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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo expor resultados de uma análise documental quali-

quantitativa a respeito de propostas ligadas ao eixo de comunicação e liberdade de 

expressão, formuladas por participantes da mais recente edição da Conferência 

Municipal da Juventude de Curitiba. A metodologia também envolveu pesquisa-

participante e pesquisa bibliográfica. Foram delimitadas quatro categorias específicas de 

análise: infraestrutura tecnológica, plataformas comunicacionais, representatividades e 

inter-relações comunicação e educação. Como resultado, percebeu-se que as propostas 

demonstraram altruísmo com segmentos jovens ausentes, preocupação com o 

desenvolvimento local, olhar multimidiático das juventudes e alta valorização da 

comunicação como instrumento de cultura e educação. 

 

 

 

Palavras-chave: Políticas de Comunicação; Políticas Públicas; Participação Social; 

Juventude; Direito à Comunicação. 

 

 

Introdução 

 

 A pesquisa surge com intenção de lançar luzes sobre uma dúvida, uma pergunta-

problema que instigou o pesquisador: quais seriam as naturezas das propostas que 

surgiriam do Grupo de Trabalho (GT) ‘Direito à Comunicação e Liberdade de 

Expressão’ durante a 3ª Conferência Municipal da Juventude de Curitiba? Além disso, 

também é importante levar em conta que o pesquisador, além de cidadão integrante da 

juventude da cidade também seria um dos mediadores das discussões do GT. 

 Sendo assim, o presente trabalho faz uma breve contextualização sobre 

processos de conquista, via legislação brasileira, do direito à comunicação e à liberdade 
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de expressão por parte do público jovem. Na sequência, pondera a respeito de como a 

Conferência Municipal de Juventude de Curitiba registra, documentalmente, a sua 

intenção de garantir direitos relacionados à comunicação, e traz uma ligeira avaliação da 

importância desse evento como espaço fundamental para ouvir, reunir e sistematizar as 

demandas dos jovens residentes em Curitiba bem como se utilizar dessas informações 

para criar, fortalecer e ampliar políticas públicas que garantam seus direitos; nesta 

pesquisa, sobretudo, considera-se o direito à comunicação. 

Sentiu-se necessidade de fazer um resumo descritivo de como foi a dinâmica no 

GT pesquisado, de modo a ambientar melhor quais foram as circunstâncias em que as 

propostas foram geradas e o que aconteceu naquele dia, previamente às formulações. As 

citações à prática da pesquisa-participante são abordadas nesse trecho, inclusive. 

Após essa conjuntura, são listadas as 13 propostas sugeridas pelo GT e que 

foram aprovadas em plenária final da Conferência. Para além da listagem, também se 

expõe os resultados da análise dessas propostas, onde é possível encontrar respostas 

para algumas das principais inquietações da pesquisa. Como metodologia para isso, se 

fez necessária uma análise documental e a escolha das seguintes categorias para a 

realização de uma análise quali-quantitativa: 

1. Propostas de investimento em infraestrutura tecnológica; 

2. Propostas relacionadas à produção ou exposição de conteúdos em diferentes displays/ 

mídias/ plataformas comunicacionais; 

3. Propostas que contemplassem as diversidades/pluralidades das juventudes e seus 

respectivos segmentos; 

4. Propostas que convergissem comunicação e educação. 

 A pesquisa bibliográfica ocorreu, em parte, antes da realização da Conferência 

para compreender melhor alguns conceitos como pesquisa-participante, análise 

documental e preceitos éticos na relação entre pesquisador e seu objeto de pesquisa. 

Após o evento, deu-se a outra parte da pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, 

onde foi possível cruzar, com os estudos, apontamentos de autores como Dominique 

Wolton, José Marques de Melo, Cecilia Peruzzo e Othon Jambeiro (no campo de 

comunicação e cidadania); Rousley Maia, Maria Helena Guimarães Castro e Ângela 

Cristina Salgueiro Marques (nas interfaces comunicação e política); Joan Ferrés Prats, 

Guillermo Orozco Gómez e Jorge Huergo (nas interfaces comunicação e educação para 

a participação social). 

 Por fim, a conclusão acaba por apontar para além dos resultados concretos já 

evidenciados no trecho que mostra as análises e tenta provocar novas discussões que se 

abrem a partir dessa pesquisa. Afinal, alguns passos foram dados. Caberiam, em estudos 

futors, discussões sobre o papel do poder público em executar as ações propostas e o 

monitoramento/ controle social dos jovens para que seus anseios não se tornem apenas 

caracteres no papel. 

 Antes de dar continuidade ao artigo, vale se deixar inspirar pelas palavras de 

Ângela Cristina Salgueiro Marques:  

 
A comunicação vai além das atividades mediáticas, na medida em que a 

prática de intercompreensão exigida pela deliberação demanda um 

movimento em direção ao outro. Tal movimento valoriza as dimensões 

reflexivas do uso da linguagem, ou seja, o esforço de considerar a palavra do 

outro, de interpretá-lo, de convencê-lo e de deixar persuadir por ele. Assim, o 

movimento em direção ao outro é também um exercício de comunicação, seja 

ela mediatizada ou face a face. (MARQUES, 2010, p. 84) 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Políticas Públicas de Comunicação e Juventude 

Com a criação do Estatuto da Juventude
3
, em 05 de agosto de 2013, ficam instituídos, 

por lei, os direitos dos(as) jovens brasileiros(as), os princípios e diretrizes das políticas 

públicas de juventude e as bases para a criação do sistema nacional de juventude, o 

Sinajuve. Trata-se, portanto, de um relevante e emblemático documento que contribui – 

ou que ao menos deveria contribuir – com a igual garantia de direitos básicos para 

cidadãos de 15 a 29 anos. Dois artigos dessa lei, a saber, 26 e 27, discorrem 

especificamente sobre o direito à comunicação e à liberdade de expressão. 

 

Há de se destacar que: 

 
O direito de expressão está previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

(1948), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), na 

Resolução n° 59 da Assembléia Geral das Nações Unidas (1946), na 

Resolução n° 104, adotada pela Conferência Geral da ONU para a Educação, 

a Ciência e a Cultura, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(1966), na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança (1989), 

dentre outros documentos. (ALMEIDA, 2008, p. 257) 

 

 O direito à comunicação, portanto, já é reconhecido em inúmeros países, de fato, 

como um direito a ser respeitado e com igual valor em relação a outros direitos como a 

educação, alimentação e saúde. Apesar disso, também existem países em que 

mecanismos de controle da produção, circulação e acesso à informação é algo 

recorrente, mas isso não será tratado aqui uma vez que “como processo social básico, a 

comunicação está presente em todas as sociedades, permeando as diversas dimensões 

sociais” (JAMBEIRO, 2003, p. 225). Ou seja, ainda que restrita, manipulada ou 

controlada, a comunicação é utilizada em diferentes sociedades para influenciar, atingir 

objetivos ideológicos de diferentes grupos e/ou contribuir com a manutenção ou não do 

poder. 

 O Estatuto da Juventude afirma que “o jovem tem direito à comunicação e à 

livre expressão, à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao acesso às 

tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2013). Entretanto, não há nitidez 

plena de como efetivar tais direitos, desde a promulgação do Estatuto. O que há, na 

verdade, são: a indicação da necessidade de se criar os conselhos municipais de 

juventude, de fortalecer o Sinajuve – Sistema Nacional de Juventude e um 

comprometimento do poder público (em suas diferentes esferas: municipal, estadual e 

federal) em adotar medidas amplas e genéricas
4
 que permitam a garantia desses direitos. 

Diante desse pacto do poder público para com as juventudes, é de se imaginar que esse 

público se sinta provocado a fazer seu movimento de apropriação desses direitos, agora 

instaurados com força de lei, para efetivá-los; até porque, a criação desse Estatuto vinha 

sendo pautada na última década pela própria juventude em diferentes espaços públicos 

de discussão, inclusive o das Conferências de Direitos da Criança e do Adolescente. 

                                                 
3
 Acompanhe a versão, que sempre estará atualizada, acessando 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm>. 
4
 Tais medidas são: I - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras 

de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa; II - promover a inclusão digital dos 

jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação; III - promover as redes e 

plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com deficiência; IV 

- incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção do direito do 

jovem à comunicação; e V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e 

adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
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Poderia se dizer, então, que diferentemente do que Bauman pensa a respeito dos(as) 

jovens de hoje, eles(as) ainda podem ser considerados(as) peregrinos(as), como aponta 

em sua obra De peregrino a turista, ou uma breve história da identidade: 

 
Quando Bauman (2003: 46) apresenta a metáfora do peregrino, algo que ele 

considera liquefeito em nossa época, diz que o peregrino (cuja existência está 

marcada pela insatisfação com o “aqui e agora”) adquire seu sentido junto 

com o mundo, e cada um através do outro: o peregrino dá sentido ao mundo e 

o mundo dá sentido à sua peregrinação. Toda peregrinação, como experiência 

gerada pela distância com o desejado, é uma antecipação da transformação do 

mundo. (HUERGO apud BAUMAN, 2014, p. 97) 

 

É neste ponto, portanto, que se possibilita vislumbrar a concretização de dois 

desejos – ainda que de forma simbólica. Têm-se, de um lado, contemplada uma das 

importantes reivindicações da juventude – no caso, o Estatuto – e, de outro, um 

comprometimento do Estado – ainda que através da frieza documental da lei – de 

garantir uma série de direitos, em especial o da comunicação e liberdade de expressão. 

Tal direito tem destaque aqui, sobretudo, por ser a primeira vez em que ele é 

mencionado com a expressão “direito à comunicação” em um estatuto brasileiro, fato 

que não acontece em outros instrumentos da mesma natureza, tais como o Estatuto da 

Igualdade Racial
5
, Estatuto da Pessoa com Deficiência

6
, Estatuto do Idoso

7
 e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente
8
. 

 Não se deve perder de vista que a conquista de direitos pelas juventudes, 

sobretudo o direito à comunicação, ainda configura campo de disputa e precisa ser mais 

bem desenvolvido e ampliado, além de efetivar o que já está disposto desde 2013. Esse 

indicativo, acerca da necessidade de ter consciência das ideologias das partes envolvidas 

(governo, sociedade, movimentos sociais etc.), precisa estar presente: 

 
Teoricamente, toda política pública deve promover o bem comum e o 

desenvolvimento das pessoas, considerando os direitos que detêm. Na 

prática, porém, quase todas elas atendem a interesses específicos, até mesmo 

quando realizam o bem comum. Isso se dá porque os grupos de poder afetam 

o desenho e a implementação das políticas. (CASTRO, 2008, p. 69) 

 

Na sequência, será abordada a relação entre garantia do direito à comunicação e 

conferências de juventude. Existem inúmeras possibilidades e formas de se discutir tal 

correlação. Entretanto, a pergunta que norteia – num primeiro momento – a discussão 

aqui proposta é: o que leva a Conferência Municipal de Juventude de Curitiba, recorte 

especificado nessa pesquisa, a ser vista como espaço estratégico para pautar a temática 

do direito à comunicação? 

 

 

Conferência Municipal da Juventude de Curitiba: Peculiaridades 

 A 3ª Conferência Municipal de Juventude foi convocada pelo Decreto Municipal 

604 de 1º de julho de 2015. Sua intenção é a de “atualizar a agenda da juventude para o 

desenvolvimento de Curitiba, reconhecendo e potencializando as múltiplas formas de 

expressão juvenil, além de fortalecer o combate a todas as formas de violência e 

                                                 
5
 Confira http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm 

6
 Confira http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 

7
 Confira http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm 

8
 Confira http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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preconceitos” (REGIMENTO INTERNO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

JUVENTUDE, 2015). Um aspecto interessante de se ressaltar é que, dentre os 18 

objetivos do evento, três (16,66%) versam mais diretamente de aspectos 

comunicacionais, a saber: 

- Reconhecer e fortalecer o ambiente digital como espaço de participação, articulação, 

deliberação e ação dos jovens; 

- Mobilizar a sociedade e a diversidade dos meios de comunicação comercial, popular e 

mídias livres, para a importância das políticas de juventude no desenvolvimento do país;  

- Estabelecer processo de cobertura colaborativa da 3ª Conferência Municipal de 

Juventude a partir de redes de comunicadores independentes. 

 Não se fará aqui uma análise que problematize se esses três objetivos foram ou 

não cumpridos com a realização do evento. Entretanto, nos servem como indicativos de 

como a cultura comunicacional vem ganhando força e espaço num evento dessa 

natureza. Evento que faz parte do conjunto de ações de um Estado/ Nação que, 

supostamente, por ser uma democracia, deve incentivar a participação político-social e 

fomentar a discussão de seu desenvolvimento também nos espaços públicos: 

 
Embora o país possa ser considerado avançado na legislação relativa aos 

direitos e na definição de linhas e diretrizes para a formulação de políticas 

públicas em algumas áreas, o processo de implementação desses marcos 

legais consiste em um campo complexo, devido às características do país. (...) 

Nesse contexto, é natural que as políticas públicas terminem se adaptando às 

diferentes realidades. (CASTRO, 2008, p. 77) 

 

A Conferência, portanto, é aqui interpretada como espaço legítimo e estratégico 

no processo de construção de políticas públicas de juventude em Curitiba. Se existisse 

um levantamento de todas as entidades, grupos, fóruns, redes, coletivos, grêmios 

estudantis, projetos sociais, empresas etc. que desenvolvem ações nos campos de 

política, cidadania e desenvolvimento pessoal e profissional do público jovem, 

certamente um número expressivo de iniciativas seriam identificadas. Ou seja, há um 

grande contingente de participantes de espaços de discussão pró-juventudes diluídos e 

pulverizados pela cidade – e, ao mesmo tempo, em alguns casos, trabalhando em rede –. 

Nesse sentido, a Conferência atua como catalisadora de diversos representantes de 

todos(as) esses(as) jovens. 

Antes da realização da Conferência Municipal, houve nove edições do que se 

chamou de “pré-conferências”. Elas aconteceram em nove diferentes regionais 

administrativas de Curitiba, que é uma das formas que o município tem para dividir 

regionalmente o território municipal. Desse modo, adolescentes e jovens de diferentes 

bairros e realidades socioeconômicas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco das 

políticas públicas de juventude que já acontecem em suas regionais, bem como debater 

novas políticas que devam ser criadas para melhorar as ações voltadas para este público. 

É preciso também questionar-se sobre a eficácia/ eficiência dessas pré-conferências. 

Afinal, importa questionar-se se seu formato, dinâmica, programação, metodologias, 

divulgação, duração, local e investimentos em infraestrutura foram os mais adequados 

para contribuir, de fato, com a mobilização, participação, qualificação do debate e 

elaboração de propostas para a conferência municipal. Entretanto, não é esse o enfoque 

do presente artigo, apesar de se acreditar que tais questionamentos são essenciais para 

que, mais adiante, se consiga compreender alguns aspectos da análise realizada acerca 

das propostas aprovadas na Conferência. 
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No entanto, a presença da diversidade de olhares jovens, advindos de diferentes 

regiões da cidade é bastante positiva, já que foram as pré-conferências que contribuíram 

na garantia de presença e participação dessa multiplicidade geográfica de jovens: 

 
A reivindicação crescente por reconhecimento social, por uma maior e mais 

efetiva participação em processos públicos de discussão e por direitos requer 

que sejam estabelecidas formas e procedimentos de comunicação capazes de 

garantir a legitimidade de políticas públicas que atendam a interesses 

conflitantes, sem desconsiderar a relevância de todos os pontos de vista 

envolvidos. (MARQUES, 2010, p. 83) 

 

Por último, é preciso reconhecer a importância desse tipo de evento para o 

fortalecimento da cultura de participação política entre as juventudes. Historicamente, 

o(a) jovem – em parceria com outras gerações/ pessoas de faixas etárias diferentes – têm 

tido peso importante na definição de rumos do Brasil, passando pela atuação do 

movimento estudantil, resistência ao regime militar, pelas ‘Diretas Já’, até as ações mais 

recentes como as mobilizações para a criação do Estatuto da Juventude, do Plano 

Nacional de Juventude, bem como os protestos de Junho de 2013 e as campanhas de 

enfrentamento à redução da maioridade penal. 

Contudo, se faz necessária a compreensão de que tais conquistas são frutos de 

muita disputa ideológica, simbólica, representativa e de que o movimento de busca pelo 

avanço/ progresso dessas ações deve ser contínuo: 

 
Embora Jesus Martin Barbero veja na cidade um lugar central (talvez não 

haja outros) para o exercício da política em tempos descentrados, para o 

intercâmbio dos novos saberes, para a educação imagética dos jovens, o local 

e seus modos de desenvolvimento são, também, campo de disputa. (ALVES, 

2003, p. 221) 

 

Se é nas cidades, portanto, que se estabelecem essas inter-relações de disputa – e 

não uma disputa singularmente por poder/ influência, mas uma disputa pela 

participação/ exercício coletivo de cidadania – é também nelas que a comunicação se 

coloca como elemento-chave para que se desenvolva. Tendo isso como premissa é que, 

a seguir, discorre-se sobre como foram realizadas as discussões de políticas públicas 

para e com as juventudes durante a reunião do Grupo de Trabalho que tratou sobre 

comunicação, durante a 3ª Conferência Municipal de Juventude. 

 

 

Grupo de Trabalho ‘Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão’: Breve 

Síntese da Dinâmica Desenvolvida 

 Para uma melhor compreensão de como se desenvolveram as atividades durante 

esse GT, será apresentado, a seguir, um breve resumo das ações, que aconteceram num 

único dia (sábado, 25 de Julho de 2015), nos turnos matutino e vespertino, tendo como 

base a prática da pesquisa participante. 

Primeiramente, pela manhã, os representantes do departamento de comunicação/ 

conteúdo web da Prefeitura Municipal de Curitiba, Álvaro Borba e Jana Santos, 

levantaram discussões sobre como a página oficial da Prefeitura de Curitiba tem 

utilizado linguagem jovem para se comunicar com os cidadãos, gerar engajamento e 

promover discussões acercas de diferentes temas de interesse público. A forma como a 

fanpage influencia na proposição de políticas públicas no município também foi 

abordado pela dupla. 
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 A jornalista Ednubia Ghisi, representante da Frentex/PR – Frente Paranaense 

pelo Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão e integrante do Levante 

Popular da Juventude no Paraná, pautou a importância da democratização da mídia. Ela 

pontuou a imprensa como forma de proporcionar que diferentes segmentos da sociedade 

sejam representados e tenham espaço para discutir suas reivindicações e se expressar 

culturalmente. 

 O professor universitário da UFPR – Universidade Federal do Paraná, Mário 

Messagi Júnior, explanou sobre as relações entre democracia e juventude em rede, 

trazendo resultados de pesquisas acadêmicas parciais recentes (baseadas no grupo de 

pesquisa que participa e coordena) acerca da convocação/ mobilização jovem nos 

protestos de Junho de 2013 e a influência que as diferentes mídias (TV, jornal impresso 

e web) exerceram sob a sociedade naquele período, no que diz respeito ao 

acompanhamento/ análise e interpretação daqueles fatos. 

Interessante constar que houve diversos pontos convergentes entre as falas 

desses(as) quatro painelistas, tais como: a valorização dos direitos humanos, respeito às 

diversidades e o uso das novas tecnologias e redes sociais nos processos de participação 

social e política. Isso, de certa forma, já é de se esperar quando se propõe discutir o 

direito à comunicação na esfera pública: 

 
(...) o processo social e comunicativo da deliberação não pode ser reduzido às 

trocas argumentativas submetidas a regras e princípios discursivos ideais. Ele 

é, principalmente, uma prática de intercompreensão, por meio da qual 

indivíduos e grupos aprendem a definir problemas, a negociar seus interesses, 

a buscar soluções capazes de se adequarem a uma coletividade, a reivindicar 

direitos e a conquistar um status de cidadão valorizado e politicamente 

autônomo. (MARQUES, 2010, p. 95) 

 

Ao defender que comunicar é quase que sinônimo de conviver, Wolton afirma 

que essa correlação é característica de uma sociedade “de movimento, de interatividade, 

de velocidade, de liberdade e de igualdade”.  E complementa: “Esta teoria da 

comunicação apresentada aqui, centrada na convivência, quer contribuir para renovar as 

condições teóricas e práticas desse laço social, tão frágil nas sociedades abertas, 

expostas aos grandes ventos de uma globalização sem bússola” (WOLTON, 2011, 

p.25). E isso que o autor de Informar não é comunicar apontou ficou bastante palpável à 

medida que os palestrantes faziam interconexões entre suas falas. 

Em continuidade, no período da tarde, os(as) participantes puderam dar 

sugestões de propostas que julgavam relevantes, para serem debatidas pelo grupo, 

redigidas coletivamente e votadas para encaminhamento posterior à plenária final da 

Conferência, que aconteceu no dia seguinte (domingo, 25 de Julho de 2015), com a 

presença de todos(as) os(as) conferencistas. 

Houve muita presença e participação do pesquisador que produziu este artigo, 

em relação ao seu objeto de análise: os diferentes campos atingidos pelas propostas do 

GT de comunicação e liberdade de expressão. Esteve presente antes (em diversas 

reuniões da comissão organizadora do evento), durante (mediação do Grupo de 

Trabalho ‘Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão’ e sugestão de propostas), 

além de pretender participar depois (através do acompanhamento, monitoramento e 

contribuição com o controle social das políticas públicas, para que as propostas 

levantadas sejam efetivadas). Sabe-se que este tipo de pesquisa possui suas 

particularidades. “A pesquisa participante consiste na inserção do pesquisador no 

ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação 

investigada” (PERUZZO, 2003, p. 2). Cicilia Peruzzo, inclusive, recorre a Haguete e 
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elenca as características
9
 de quem se submete a ser pesquisador(a) e utilizar tal 

metodologia (PERUZZO, 2003 apud HAGUETE). 

De modo geral, é preciso levar em consideração que a escolha desse método de 

pesquisa se desenvolveu em trânsito, de modo que, ao receber o convite para mediar as 

atividades do GT no segundo dia da Conferência, identificou-se também a oportunidade 

da realização desta pesquisa. Com isso, foi possível contribuir na redação e discussão de 

propostas juntamente com todos(as) os(as) presentes. E isso, quando acontece de 

maneira consciente, não faz mal algum: “Quando o envolvimento se dá em nível mais 

elevado, o participante além de contribuir formulando conteúdos, tem o poder de atuar 

no processo de decisões relativas aos conteúdos dos meios e à sua gestão (PERUZZO, 

2003, p. 248)”. 

 Na sequência, é possível conhecer quais propostas foram levantadas e 

aprovadas pela plenária, bem como acompanhar a análise e o devido recorte/ 

enquadramento realizado acerca delas. 

 

 

Análise das Propostas de Comunicação para a Juventude Curitibana 

 Antes de tudo, eis a reprodução do quadro de propostas aprovadas pela plenária 

final da 3ª Conferência Municipal de Juventude, que deverá ser consultada pelo poder 

público municipal
10

 nos processos de elaboração, manutenção e/ou ampliação de 

políticas públicas para as juventudes: 

 

PROPOSTAS ELABORADAS PELO GRUPO DE TRABALHO “DIREITO À 

COMUNICAÇÃO E à LIBERDADE DE EXPRESSÃO” 

01. Investir em uma rede de internet gratuita via fibra óptica, a ser implantada 

inicialmente em comunidades de vulnerabilidade social e posteriormente, 

ampliada para as demais localidades. 

02. Realizar campanhas de mobilização da população, com a abordagem específica 

para o público jovem, com o intuito de refletir sobre as violências de gênero e 

desconstruir a cultura machista. 

03. Criar um espaço de diálogo permanente entre os gestores públicos e a juventude 

dos núcleos regionais, a fim de solucionar as demandas específicas dos jovens. 

04. Criar uma rede de jovens produtores(as) de conteúdo multimídia, com 

representantes de todas as regionais administrativas de Curitiba, diversidade 

étnico-racial e de identidade de gênero, financiado pelo poder público municipal a 

fim de viabilizar a impressão de material gráfico (revistas, jornais, cartazes, 

jornais-murais etc.), produção fotográfica, produção audiovisual, serviços de 

diagramação e manutenção de conteúdos em ambientes digitais, com realização de 

formações periódicas educomunicativas com os(as) jovens dessa rede. 

05. Financiar novos projetos e programas, bem como ampliar boas práticas existentes, 

para que organizações sociais e gestores escolares possam difundir a 

educomunicação, o uso de mídias e novas tecnologias em todas as escolas públicas 

municipais, capacitando professores(as) de forma continuada e realizando oficinas 

                                                 
9
 A saber: a) Presença constante do observador no ambiente investigado para que ele possa “ver as coisas 

de dentro”; b) O investigador compartilha de modo consistente e sistematizado das atividades do grupo ou 

do contexto que está sendo estudado. Ou seja, ele se envolve nas atividades, além de compartilhar 

“interesses e fatos”; c) Há autores, como Mead e Kluckholn, que chegam a falar na necessidade do 

pesquisador “assumir o papel do outro” para poder atingir “o sentido de suas ações” (Haguete, 1990, 

p.63). 
10

 As propostas 6 e 9 são específicas para a esfera estadual. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

com os(as) estudantes. 

06. Financiar novos projetos e programas, bem como ampliar boas práticas existentes, 

para que organizações sociais e gestores escolares possam difundir a 

educomunicação, o uso de mídias e novas tecnologias em todas as escolas públicas 

estaduais, capacitando professores(as) de forma continuada e realizando oficinas 

com os(as) estudantes. 

07. Realizar atividades como capacitações e oficinas, acerca das diversas demandas da 

juventude, sobretudo das 11 temáticas/ eixos do estatuto da juventude.  

08. Tornar a prática da educomunicação uma política pública municipal, com o devido 

incentivo à ampla participação social na construção das leis que regulamentarão 

essa questão. 

09. Tornar a prática da educomunicação uma política pública estadual, com o devido 

incentivo à ampla participação social na construção das leis que regulamentarão 

essa questão. 

10. Capacitar anualmente grupos de adolescentes e jovens, de todas as regiões do 

estado e de diferentes realidades (comunidades tradicionais, do campo, etc.), para 

a produção cinematográfica, priorizando o fortalecimento das identidades culturais 

locais, financiando todo o processo desde a concepção de roteiro até a gravação e 

distribuição/ exibição do produto final, com a possibilidade de viabilizar parcerias 

com instituições (universidades, organizações, etc.). 

11. Financiar projetos e programas de comunicação específicos para jovens com 

deficiência, de modo que eles contribuam com os processos de concepção e 

produção de conteúdo audiovisual e artístico. 

12. Proporcionar a exibição de ciclos de filmes com temáticas especificamente 

desenvolvidas para o público jovem com entrada gratuita e ampla divulgação, 

aproveitando os espaços educativos e públicos das comunidades das diversas 

partes do estado. 

13. Realização de concurso cultural anual que viabilize financeiramente a produção e 

reprodução de livros criados por adolescentes e jovens paranaenses, contemplando 

os diferentes gêneros literários. 

 

 

No processo de delineamento da pesquisa, que se deu antes da participação do 

pesquisador na Conferência, interessava identificar e analisar quais e quantas propostas 

surgiriam, que pudessem se encaixar nas 4 categorias de análise seguintes:  

1ª. Propostas de Melhoramentos de Infraestrutura Tecnológica: o que se buscava aqui 

era interpretar qual o peso que as juventudes dão para o aparato técnico-estrutural na 

garantia do direito à comunicação. Ou seja, equipamentos e infraestrutura serão alvo de 

propostas das juventudes? Como isso será pautado? 

2ª. Propostas relacionadas a diferentes displays/ mídias/ plataformas comunicacionais: 

intenção era verificar se as proposições contemplariam a produção, fruição de conteúdos 

em diferentes plataformas, meios e formatos; e não apenas em eventual veiculação de 

campanhas publicitárias de conscientização, por exemplo. 

3ª. Propostas que contemplassem as diversidades/pluralidades das juventudes: afinal, 

haveria propostas específicas capazes de contemplar os diferentes grupos que compõem 

as juventudes curitibanas? Jovens da periferia, em situação de rua, com deficiência, 

negros(as), ciganos(as), mulheres, população LGBT etc. seriam lembrados(as)  como 

sujeitos com particularidades específicas de comunicação e expressão? De fato, haveria 

alguma valorização das diversidades jovens? 
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4ª Propostas que convergem comunicação e educação: tendo em vista as afinidades 

temáticas do pesquisador com essas interfaces, haveria alguma proposta que inter-

relacionasse esses dois campos? De que forma isso se daria? 

  

Na sequência, são explorados e comentados os resultados da análise quali-

quantitativa das propostas da conferência, com base nas categorias de análise que 

acabaram de ser citadas.  

 

Infraestrutura tecnológica: atingiu 46,15% das propostas (6 delas, especificamente), 

evidenciando uma preocupação instrumental, em que aparatos, equipamentos, 

cabeamento de fibra ótica são percebidos como necessários para garantir o direito à 

comunicação. 

Nesse ponto, é importante ressaltar um fato curioso. Algumas das pessoas 

presentes não acataram uma sugestão do pesquisador e mediador do GT de oferecer 

internet wi-fi de alta velocidade em pontos de grande circulação da população (grandes 

praças centrais) e nas estações-tubo e ônibus da cidade. Os argumentos, para alguns, 

foram de que isso não seria possível; para outros de que não haveria tecnologia para isso 

num ônibus em movimento; e, por último, que não seria um bom uso dos recursos 

públicos.  

 

Múltiplos displays/ mídias/ plataformas: atingiu 61,53% das propostas (8 delas, 

especificamente), fazendo menção a peças publicitárias, produção cinematográfica, 

produção de conteúdo audiovisual e produção de livros, de maneira mais direta, bem 

como apontando para termos mais genéricos como produção multimídia, difusão da 

educomunicação e realização de oficinas. 

De certo modo, esses diferentes meios pelos quais os jovens manifestaram seu 

desejo de se relacionar é reflexo de um cenário multimidiático em que estão vivendo, 

que é único e vem sendo experimentado de novas formas, diferentemente do que 

acontecia até a década passada. ‘‘Martín-Barbero (2003) tem enfatizado como nesta 

área da convergência – em que já não se lê como antes, nem se escreve como antes, nem 

se vê e escuta como antes – não se conhece, nem se aprende como antes. É importante 

sublinhar que, em conjunto, também não se comunica como antes.’’ (GÓMEZ, 2014, p. 

286) 

Marques de Melo evidencia em suas pesquisas que grupos minoritários e 

comunidades marginalizadas buscam meios alternativos de expor suas ideias: 

 
Distantes da imprensa e da internet, as comunidades empobrecidas que 

habitam as periferias urbanas se valem de meios rudimentares de expressão, 

seja para reinterpretar as mensagens recebidas diretamente da mídia massiva, 

seja para disseminar alternativamente suas informações, opiniões ou atitudes. 

(MELO, 2014, p.329) 

 

Essas propostas, no entanto, acabam por ajudar a garantir ferramentas e recursos 

necessários para que as diferentes juventudes possam se expressar. 

 

Diversidade representativa dos segmentos sociais: atingiu 76,92% das propostas (10 

delas, especificamente), com uma menção às juventudes em situação de 

vulnerabilidade, aos grupos étnico-raciais, aos jovens com deficiência, às comunidades 

tradicionais e jovens do campo; duas às questões de gênero e às peculiaridades das 

regionais administrativas de Curitiba (agrupamento de bairros); e 7 ligadas às 
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juventudes de forma abrangente. Wolton já discorria sobre a importância de pensar no 

outro na hora de comunicar: 

 
(...) não se pode negar a abertura ao outro, não se deve esquecer o receptor, é 

preciso reconhecer a importância da negociação. Em geral, somos obrigados 

a reconhecer dois movimentos contraditórios: o reconhecimento das 

identidades e a obrigação de construir a convivência cultural entre diferenças 

para evitar o comunitarismo. (WOLTON, 2011, p. 62) 

 

Esse olhar é importante para que compreendamos a importância da articulação 

entre as juventudes e suas diferentes demandas. O que é genuíno para compreendermos 

que a conexão e convergência não se dão apenas no plano digital, mas nas relações 

humanas também, como aponta Dorcé in Guillermo Orozco Gómez: 

 
Desde a dimensão da interatividade é preciso entender que a convergência 

não ocorre em um só sentido; ou seja, a convergência não é só tecnológica, é 

também cultural, cognoscitiva, linguística, situacional e estética, que se dá 

não só na confluência dos dispositivos materiais, tecnológicos ou digitais, 

nem só desde a emissão inicial, e sim desde a recepção e, a seguir, desde os 

diferentes usuários e também desde os dispositivos perceptivos e mentais dos 

sujeitos envolvidos. (GÓMEZ, 2014 apud Dorcé, 2014, p. 285) 

 

Tudo isso nos faz perceber que representatividade importa sim! E esse conjunto 

de propostas pode ser observado por diferentes óticas. De um lado, há algo de muito 

positivo quando, mesmo sem nenhum(a) participante com deficiência estando presente 

na sala em que o GT construiu suas propostas, os jovens com deficiência foram 

lembrados pelos demais. Por outro lado, observa-se que as políticas públicas de 

comunicação específicas para adolescentes indígenas, já que Curitiba possui uma aldeia 

urbana, não foi citada, por exemplo. Ou seja, há avanços no campo da sensibilização de 

jovens para com seus pares, porém, alguns segmentos acabaram, de certa forma, não 

sendo contemplados de maneira mais específica. 

 

A comunicação tratada em correlação à educação: atingiu 61,53% das propostas (8 

delas, especificamente), indicando o peso que se dá à comunicação como importante 

ferramenta num processo de educação das juventudes. Para Huergo, ‘‘o processo de 

comunicação-educação não termina no interjogo entre interpelações e reconhecimentos 

subjetivos. O processo culmina em alguma mudança nas práticas socioculturais e nas 

representações cotidianas (HUERGO, 2014, p. 115)’’. Esses dados também se 

correlacionam com o que Prats afirma. Para ele, ‘‘os cidadãos e cidadãs socialmente 

comprometidos deveriam ser capazes de tirar partido das possibilidades que a rede 

oferece, para sensibilizar e engajar o resto da cidadania em torno de suas causas 

humanitárias, sociais ou culturais (PRATS, 2014, p. 276)’’. Vale aqui também citar que 

mais da metade das propostas terem tido correlação com educação, remete a uma 

observação de José Marques de Melo: 

 
Sem educação, a sociedade permanece manietada pela exclusão cognitiva, 

inibindo em consequência o desenvolvimento da imprensa, fator civilizatório 

por excelência (Marques de Melo, 2003). Sem educação e sem imprensa, 

alavancas da participação cidadã, as sociedades permanecem estancadas, 

porque seu povo, no dizer de Paulo Freire (1967), é silencioso, mudo, 

inapente à participação. É justamente esse o quadro de cultura que alimenta 

os regimes autoritários, antípodas da democracia e da modernidade. (MELO 

apud MELO e FREIRE, 2014, p. 331) 
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Nesse sentido, percebemos que as interfaces comunicação e educação também 

sempre terão viés político e substancial para manutenção e/ou busca da democracia e 

empoderamento de sujeitos. A condição de diálogo/ comunicação permanente na 

sociedade é avaliado como algo crucial por Luiz Roberto Alves em seu artigo Cidade, 

comunicação e desenvolvimento local: 

 
A sociedade da informação se reverte, na localidade, em sociedade da 

comunicação e é somente com essa consciência de vinculação subordinada 

que qualificaremos cidadãos, crianças, adolescentes, jovens e adultos para o 

trabalho, que produziremos veículos de novas conversações, que faremos 

orçamento participativo, que produziremos alegrias com nossos bits e bytes, 

que planificaremos cidades para o futuro, que limparemos nossas fontes de 

água. (ALVES, 2003, p. 214) 

 

Com a análise, acabou-se identificando, para além das categorias de pesquisas 

aqui delimitadas, dois dados particularmente instigantes. Um deles mostra que a 

juventude tem clareza da importância de questões relacionadas ao orçamento público, 

uma vez que 5 propostas (38,46% delas) fizeram menção direta a financiamento de 

projetos e programas. Ou seja, percebem que o investimento se faz necessário para a 

garantia de certos direitos. Outro dado interessante foram as 4 proposições (30,76% 

delas) relacionadas à articulação política como, por exemplo, a que prevê criação de 

espaço permanente de diálogo entre gestores públicos e os jovens das diferentes 

regionais administrativas da cidade. Com isso, percebe-se que as juventudes querem 

fazer parte do desenvolvimento urbano, não apenas atuando em suas comunidades, 

como também tendo um canal direto com secretários municipais e outros servidores 

ligados à gestão pública. 

 

 

Considerações Finais 

 Primeiramente, é importante apontar que as juventudes precisam estar atentas à 

‘prestação de contas’/ o accountability por parte dos seus governantes, de modo que seja 

possível monitorar se suas demandas estão sendo atendidas, já que, segundo Maia, 

‘‘num sentido amplo, accountability refere-se ao imperativo democrático de que os 

representantes devem considerar os desejos e as necessidades dos cidadãos na condução 

dos negócios públicos.’’ (MAIA, 2006, p. 5) 

 Em seguida, a pesquisa leva a compreender que o exercício do direito à 

comunicação se faz ao observar e executar ações nos diferentes campos que vão para 

além das quatro categorias consideradas na metodologia adotada. Entretanto, como 

sugere Othon Jambeiro em seu artigo para o livro Comunicação para a Cidadania, ao 

estado compete, dentro das suas funções, uma atividade essencial à sociedade: 

‘‘fomentar o exercício do direito à informação, criar condições materiais e sociais para o 

cidadão expressar-se individual e coletivamente, garantir às condições necessárias à que 

a pluralidade de ideias e opiniões se torne pública e universal.’’ (JAMBEIRO, 2003, p. 

227) 

 É preciso que os agentes dos processos de garantia de direitos da juventude (os 

próprios jovens e militantes parceiros de outras faixas etárias) tenham noção de que 

garantir os recursos para executar suas propostas deliberadas em Conferência não 

pressupõem, necessariamente, que a comunicação e a liberdade de expressão fluirão 

como num passe de mágica. A cada produção de conteúdo colaborativo, por exemplo, 

poderá haver impasses ideológico-conceituais e tensionamentos certamente aparecerão. 
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Peruzzo alerta para isso: ‘‘comunicação comunitária se revela como realização coletiva 

e a geração de conteúdos voltados para o desenvolvimento comunitário local. No 

entanto, seu desempenho não é algo uníssono nem imune a distorções e contradições 

dentro dela mesma.’’ (PERUZZO, 2003, p. 260) 

Pensando que a pesquisa é fruto de uma metodologia de pesquisa participante, é 

importante ter em mente que trabalhos dessa natureza não precisam ser encarados com 

nenhum tipo de falsa imparcialidade. Ao mesmo tempo em que se tinha a clara intenção 

de produzir um artigo sobre as propostas da conferência, não havia como deixar de lado 

o direito e vontade pela participação social em prol de políticas que dizem respeitos ao 

pesquisador e a seus pares e que o diálogo e trabalho coletivo são um bom caminho para 

isso. Como afirma Jambeiro, ‘‘uma política é o produto final de negociação, coalizão e 

formação de consenso sobre determinado assunto’’ (JAMBEIRO, 2003, p. 221). 

Contudo, apesar de ser um produto final, acaba também sendo o início de um novo 

ciclo, em que se torna necessário investir tempo, novos esforços e controle social para 

que seja executada. 
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