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Resumo 

A partir do detalhamento histórico dos paradigmas comunicacionais, desenvolvido pelo 

pesquisador Emile G. McAnany, o presente artigo busca identificar aspectos que 

moldam um novo paradigma da Comunicação para o Desenvolvimento. Para tanto, 

apresenta a utilização das mídias sociais digitais como ferramenta de mobilização e 

coordenação de ações sociais propostas e desenvolvidas por e para membros de 

comunidades específicas. O texto contempla uma abordagem do conceito de 

desenvolvimento humano e aponta a emergência do novo paradigma descrevendo, 

sucintamente, a atuação de duas iniciativas de grupos ativistas, que exemplificam sua 

aplicabilidade teórico-prática.  

 

Palavras-chave: comunicação para o desenvolvimento; desenvolvimento humano; 
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Introdução 

O campo de estudos conhecido como Comunicação para o Desenvolvimento, que se 

estabeleceu depois do final da Segunda Guerra Mundial quando a Organização das 

Nações Unidas (ONU) passou a incentivar o uso dos veículos de comunicação para 

promover o crescimento de países e regiões, é atravessado por temáticas como 

modernização, difusão de modelos/saberes, comunicação internacional, 

subdesenvolvimento. O enfoque sempre se refere ao papel e/ou impacto dos meios de 
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comunicação de massa em processos que, na maior vezes, têm motivações econômicas. 

Em períodos mais recentes, no entanto, o foco se direcionou para o desenvolvimento 

social positivo ou no desenvolvimento humano. 

Este texto pretende, a partir do livro Saving the World. A Brief History of 

Communication for Development and Social Change (2012), do pesquisador Emile G. 

McAnany, e de outros referenciais, historiar as várias fases do debate em torno da 

Comunicação para o Desenvolvimento e indicar a possibilidade de estarmos 

vivenciando, na contemporaneidade, a emergência de um novo paradigma dentro deste 

campo de estudos, alicerçado em práticas sociais facilitadas pelo usos das redes sociais 

digitais. 

O artigo discute também, de maneira breve, o conceito clássico de desenvolvimento e as 

definições atuais, com base sobretudo nas formulações do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), que procura dar centralidade às pessoas, tendo como 

propósito do desenvolvimento o homem, e não a acumulação de riquezas. O PNUD 

assume como balizador o Índice de Desenvolvimento Humano elaborado pelo 

economista indiano Amartya Sen. Em razão de uma concepção de desenvolvimento na 

qual o ser humano ganha lugar privilegiado, o autor conduz a proposição do índice no 

sentido de apreender os dados relativos às esferas da vida humana que dariam mais 

liberdade e mais prazer. 

Ao final, o texto referencia uma pesquisa empírica desenvolvida por uma das autoras, 

com estudo de casos de dois grupos criados e mantidos em redes sociais digitais que 

apresentam potencial de comprovar a emergência do novo paradigma da Comunicação 

para o Desenvolvimento baseado, agora, na organização autônoma de atores sociais 

individuais que se mobilizam em torno de causas comuns e promovem ações efetivas de 

melhoria de comunidades e de promoção da felicidade das pessoas - sejam elas 

participantes e/ou beneficiárias das ações.  

  

Discutindo o desenvolvimento 

Até a década de 1970, desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico e a 

maioria dos autores defendia que o  progresso material conduziria à melhoria dos 

padrões sociais. Nos anos 80, até mesmo economistas tradicionais passaram a 
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argumentar que o desenvolvimento não corresponde somente ao crescimento da 

economia, demonstrado pelo incremento da riqueza, mas que o conceito deve abarcar 

outras variáveis (SILVA e MENDES, 2005).  

Sachs (2004) alega que houve uma nova conceituação do termo desenvolvimento que se 

localiza, historicamente, no momento da reconstrução da Europa devastada pela 

Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, a ideia de desenvolvimento implicava na 

reparação de desigualdades, trazendo a promessa de inclusão. Ao longo das décadas 

seguintes, o conceito de desenvolvimento passou a contemplar: direitos políticos, civis e 

cívicos; direitos econômicos, sociais e culturais; direitos coletivos ao meio ambiente e 

ao desenvolvimento.  

Para o autor, a igualdade, equidade e solidariedade também estão presentes no conceito 

de desenvolvimento. “O crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma 

suficiente (muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma 

vida melhor, mais feliz e mais completa para todos” (SACHS, 2004, p. 14). No lugar de 

maximizar o crescimento do PIB, o objetivo deveria ser promover a igualdade e 

melhorar as condições de vida dos menos favorecidos: 

O crescimento, mesmo que acelerado, não é sinônimo de desenvolvimento se 

ele não amplia o emprego, se não reduz a pobreza e se não atenua as 

desigualdades. (...) Ele também exige que se evite a armadilha da 

competitividade autodestrutiva, com base na depreciação da força de trabalho e 

dos recursos naturais (SACHS, 2004, p. 14).  

 

O conceito de desenvolvimento humano - introduzido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1990 -  reverte o excessivo foco na 

economia, introduz outras variáveis e coloca o ser humano no centro do processo de 

desenvolvimento. "Passa a medir até que ponto as pessoas têm voz sobre o que afeta as 

suas vidas, oportunidades justas e chances iguais de obter sua parte no crescimento. 

Revela não só os indicadores da economia, mas os benefícios recebidos pelas pessoas, o 

estoque de bem-estar acumulado" (MOTTA, 2008, p. 31). 

Um dos nomes mais importantes do debate em torno do desenvolvimento humano é o 

economista indiano Amrtya Sen. De acordo com Pinheiro (2012, p.8-9): 

Para o autor aqui estudado, um país é tanto mais desenvolvido quanto mais se 

promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus cidadãos, o que 

significa que eles têm capacidades crescentes de ser e de fazer aquilo que 

valorizam e que têm razões para valorizar. Em vez de enfocar os meios de que 
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as pessoas se utilizam para obterem o estilo de vida que desejam – sendo a 

renda o principal desses meios – a análise de Sen volta-se para aquilo que o 

autor, justificadamente, considera os fins do processo de desenvolvimento, ou 

seja, as próprias pessoas. 

 

Também no âmbito da comunicação social o debate em torno do conceito de 

desenvolvimento tem mobilizado estudiosos ao longo das últimas décadas. De acordo 

com Paula (2014, s.p),  

a década de 1970 ficou marcada pelo aparecimento formal do termo 

“Comunicação para o Desenvolvimento” (Nora Quebral, 1972) e, em 

consequência do processo de independência de dezenas de nações africanas e 

asiáticas, exigia-se uma Nova Ordem Mundial da Informação e da 

Comunicação (NOMIC) que almejava: distribuição internacional equitativa dos 

recursos de comunicação, media comunitários em áreas rurais, políticas 

nacionais em prol da preservação da identidade cultural e valorização de formas 

não comerciais de comunicação e informação. 

McAnany, na obra citada,  faz uma análise histórica e teórica dos quatro diferentes 

momentos da comunicação voltada para o desenvolvimento, apontando como sua 

abordagem evoluiu de um sistema centralizado na mídia, científico-quantitativo, 

manipulativo-centralizado e de cima-para-baixo, para um sistema mais participativo, 

democrático, empoderador e sustentável. Para tanto, volta-se para os principais teóricos 

e identifica quatro paradigmas comunicacionais, tratados na sequência. 

 

Paradigma da Modernidade 

O primeiro deles é o paradigma da modernidade - também referenciado pelo autor como 

paradigma dominante -  observado a partir das teorias de Daniel Lerner, Everett Rogers 

e Wilbur Scharamm. No período pós-guerra, a Unesco - agência das Nações Unidas 

responsável por promover educação, ciência e cultura - é identificada por McAnany 

como um dos principais propagadores da crença de que a comunicação de massa 

promoveria o livre fluxo de informação e seria um poderoso instrumento de mudança 

social e econômica. Ao incorporar comunicação como parte de sua estrutura, em 1947, a 

Unesco estabeleceu que a Comunicação para o Desenvolvimento estava intrinsecamente 

relacionada à comunicação de massa, posicionando-a como parte essencial do 

crescimento econômico das nações em desenvolvimento.  

Uma pesquisa realizada pela instituição e analisada por Daniel Lerner (1958, citado por 

McAnany, 2012) correlacionava o fato de que países altamente desenvolvidos tinham 
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altas taxas de acesso midiático, altos índices de bom desempenho educacional e altos 

índices de renda, enquanto países em desenvolvimento tinham exatamente o contrário. 

O resultado da pesquisa e da análise subsequente foi que o investimento nas mídias 

resultaria no crescimento das áreas sociais e econômicas, como educação e renda. 

McAnany (2012) identifica este argumento como a suposição fundamental na 

construção do paradigma dominante da Comunicação para o Desenvolvimento. 

Tendo isto sido estabelecido, passou-se a defender que o investimento na comunicação 

de massa deveria ser tão importante quanto os investimentos realizados na educação e 

tornou-se parte integral dos programas econômicos e de progresso social. Citando 

Lerner, McAnany aponta que 

a mídia de massa carrega mensagens que “propagandizam” sociedades 

tradicionais a tornarem-se “modernas”, ou seja, mais parecidas com o Ocidente 

e, mais precisamente, com o Estados Unidos. Nós poderíamos argumentar que 

no período pós-guerra, os Estados Unidos eram o grande modelo de 

prosperidade capitalista e do projeto iluminado onde ciência e tecnologia 

resolveram todos os problemas do mundo. Isso deve-se, na visão de Lerner, e 

talvez ainda hoje, à propagação da cultura norte-americana por meio de filmes e 

seu modelo econômico pela persuasão da comunicação midiática (na época 

rádio e filmes, e agora nas diferentes tecnologias da era digital, da transmissão 

de filmes hollywodianos, e Youtube, Facebook e além) (MCANANY, 2012, 

p.19 - tradução própria). 

 

Ao olhar para a construção do paradigma da modernidade, observa-se, portanto, a 

relação deste com os ideais capitalistas que estavam em pleno avanço naquele momento 

da história. A propagação do american way of life como padrão para o mundo definiu 

que o melhor para cada país em desenvolvimento era conformar-se ao modelo que 

estava funcionando, no caso, o modelo do capitalismo norte-americano. Este paradigma 

foi desenvolvido fundamentado não somente nos textos acadêmicos de especialistas, 

como também no discurso institucional da Unesco e de outras fundações privadas.  

Os projetos realizados com base no primeiro paradigma não foram bem sucedidos com 

o passar do tempo devido à pouca aplicabilidade da teoria na prática. Por se tratar de 

uma análise vertical e de um planejamento centralizado, as soluções partiam do ponto 

de vista das instituições e seus financiadores, e não das reais necessidades de cada 

localidade, não eram adaptadas e aplicadas de acordo com cada contexto. O resultado 

foram ações que não promoveram o engajamento necessário para que os grupos se 

envolvessem em seu próprio desenvolvimento e mudança. 
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Patrícia Paula (2014) salienta que a primeira década dos projetos de desenvolvimento 

baseados na comunicação (1960) foi de grande otimismo, com crescimento econômico - 

via industrialização e urbanização - de vários países africanos e latino-americanos. 

“Porém, rapidamente se concluiu que as debilidades do Terceiro Mundo eram muito 

mais profundas e abrangentes do que se supunha: os destinatários não possuíam 

formação nem informação que lhes permitisse optar de entre um leque infindável de 

alternativas [ofertadas pela comunicação[” (PAULA, 2014, s.p).  

Naquela etapa, modernização e desenvolvimento eram praticamente sinônimos, segundo 

a autora, e acreditava-se que a adoção de inovações tecnológicas implicava uma 

evolução automática dos indivíduos: de tradicionais para modernos. No entanto, o 

mesmo processo que prometia modernização acabou por desenraizar indivíduos e 

comunidades “das suas histórias, culturas, objectivos e ritmos de vida. Daí o falhanço 

do paradigma desenvolvimentista que ignorava a essência e a compatibilidade dos 

materiais de comunicação" (idem). 

O sistema de difusão de informações mais marcante nesta etapa da Comunicação para o 

Desenvolvimento, presente em dezenas de países, foi a extensão rural por meio 

radiofônico, na qual os pequenos e médios produtores eram incentivados a adotar 

práticas modernas de cultivo, com uso de sementes selecionadas, defensivos, 

fertilizantes etc. Os resultados foram geralmente ineficientes, pois os responsáveis pelos 

programas eram, na maioria das vezes, professores de agronomia vindos de grandes 

cidades que liam no microfone lições de manuais, nos quais se utilizava uma linguagem 

técnica, seca e ininteligível para a população rural. 

Como uma tentativa de contraponto a este modelo, em 1973, lembra Paula (2014),  o 

então Presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, propôs a “Política de Novas 

Orientações", que visava um “Desenvolvimento Rural Integrado”, e propunha uma 

mudança de foco: de objetivos econômicos para a satisfação das necessidades básicas 

das populações: comida, água potável, abrigo, educação básica e segurança. Uma 

reorientação estratégica que olhava a comunicação como alicerce imprescindível aos 

projetos e atividades desenvolvimentistas e foi designada por "Comunicação de Suporte 

ao Desenvolvimento".  

Um modelo desenvolvimentista também ele falhado. Porquê? A comunicação 

de massas era entendida como um processo linear de mensagens unidirecionais 
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e impessoais que poucas oportunidades de resposta concedia ao receptor. 

Supunha-se que a exposição aos media, per si, gerava conscientização e 

mudança. O tripé “comunicação, desenvolvimento, empowerment” não era 

percepcionado como interdependente e impulsionador de progresso. (PAULA, 

2014, s.p) 

 

Paradigma da Dependência  

As falhas encontradas no paradigma da modernidade e as críticas que começaram a ser 

levantadas sobre a utilização da comunicação de massa como ferramenta que servia às 

necessidades das classes dominantes impulsionaram teóricos a buscar outras alternativas 

para a Comunicação para o Desenvolvimento. McAnany (2012) identifica alguns 

pensadores desta linha que, por meio do questionamento ao paradigma dominante, 

marcam o desenvolvimento de um novo paradigma, o da dependência. Nesse momento, 

as ferramentas de comunicação de massa passaram a ser vistas não mais como 

multiplicadoras mágicas de mudança social, mas como instrumentos do imperialismo 

capitalista. 

Entre estes teóricos está Andre Gunder Frank, para quem os países desenvolvidos 

capitalistas, ao invés de ajudar os países em desenvolvimento, faziam exatamente o 

oposto e acabavam gerando dependência e subdesenvolvimento. Outro pensador 

importante para a fundamentação do paradigma da dependência, citado pelo autor, é 

Paulo Freire.  Sua crítica à mídia de massa como promotora de uma falsa consciência 

moldou a definição interpessoal da comunicação.  

O que era especial sobre a abordagem de Freire é que ela ressaltava a 

participação ativa dos estudantes no processo de alfabetização, o exame crítico 

de sua própria situação de opressão e o objetivo definitivo de empoderamento 

ao invés de somente aprendizado das ferramentas de leitura e escrita. Foi o 

método participativo que advogou o ativismo por parte dos estudantes e 

professores com fortes elementos ideológicos de crítica e pensamento de 

dependência (MCANANY, 2012, p.72, tradução própria). 

 

A abordagem de Freire não se limitava somente à informação, mas também fomentava o 

pensamento crítico, rompendo com a formatação do paradigma da modernidade, no qual 

o indivíduo era levado a olhar para o padrão de desenvolvimento que lhe era 

apresentado como o único caminho a ser trilhado. Sendo assim, a libertação proposta 

pelo educador era também ideológica, empoderando seus alunos por meio do 
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conhecimento e incentivando-os a promoverem mudanças sociais partindo de si mesmos 

e da comunidade na qual estavam inseridos. 

McAnany cita também Peter Golding (1974), que faz uma crítica direta ao paradigma 

dominante por ignorar o fator histórico e as particularidades regionais. De acordo com 

ele, as pesquisas e ações da Comunicação para o Desenvolvimento eram ahistóricas e 

etnocênticas, "extrapolam descobertas sobre mídias em países avançados para 

circunstâncias em outros lugares, as quais são percebidas como microcosmos 

embrionários do capitalismo ocidental" (GOLDING, 1974, apud MCANANY, 2012, 

p.75, tradução própria). 

No paradigma da dependência, os teóricos críticos buscam um novo modelo, no qual a 

metodologia de conscientização, de Freire, ocupa papel central. Para eles, a abordagem 

comunicacional deveria promover a participação e empoderamento que resultasse em 

igualdade e liberdade. Dentro disso, cada país definiria suas prioridades sociais para o 

desenvolvimento individual e local das comunidades. 

 

Paradigma da Participação 

O paradigma da participação emergiu como resultado das críticas e análises 

apresentadas até então; porém, permeia a Comunicação para o Desenvolvimento e 

mudança desde os primórdios dos estudos sobre o tema. Para McAnany (2012), a 

abordagem conferida à participação das pessoas em seu próprio desenvolvimento, que 

deu-se a partir dos anos 1980, não era novidade, mas era algo que ainda não havia 

ocupado parte essencial na teoria da Comunicação para o Desenvolvimento. 

A década de 1980 foi marcada pela crise nos vários países periféricos que, em nome do 

desenvolvimento pregado nas décadas de 1960 e 1970, realizaram empréstimos e 

privatizações. Era um momento, segundo Paula (2014), marcado por: 1. Recessão 

global na maioria dos países industrializados; 2. Sérias dificuldades econômicas nos 

países em via de desenvolvimento, como problemas na balança de pagamentos, 

dificuldades para liquidar os empréstimos e drásticas quedas dos preços dos produtos 

primários para exportação; 3. Imposição de políticas de ajustamento estrutural pelas 

agências internacionais aos países devedores; 4. Implementação de um modelo 
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neoliberal com redução do papel do Estado e dependência crescente dos mercados; 

5. Aumento da pobreza entre os marginalizados e depredação dos recursos naturais.  

Para McAnany, os esforços da Comunicação para o Desenvolvimento, naquela etapa, 

estavam voltados para o envolvimento das populações: "A participação das pessoas não 

é somente essencial para mudanças significativas, mas também para o empoderamento 

daqueles que fizeram parte do processo para continuar a fazer mudanças em suas vidas e 

ambientes" (MCANANY, 2012, p. 87, tradução própria). 

O novo paradigma enfatizava a redução da dependência dos países industrializados por 

meio da valorização da autoconfiança e participação da comunidade local, e a 

priorização da preservação e consciência dos valores culturais. Ou seja, a existência de 

uma receita universal para desenvolvimento defendida pelo paradigma da modernidade 

foi desconstruída e, a partir daqui, o desenvolvimento passou a ser considerado como 

um processo dialético integrado e multidimensional, originado nos valores de cada 

sociedade, de forma democrática e participativa. A participação permite que as 

comunidades possam interagir e decidir, sem serem dependentes de intervenções 

externas. 

Um documento essencial para os debates, neste momento histórico foi o Relatório 

MacBride (UNESCO, 1980) que enfatizava a importância das mídias locais, propunha a 

resolução de problemas estruturais graves, como a concentração de propriedade dos 

meios de comunicação em grandes grupos econômicos e a comercialização excessiva da 

informação. O relatório propôs "a comunicação popular/alternativa/libertadora/ 

transformadora/emancipadora e alicerçada no povo como protagonista" (PAULA, 2014, 

s.p.) 

Para McAnany (2012), já naquele momento, a tecnologia apresentava-se como um 

diferencial enquanto ferramenta nas mãos dos indivíduos em busca de seu próprio 

desenvolvimento, mas os resultados de sua utilização dependem do contexto e da forma 

com que ela é aplicada em cada comunidade. Os avanços tecnológicos, como se verá na 

sequência, são fundamentais para a constituição de novos paradigmas da Comunicação 

para o Desenvolvimento. 
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Paradigma do Empreendedorismo 

Por sua abordagem mais contextualizada e real, o paradigma participativo apresentou-se 

como uma alternativa viável, porém, a abrangência dos projetos nele baseados começou 

a ser questionada. A eficácia dessas ações acabou sendo limitada por diferentes fatores, 

mas principalmente pelas questões econômicas e burocráticas. Apesar do engajamento e 

a participação ativa das comunidades movimentar mudanças significativas nos projetos 

apresentados por McAnany, em algum momento seus esforços foram coagidos pela falta 

de capital e de plataformas que contribuíssem na sua continuidade e expansão. 

Enquanto a teoria e a prática do paradigma participativo estavam sendo definidas, nos 

anos 1980, uma outra abordagem, apresentada pelo autor, começou a ser estabelecida: a 

abordagem do empreendedorismo social. McAnany (2012) refere-se a dois indivíduos 

como precursores no desenvolvimento deste novo paradigma.  

O primeiro deles é o economista Muhammad Yunus, de Bangladesh, fundador do 

Grameen Bank, conhecido como o banco dos pobres. O segundo exemplo apresentado 

pelo autor é Bill Drayton, fundador da organização não governamental Ashoka, que 

funcionava como uma agência de talentos à procura de pessoas com ideias de mudanças 

sociais promissoras ao redor do mundo, financiando-as com capital pessoal por alguns 

anos. Ou seja, aplicando o modelo de investimento em start-ups, a ong apoia projetos 

que têm como foco a inovação social, e não tecnológica.  

McAnany (2012, p. 113) aponta que “a análise de ambos os casos revela que a 

comunicação, tanto pessoal quanto tecnológica, é um fator importante na estratégia de 

mudança social de Yunus e Drayton”. Sem desmerecer o apoio financeiro de outras 

instituições, o autor enfatiza que a abordagem participativa da Comunicação para o 

Desenvolvimento baseia-se no esforço da comunidade local na solução de seus próprios 

problemas e identifica essa proatividade como fundamental para um resultado eficaz. O 

que distingue a Comunicação para o Desenvolvimento do Empreendedorismo Social, de 

acordo com ele, é justamente a conexão com o financiamento.  

Na estrutura do paradigma dominante da Comunicação para o Desenvolvimento, o 

financiamento condicionava as comunidades locais a esperar por ajuda financeira 

externa e fadava ao fracasso os projetos desenvolvidos quando essa ajuda não estava 

mais disponível. Já no Empreendedorismo Social, que carrega consigo princípios do 
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paradigma participativo, os empreendedores locais estavam tão comprometidos e 

engajados com seus ideais, que o foco estava no sucesso de seus projetos e não no 

financiamento de determinada instituição. 

Assim, identifica-se um modelo híbrido formado pela teoria da Comunicação para o 

Desenvolvimento com o Empreendedorismo Social, no qual a mudança social e o 

melhoramento na vida de comunidades marginalizadas são viabilizados por projetos de 

empoderamento e autonomia por meio da utilização das Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TICs) e da comunicação interpessoal. 

Paula (2014, s.p.) esclarece que desde meados da década de 1990,  assiste-se uma 

proposta de Comunicação para o Desenvolvimento orientada para as seguintes 

premissas: "maior preocupação com os direitos e liberdades humanas, reforço das 

estratégias de empowerment local (de que são exemplo as Rádios Comunitárias), 

resgate e valorização de experiências e conhecimentos tradicionais, combate à 

infoexclusão e promoção da educação não formal das populações periféricas". Para a 

autora, existe um novo paradigma de Comunicação para o Desenvolvimento, com 

conteúdos feitos à medida e centrados nos verdadeiros problemas das pessoas.  

Finalmente percebeu-se que a natureza de cada intervenção desenvolvimentista 

deve ser equacionada segundo o contexto geográfico, histórico, cultural, 

político-partidário, religioso e económico-financeiro de cada país, de cada 

região, de cada comunidade. A voz dos sem voz começa, felizmente, a ser 

ouvida na definição dos Planos de Desenvolvimento das Nações Unidas e a isto 

chama-se: cidadania participativa/inclusiva (o maior trunfo da civilização 

humana). (PAULA, 2014, s.p.) 

 

Paradigma Emergente 

Dois estudos de caso desenvolvidos por uma das autoras do presente artigo4 apontam a 

emergência de um novo paradigma da Comunicação para o Desenvolvimento, tendo 

como alicerce as facilidades de contatos possibilitadas pela internet, em especial, pelas 

redes sociais digitais que originam comunidades virtuais. De acordo com Martino 

(2015, p. 45), comunidades digitais são agrupamentos sociais construídos a partir de 

                                                
4 Em dezembro de 2016, Keren Franciane Moura defendeu - orientada pela professora Elza Oliveira Filha 

- um Trabalho de Conclusão de Curso no qual estudou duas iniciativas de projetos sociais baseados na 

comunicação por redes sociais, Bonequeiras Sem Fronteiras e Help-Portrait. A Comunicação para o 

Desenvolvimento constitui-se um dos fundamentos teóricos mobilizados, ao lado de outras abordagens. 
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relações interpessoais mediadas por uma tela digital na qual estão informações sobre o 

grupo e "ganham força não por conta da tecnologia, mas pelas intenções, vontades, 

afetos e conhecimentos compartilhados - interação humana é o ponto de partida e a 

razão de ser das comunidades virtuais".  

Para o autor, é necessário considerar o potencial de mobilização das comunidades 

virtuais, embora elas não possam ser enquadradas como espaço necessariamente apto 

para a ação política. "Na medida em que comunidades virtuais organizam-se em torno 

de interesses comuns, é possível igualmente esperar algum tipo de mobilização em 

defesa desse núcleo compartilhado de temas (MARTINO, 2015, p.47). O autor sinaliza 

que nas redes sociais digitais, assim como nas comunidades virtuais, há imensos fluxos 

de informação entre os participantes e "a possibilidade de formação de espaços de 

debate, troca de opiniões e eventualmente de tomada de decisões não pode ser 

negligenciada na medida em que indica, também, o potencial de ação no mundo real" 

(idem). Foi o que aconteceu com os dois exemplos estudados. Os modelos de 

organização do Bonequeiras Sem Fronteiras e do Help-Portrait usam as mídias digitais 

de maneira a incorporar indivíduos em uma forma de participação ativa. 

No dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto de grandes proporções atingiu o Haiti. O 

acontecimento alcançou o globo em questão de minutos devido à ação dos principais 

conglomerados de mídia para realizar a cobertura jornalística - praxe praticamente 

automática em casos como este. Ao deparar-se com a notícia na TV e nos sites da 

internet, o fotógrafo Jeremy Cowart indignou-se em perceber que a população vítima do 

terremoto estava sendo representada pelas mídias jornalísticas como simples estatísticas. 

Isto é, as pessoas foram reduzidas a números que eram divulgados para o mundo, 

fazendo com que o fator humanitário fosse perdido na definição das prioridades 

comunicacionais. "Por dias eu assisti enquanto a televisão mostrava imagens de tristeza 

e desgraça… Corpos mortos, prédios desmoronados… Parecia uma mostra sem coração 

de números e estatísticas. 'Como aquelas pessoas estavam se sentindo?', eu pensava"5. 

Ele decidiu ir para o Haiti e perguntar isso às pessoas. O resultado foi um projeto que 

ganhou enorme repercussão, foi encampado pela ONU e favoreceu a doação de recursos 

para a reconstrução do país. A partir disso, Cowart passou a mobilizar fotógrafos em 

                                                
5 Jeremy Cowart. Voices of Haiti: The Making of, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=7K6HeIRCrfU, acesso em 13 de jul. 2017. 
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várias partes do mundo para, em iniciativas locais e com recursos próprios, 

fotografarem segmentos marginalizados da população com objetivo de reconstruir a 

autoestima das pessoas, o projeto Help-Portrait.   

Em 2012, a ação policial de desapropriação do bairro Pinheirinho, em São José dos 

Campos, no interior paulista, gerou grande comoção por conta da violência policial. Os 

telejornais e jornais impressos noticiaram o acontecimento, mas foi nas redes sociais 

que a discussão sobre a opressão e injustiça demonstrada pela ação do Estado foi 

fomentada. Com isso, muitas pessoas e organizações mobilizaram-se para aliviar as 

perdas e danos sofridos pelas famílias da comunidade. A educadora Andréa Cordeiro 

sensibilizou-se especificamente pela situação das crianças e decidiu usar seu hobbie de 

costura para intervir de alguma forma. Em poucos dias, usando a comunicação via 

facebook, ela reuniu 200 artesãs de vários estados dispostas a produzir bonecas para 

aquelas crianças. Nos últimos cinco anos, dezenas de ações semelhantes foram 

desenvolvidas e o grupo continua intervindo nas realidades locais, promovendo o 

desenvolvimento humano. 

As ideias de fabricação de bonecas para populações vitimadas ou de produção de 

fotografias para (e de) grupos marginalizados partiram de cidadãos comuns, resultando 

em projetos que têm seu foco no que estas propostas significam na vida das pessoas. E é 

isso que a Comunicação para o Desenvolvimento almeja desde o princípio: uma 

comunicação focada no desenvolvimento a partir da mudança social. Para McAnany 

(2012), existe um discurso recorrente entre os profissionais da Comunicação para o 

Desenvolvimento de permitir que as pessoas tenham voz e instigá-las a participar de seu 

próprio desenvolvimento. Neste contexto, as novas tecnologias amplificam o impacto 

das mudanças sociais e, para o autor, o desafio é combinar esses objetivos de novas 

maneiras que aumentem tanto a participação quanto a inovação tecnológica. 

O salto da Comunicação para Desenvolvimento, dos paradigmas citados por McAnany 

(2012), para os projetos analisados é a utilização das mídias sociais digitais como meio 

de organização e mobilização, e não como um fim em si mesmas ou como 

viabilizadoras de um produto final social relacionado ou promovido por mídias 

específicas. Os casos apresentados em seu livro mostram mudanças sociais realizadas a 

partir de produtos midiáticos produzidos do povo para o povo, promovendo discussão 
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sobre agendas sociais, tais como direitos humanos, gênero, religião, em modelos 

comerciais. 

A onipresença da internet é fator determinante para que ações de mudanças sociais 

possam ser maximizadas, mesmo que não planejadas para tal. Tratando-se de ações de 

Comunicação para o Desenvolvimento, a empatia ligada ao excedente cognitivo6 de 

cada indivíduo e a viabilização do fluxo de informação, podem promover engajamento e 

crescimento exponencial de mudanças sociais a partir de projetos sem grandes 

pretensões. 

Tanto o excedente cognitivo quanto as possibilidades tecnológicas atuais fazem com 

que as mídias sociais digitais deixem de ser meros meios de comunicação e informação 

para tornarem-se poderosos locais de coordenação, viabilizando ações reais que 

influenciam diretamente a vida de indivíduos e, consequentemente, a sociedade como 

um todo. 

  

Considerações finais 

Apesar de apresentar a construção de cada paradigma de maneira histórica e sequencial, 

McAnany (2012) ressalta que todos ainda estão presentes nas práticas comunicacionais, 

de alguma maneira. Porém, o que define a ordem cronológica apresentada é o discurso 

teórico predominante em cada momento sobre desenvolvimento e mudança social. Em 

suma, a difusão modernizadora foi o discurso dominante que se estendeu dos anos 1950 

até meados dos anos 1970. Já o paradigma da dependência e sua crítica ascenderam dos 

anos 1970 aos meados dos anos 1980. A abordagem participativa pode ser identificada 

como tornando-se dominante em ambos os campos de formação acadêmico e político 

em meados dos anos 1980, continuando até o começo do novo milênio. E assim, a teoria 

e a prática de hoje irão argumentar por outro paradigma que pode estar emergindo para 

a comunicação e mudança social.  

Este texto buscou apontar como a mobilização de pessoas, conectadas por meio das 

redes sociais digitais, pode resultar em ações capazes de promover efetivo 

desenvolvimento humano dos segmentos envolvidos. Considerando todos os 

                                                
6 Shirky (2011), pesquisador e teórico das mídias sociais, chama de excedente cognitivo o tempo livre 

resultante da diminuição da carga de trabalho. 
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depoimentos de participantes dos projetos, ouvidos na pesquisa referenciada, é correto 

garantir que o envolvimento nas atividades representou a construção de espaços de 

felicidade para os doadores de tempo e trabalho, bem como contribuiu, de diferentes 

maneiras, na mitigação de dores das populações beneficiadas.  

No presente texto, até por uma questão de tamanho, não foi possível enfrentar o debate 

em torno do terceiro setor e sua reconfiguração a partir das mudanças possibilitadas 

pelas novas tecnologias e as construções de empreendimentos sociais locais, 

independentes, descentralizados e, sobretudo, eficazes. O que a abordagem da 

Comunicação para o Desenvolvimento - e seu paradigma emergente - podem contribuir 

para o entendimento deste novo momento da vida em sociedade depende ainda de 

reflexões posteriores e mais aprofundadas do ponto de vista da metodologia de 

pesquisa. Pretendemos dar um primeiro passo e fazer coro com um slogan que teve 

ampla aceitação em um passado recente, e parece menos lembrado hoje: um outro 

mundo é possível.  
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