2012 Aloizio Mercadante deixa o Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Inovação, assumindo o Ministério da Educação, e em seu lugar entra o 

ministro Marco Antonio Raupp.
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cenário da educação nacional. Apesar disso, os dados atuais con-

tinuam alarmantes em termos das múltiplas desigualdades e dos 

problemas estruturais. Essa pesquisa não tem a intenção de tra-

çar o painel geral da educação nacional. Por se tratar de um estu-

do segmentado, no qual as análises devem recair sobre dados da 

comunicação, o foco central dessa investigação evidencia o pa-

norama deste setor, descortinando como a área da Comunicação 

Social vem crescendo, procurando sua representatividade, supe-

rando desafios e, mais do que isso, evidenciando necessidades já 

apontadas na pesquisa anterior, mas que carecem de um olhar 

atento quer do governo, dos pesquisadores, das instituições pú-

blicas e privadas, acadêmicas ou profissionais de mercado, das 

agências de fomento e de toda a sociedade civil organizada, pois 

fazer comunicação com qualidade é antes de tudo um ato de 

sobrevivência nesse mundo globalizado. O reflexo dessa indi-

gência é sentido nos cursos de graduação e nos programas de 

pós-graduação, que necessitam não somente profissionais qua-

lificados, mas do ajustamento das diferentes demandas sociais, 

quer nas orientações dos currículos, na adequação do corpo do-

cente, mas e também nos contornos de fomento das agências 

financiadoras.

Em uma sociedade regulada pela desigualdade social, não 

há possibilidade de se construir um modelo único e ideal de 

educação e de informação, tão pouco definir formas exclusivas 

de preservação e difusão cultural. Assim, a comunicação e as 

tecnologias, como mediadoras das relações sociais, possibilitam 

a promoção e a inclusão social para um contingente maior da po-

pulação, mesmo que isso ainda precise ser ampliado em termos 

quali e quantitativos. E a educação, amparada pelos suportes 

digitais, ocupa um papel fundamental neste cenário de desen-

volvimento. A educação, mediada ou não pela mídia e pelas 

tecnologias, deve ser percebida como uma dimensão social, que 

delineia um sujeito com autonomia, capaz de exercer uma re-
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flexão crítica e com possibilidade de edificar seu conhecimento, 

criando mecanismos comunicativos capazes de divulgar e pro-

mover sua cultura.

Cenários do ensino superior no Brasil

Um dos principais problemas da pesquisa em comunicação 

no Brasil ainda é a falta de estímulos financeiros e de valorização 

institucional, quer de orgãos públicos ou da iniciativa privada, 

entraves já superados por outras áreas do conhecimento. Classi-

ficada na grande área das Ciências Sociais Aplicadas, a comuni-

cação não recebe a devida atenção.

Embora as universidades – as grandes responsáveis pelas pes-

quisas, quer básicas ou aplicadas – defendam o tripé “ensino, 

pesquisa, extensão”, priorizam o ensino, mais especificamente o 

conhecimento transmitido em sala de aula, de forma presencial, 

relegando a pesquisa ao segundo plano. Parte das iniciativas de 

pesquisa ainda depende muito mais da boa vontade de professores 

e alunos, que abraçam a motivação da construção do conhecimen-

to novo, mesmo enfrentando dificuldades básicas e estruturais.

As primeiras escolas de Comunicação no país, criadas como 

instituições autônomas na estrutura universitária, surgiram na 

décade de 1960. A Universidade de Brasília (UnB), em 1963, 

cria a Faculdade de Comunicação de Massa. Em 1966 foi a vez 

de São Paulo, com a implatação na Universidade de São Paulo 

(USP) da Escola de Comunicações Culturais. Porém, é neces-

sário ressaltar que foi também em São Paulo, em 1947, que a 

Faculdade Cásper Líbero, em parceria com a Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo (PUC-SP), criou o primeiro curso 

de Jornalismo do país, e a seguir o Rio de Janeiro, através da 

Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, UFRJ).
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Nesses mais de 65 anos do primeiro curso de Jornalismo e 

50 anos da criação da Faculdade de Comunicação de Massa no 

Brasil, muita coisa mudou. Houve uma ampliação dos cursos 

de Comunicação, que passaram a abarcar a Publicidade e Pro-

paganda, as Relações Públicas e os cursos de Rádio e TV, além 

de Cinema e outras demandas dos atuais cenários da sociedade 

digital. Também deixaram de ser habilitações para se apresenta-

rem como áreas de formação específica.

Marques de Melo, em 1984, já nos alertava sobre diversas 

dificuldades na área de formação superior enfrentadas pelas 

escolas de comunicação. Para o pesquisador, já na época, se fazia 

necessário transformações das “estruturas acadê micas nacionais 

e da implantação de um modelo de universidade, que” pudes-

se contemplar “o pluralismo dos campos do saber, sem deixar 

contudo de cimentá-los com princípios gerais a um só tempo 

integradores e mudancistas” (Marques de Melo, 1984, p.14).

Dando um salto relativamente largo e chegando aos dias 

atuais, pode-se afirmar que muitas mudanças ocorrerem. Houve 

uma ampliação dos cursos e do número de alunos, incorporação 

de outras habilitações, algumas reestruturações curriculares etc. 

Como bem assinala o professor Eduardo Meditsch (2012, p.18), 

A área da Comunicação tem agora um considerável exército de 

pesquisadores em atividades em quatro dezenas de programas 

de pós-graduação espalhados por todas as regiões do país, pro-

duzindo centenas de teses e dissertações a cada ano, formando 

milhares de novos mestres e doutores, interagindo com centros de 

excelência pelo mundo afora, publicando incontáveis periódicos 

e livros com potencial impacto sobre os mais de seiscentos cursos 

de graduação em funcionamento no Brasil, onde dezenas de milha-

res de alunos se formam ávidos para atuar na realidade profissional. 

As entidades acadêmicas da área se consolidam e se multiplicam 
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na mesma proporção, graças ao idealismo e ao trabalho voluntário 

abnegado de suas lideranças.

Meditsch (2012, p.19) afirma que a palavra de ordem para o 

século XXI, especialmente nesta segunda década, é a inovação. 

Embora, alerta o pesquisador, “algumas coisas não apenas não 

mudaram, como ainda se enrijeceram muito ao longo dos úl-

timos trinta anos, apesar de todas as transformações ocorridas 

em volta” (Meditsch, 2012, p.23). É fundamental continuar 

na árdua batalha não para afrouxar o espaço comprimido por 

medidas educativas, muitas vezes ultrapassadas, que denotam 

a necessidade de readequação nos muitos âmbitos do fazer co-

municação com qualidade, mas dirigir os embates no sentido da 

inovação, como assinala o pesquisador. 

É necessário um olhar atento para as necessidades educativas 

superiores regionais do país, uma vez que a própria dimensão 

territorial e as diferenças econômico-sociais, por si, dificultam 

ações em âmbitos nacionais. É o olhar do local, do regional, para 

contemplar a multiplicidade de demandas nacionais, que pode 

se constituir como um diferencial importante para empreender 

qualidade na educação superior nacional e atingir níveis inter-

nacionais. Não é possível criar políticas únicas para atender as 

dimensões comunicativas, especialmente no país, mas é necessá-

rio criar mecanismos que definam um caminho, como uma espé-

cie de espinha dorsal, que poderá ser utilizada como uma medida 

norteadora da excelência educacional superior no Brasil. 

Neste sentido, vale destacar duas ações importantes no âmbi-

to da Comunicação Social que foram empreendidas recentemen-

te. Em 2009, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, 

convidou o professor José Marques de Melo para coordenar um 

grupo de especialistas para definir as Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Jornalismo. Em 2010, o mesmo convite recebeu 

a professora Margarida Kroling Kunsch para fazer o mesmo em 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   347Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   347 29/10/2014   13:53:0429/10/2014   13:53:04



348  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

relação aos cursos de Relações Públicas. As comissões foram 

montadas, e dois documentos foram gerados.8

O Relatório da Comissão que propôs as Diretrizes Curri-

culares para o curso de Jornalismo foi entregue ao Ministério 

da Educação em setembro de 2009. A proposta para o curso de 

Relações Públicas foi protocolada em outubro de 2010. Depois 

de mais de três anos do primeiro documento e mais de dois anos 

do segundo, somente no final de 2013 é que essas foram apa-

voradas. Assim, a área, mais especificamente com referência 

a esses dois cursos, se encontra em um processo de mudanças. 

O resultado na demora não somente da aprovação, mas do de-

senvolvimento das novas diretrizes gerou currículos defasados, 

que não atendem às novas demandas culturais e tecnológicas 

do país. E durante essa fase de implantação (que é um processo 

complexo e demorado) as instituições de ensino superior do 

país, públicas, privadas, confessionais ou filantrópicas pro-

curam minimizar, através de ações paleativas, os estragos que 

vem sendo produzidos, especialmente no que tange à forma-

ção e à vinculação entre a teoria e práxis. Os reflexos disso já 

podem ser observados, quer no mercado profissional dos meios 

de comunicação de massa ou nos centros de pós-graduação, 

que buscam perfis de excelência na formação em graduação. 

As diretrizes ampliam o foco de conhecimento; atendem aos 

anseios dos principais espaços de produção de conhecimento; 

sindicatos; entidades ligadas as carreiras na área; estudantes, 

professores, instituições de ensino e as demandas das indústrias 

que se valem desses profissionais.

 8 Os dois documentos pode ser acessados na web. O documento que traz as 

Diretrizes do Curso de Jornalismo está disponível em: <http://portal.mec.

gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf>. O docu-

mento com as Diretrizes para o Curso de Relações Públicas está disponível 

em: <http://www.conferp.org.br/wp-content/uploads/2010/10/

diretrizesrpmec.pdf>. 
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Outro dado que merece ser mencionado faz referência à 

área de Cinema e Audiovisual. Foi em junho de 2006 que foi 

apro vada a resolução que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação de Cinema e Audiovisual, 

a serem observadas pelas instituições de Educação Superior em 

sua organização curricular. As mesmas diretrizes aplicam-se às 

ênfases ou especializações em Cinema e Audiovisual em cursos 

de Comunicação Social, e isso justifica sua menção. E assim, a 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Edu-

cação institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

Superiores de Cinema e Audiovisual, a serem observadas pelas 

Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular, 

incluindo que as mesmas diretrizes aplicam-se às habilitações 

em Cinema e Audiovisual nos Cursos de Comunicação Social.

Embora ainda existam cursos de graduação em Comunicação 

que contemplam as habilitações de Cinema e/ou Audiovisual, 

também são encontrados, em todo país, cursos na área do Cine-

ma e do Audiovisual. São várias as denominações. O Ipea, nas 

chamadas públicas de 2010 e 2011, mapeou as profissões, e o 

resultado publicado traz dados importantes dessa formação. O 

material está disponível para consulta na web.9

Como pode ser verificado, no que tange às áreas de forma-

ção para o campo da Comunicação Social, as dificuldades são 

inúmeras para o entendimento de todo o processo de ensino 

superior no Brasil, embora seja necessário registrar que mui-

tas ações positivas vêm sendo realizadas, como por exemplo a 

proposta das diretrizes curriculares citada anteriormente. Um 

problema recorrente é o sistema de concurso para a contratação 

 9 Os três volumes da primeira incursão estão disponíveis no site <http://www.

ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&

id=6724>, e a segunda etapa, composta por quatro volumes, pode ser bai-

xada pelo site <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_

content&view=article&id=13612>. Acesso em: dez. 2012.
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de professor para as universidades públicas, adotado também 

por algumas instituições privadas, que muitas vezes privilegia a 

alta produção bibliográfica em detrimento da experiência pro-

fissional, como também os salários, que estão muito aquém da 

média de outras profissões, além da ausência de mecanismos de 

incentivo à docência. Esses são pontos cruciais para definir mu-

danças mais representativas no nível de qualidade institucional. 

Como bem registrou o professor Marques de Melo (1984, p.7), 

isto “afastou muitos pro fissionais competentes e deu lugar ao in-

gresso de jovens recém-diplo mados nem sempre amadurecidos 

pela atividade prática”, o que tem ampliado o gap que separa a 

academia do mercado, “oca sionando vácuos ou deficiências na 

formação dos futuros profissionais”. 

As discussões para o desenvolvimento de diretrizes para o 

campo da Publicidade, bem como para os cursos de Rádio, Te-

levisão e internet, começaram a ser discutidas em 2014, tendo 

um longo caminho a ser percorrido. Outra constatação que deve 

ser mencionada é que, de forma geral, os estudantes que chegam 

às universidades, nos cursos de Comunicação Social, nas suas 

várias habilitações, defrontam-se com 

a generalidade e o abstracionismo do ciclo básico, acabam por 

minimi zar os patamares a serem transpostos no processo de apren-

dizagem, demonstrando ansiedade para reproduzir os papéis que 

percebem no desempenho dos profissionais que atuam nos meios 

de comunicação de massa, sobretudo as dimensões do estrelismo, 

do oportunismo, da ascensão rápida. Por isso, querem queimar 

etapas didaticamente ina ceitáveis. Desejam publicar matérias nos 

jornais, ter o seu nome em letra de forma, protagonizar filmes, 

veicular campanhas, editar livros, não importando a qualidade. 

Isso reflete muitas vezes o critério prag matista e produtivista que 

absorvem das experiências realizadas nos laboratórios da própria 

escola. Ou até mesmo se contrapõe ao mo delo verbalista da vida 
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escolar: querem compensações práticas, rápi das, imediatas, pela 

paciência que tiveram seguidamente ouvindo as preleções dos mes-

tres. (Marques de Melo, 1985, p.8)

É necessário e urgente mudanças significativas nas estruturas 

pedagógicas, institucionais e da legislação nacional especialmen-

te no que tange à educação superior na área da Comunicação So-

cial. Mas para empreender essa ação é fundamental colocar todo 

o sistema educativo nacional, em todos os níveis, como bandeira 

de governo e como consequência, da sociedade. É fundamental 

definir o espaço das instituições, dos sindicatos, das agências, das 

empresas que utilizam os profissionais da área, conclamando a 

participação da sociedade civil organizada, incluindo nesse mote 

estudantes, professores, corpo técnico administrativo, produto-

res, políticos, presidentes de associações, sindicatos, diretores, 

reitores, chefes de Departamento, coordenadores de curso etc., 

em um processo interdisciplinar, abarcando as várias áreas do 

conhecimento, além de outros interessados, na qualidade da for-

mação universitária. A qualificação do corpo docente, avaliações 

diferenciadas, que contemplem as assimetrias regionais, qua-

lidade em todos os níveis de ensino, revisão das complicadas 

regras da pós-graduação etc. precisam ser revistas com urgência. 

É importante priorizar o quantitativo, mas é fundamental que ele 

venha acompanhado de qualidade.

Falar em Brasil é entender cenários de mudanças. A econo-

mia brasileira vai muito bem se comparada com o panorama de 

crises internacionais. O número de empregos cresceu em 2012 

de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-

dos, a nova classe “C” ascendeu ao consumo, novas profissões 

estão surgindo com muita rapidez, em um mercado profissional 

cada vez mais exigente. O advento das tecnologias digitais, a 

preocupação com o meio ambiente, a qualidade de vida e a prio-

rização das relações interpessoais criaram novas possibilidades, 
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por um lado, mas são conclamadas a trazer opções renovadas 

diante de áreas clássicas de formação, como, por exemplo, a da 

comunicação, por outro.

Outro dado que não pode passar despercebido é a entrada 

crescente de estrangeiros no país, especialmente em decorrên-

cia das crises na Europa e América. Houve um crescimento de 

25,9% de autorizações de trabalho no país se comparados 2010-

2011, sendo mais de 70 mil autorizações só em 2011.

Pode-se mencionar que as atuações em mídias sociais, obje-

tivando a interação e a administração entre empresas e consumi-

dores, se constituem em espaços importantes para a formação 

profissional. Também a elaboração de estratégias de promoção 

de vendas em um mercado mais criativo e produtivo tem exigido 

novas especializações para a publicidade. O desenvolvimento 

de interfaces para as plataformas das mídias digitais, que procu-

ram profissionais multimídia, além de capacidade para a gestão 

da informação, exoram novas especialidades de formação que 

exigem profissionais preparados para agirem na busca, seleção 

e recuperação de dados e informações em várias frentes, quer 

comerciais, econômicas, políticas ou sociais. Estas são algumas 

possibilidades diante de um leque enorme de oportunidades 

para os profissionais da área da Comunicação.

Organização do ensino superior no Brasil: 
um breve resgate

O sistema organizativo da educação superior no Brasil, tendo 

como fonte de dados o censo da educação superior (realizado em 

2010) foi substancialmente detalhado na pesquisa coordenada 

pelo IPEA-Socicim, desenvolvida pela professora dra. Maria 

Cristina Gobbi e publicada com o título “Mapa Cognitivo: ensi-

no da Comunicação no Brasil”, no volume 4 do livro Panorama 
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da Comunicação e das Telecomunicações no Brasil.10 Porém, é 

necessário ressaltar que embora existam no país diversas ações 

afirmativas, quer do governo federal quer mesmo da sociedade 

civil organizada, menos de 15% dos jovens entre 18 e 24 anos 

(idade de cursar a universidade no país) estavam matriculados na 

educação superior em 2011, o número está muito aquém das 

necessidades de formação superior no Brasil.

Os dados brasileiros são bastante representativos se compa-

rados com os outros países do Cone Sul. Para uma ideia geral, há 

no Brasil 2.378 instituições de ensino superior (2.099 particula-

res e 279 públicas) e 29.507 cursos oferecidos (20.262 em ins-

tituições particulares e 9.245 em públicas). Na faixa etária dos 

18 anos aos 24 anos, o Brasil tem 23.878.190 jovens e o número 

de matrículas no ensino superior é de 6.379.299, ou seja, são 

17.498.891 de jovens fora do ensino superior, correspondendo a 

73% da faixa etária; destes, somente 2.182.229 são ingressantes, 

ficando a cifra real em 9,1%, e apenas 973.839 são concluintes. 

Esses dados, muito preocupantes, demonstram o tamanho do 

problema nacional com relação à educação superior. Isso sem 

mencionar que as mesmas dificuldades e com números tam-

bém muito significativos são encontradas na educação básica e 

média, também detalhada nos estudos anteriores realizados sob 

a égide do Ipea (Gobbi, 2012, p.239-241).

Há várias justificativas para estes números, mas os dois focos 

muito densos são a distribuição regional de instituições, onde as 

regiões Sudeste e Sul do país concentram mais de 65% da oferta, 

ficando o Nordeste com 18%, Centro-Oeste com 10% e o Norte 

do país apenas com 6%. O outro é a pequena quantidade de ins-

tituições públicas no país, representando somente 11,6% (278 

 10 Publicação organizada por Daniel Castro e José Marques de Melo. O material 

também está disponível para download na página do Ipea: <http://www.ipea.

gov.br>. 
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instituições) do total de 2.378 instituições. São 2.100 Instituição 

de Ensino Superior (IES) privadas, sendo que 1.038 delas estão 

na região Sudeste, representando quase 50% da rede particular. 

Com referência à rede pública, são 131 instituições na região Su-

deste, representando 47% das ofertas de ensino superior público 

do país (Gobbi, 2012, p.239-241).

Na área da Comunicação, na modalidade presencial, foram 

realizadas 225.074 matrículas, de acordo com o Censo da Educa-

ção Superior 2010, sendo que 37.132 foram para os cursos de Jor-

nalismo, correspondendo a 16% das opções. Mas a área de maior 

adesão é a da Publicidade e Propaganda, que recebeu 64.850 ins-

critos (29%), enquanto a área de Relações Públicas ficou com 

9.074 (4%).11 Portanto, embora o Jornalismo seja a carreira de 

maior glamour no país, é o curso de Publicidade e Propaganda que 

atrai o maior contingente de jovens (Gobbi, 2012, p.251-250).

Com referência à oferta de cursos em todas as áreas do conhe-

cimento, os dados não são diferentes. As universidades públicas 

concentram 8.821 cursos, enquanto a rede particular conta com 

19.756. Na área da Comunicação, modalidade presencial, há 

1.352 cursos, onde 1.188 estão concentrados nas instituições 

privadas, representando 88% de toda a oferta (Gobbi, 2012, 

p.251-250).

Caminhos a percorrer

Os dados disponibilizados evidenciam os desafios que devem 

ser superados, em todos os âmbitos da educação nacional. Para 

que a educação se transforme, de fato, em prioridade nacional, 

ocupando o lugar de responsável pelo decisivo papel da inclusão 

 11 Não estão incluídos nesses dados outros cursos como: Mercadologia, Comu-

nicação Institucional, Radialismo, Comunicação Social etc.
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social, geração de trabalho e renda, diminuição das desigual-

dades sociais e regionais e para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, é necessário um trabalho de acostamento, que co-

meça no ciclo básico e chega à pós-graduação. Não há como falar 

em desenvolvimento econômico, acesso amplo, ingresso do país 

entre aqueles de maior desenvolvimento técnico-científico sem 

tratar a educação como prioridade de Estado, com a participação 

de todos os atores sociais. Somente a união de forças entre gover-

no e sociedade civil organizada será capaz de alterar, de forma 

substanciosa e rápida, o cenário da educação nacional e como 

consequência promover o desenvolvimento em vários âmbitos.

Sem dúvida, o cenário do desenvolvimento educacional está 

caótico do ponto de vista das emergências educacionais, em 

todas as frentes, especialmente no que tange à qualidade daquilo 

que deve ser empreendido, do acompanhamento da sociedade 

civil organizada, da destinação das verbas e das metas prioritá-

rias das ações públicas.

Para de fato mudar os cenários do Brasil e colocar a educação 

nacional como bandeira de governo, capaz de definir o espaço 

da nação, algumas ações são fundamentais e necessitam ser em-

preendidas com urgência: a qualificação do corpo docente, ava-

liações diferenciadas, que contemplem as assimetrias regionais, 

qualidade em todos os níveis de ensino, revisão das complicadas 

regras da pós-graduação etc. Se ações de qualidade não forem 

empreendidas, não adianta ter como meta definida no Plano 

Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020

a titulação de 19 mil doutores, 57 mil mestres e 6 mil mestres pro-

fissionais por ano a partir de 2020; aumento do número de doutores 

por mil habitantes (faixa de 25-64 anos), dos atuais 1,4 para 2,8 

em 2020; no período ter titulado 150 mil doutores e 450 mil mes-

tres; posicionar o Brasil entre os dez países maiores produtores de 

conhecimentos novos. 
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É importante priorizar o quantitativo, mas é fundamental 

que ele venha acompanhado de qualidade. 

A cultura da cobrança, especialmente as quantitativas gera-

das em todas as frentes, instituições, agências etc. que enrique-

cem os Lattes, notadamente na pós-graduação, está incorporada 

nos professores, gestores e administradores. O que precisamos 

para atingir as metas propostas no PNPG são, principalmente, 

a ampliação do acesso e a redução das assimetrias em todos os 

níveis. O documento do professor Jorge Guimarães sobre o Plano 

Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, apresentado na reunião 

Magna da Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, 

aponta múltiplos desafios que precisam ser superados, dentre eles 

a necessária adoção de políticas públicas que visem a diminuição 

da desigualdade; uma política séria, honesta e transparente de 

inclusão social aos desfavorecidos, com a finalidade de combater 

o analfabetismo, a informalidade, a fome e o desemprego. Políticas 

de distribuição de renda, investimento em educação e na geração de 

empregos. Acesso a uma educação pública de qualidade. Redução 

do trabalho burocrático exigido dos pesquisadores na gestão dos 

recursos cedidos pelas agências.

Para que isso seja possível, o mesmo documento sinaliza que 

a pós-graduação deve buscar novas formas de interação entre 

a universidade e a sociedade, de maneira a tornar mais ágil a 

apropriação do conhecimento produzido na universidade pela 

sociedade; incluir a participação das instituições de ensino no 

planejamento das ações a serem exercitadas; estimular a forma-

ção de redes de pesquisa etc. Mas é necessário, também, que o 

olhar da acadêmica se volte para o mercado, para o setor produ-

tivo e incorpore em todo o processo de formação outros parâme-

tros e métricas para dar conta da diversidade social, econômica, 

cultural e de desenvolvimento do país.
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