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Educomunicação para a autonomia,
cidadania e felicidade: reflexões
Das formas de comunicação
Está em alta fazer comunicação. De um neologismo, palavra re-criada
atualmente, vem o conceito real da “comunicação popular”, aquela que realmente
é feita pelo povo e para o povo. Já não é tão difícil encontrar experiências de
educomunicação nas comunidades, e isso ocorre também pela transferência das
tecnologias de informação e comunicação, ou seja, pela facilidade que temos
hoje com os aparelhos celulares, computadores, internet e a recém-chegada TV
digital.
No entanto, ainda que não existissem tantos aparelhos ou instrumentos de
comunicação, a educomunicação poderia ser tão eficiente quanto quando se utilizam
as tecnologias. Por quê? Porque a comunicação nunca dependeu de tecnologia ou
inventos do ser humano para ocorrer.
A comunicação pertence e sempre pertenceu a nós, humanos, mas ela
também é um padrão que existe no universo.
Educomunicação é uma nova palavra, mas sua essência é a mesma da
chamada “comunicação popular”, desenvolvida muitas vezes para dar poder, espaço,
voz, para empoderar minorias, para manifestar insatisfação diante de uma injustiça
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social, ambiental, econômica, moral etc. E mesmo para atender às demandas que os
meios de comunicação de massa não são capazes de atender.
Por que os meios de comunicação de massa, ou seja, os jornais impressos, os
canais de televisão, os portais de informação da internet e as emissoras comerciais
de rádio não fazem educomunicação? Porque seu principal objetivo não é beneficiar
um coletivo (embora todos façam isso em um nível menor ou maior); eles possuem
o legítimo interesse empresarial, de lucro. E isso é mau? Absolutamente! É apenas a
lei do mercado econômico de nosso sistema financeiro e social.

“A educomunicação é a utilização dos meios
de comunicação para produzir comunicação como
um direito humano de todos, independente de idade,
gênero, origem ou condição social.”
Por isso é justificável – não ético – que alguns meios de comunicação
noticiem tragédias, crimes, fofocas ou estimulem a invasão da privacidade da vida
alheia.
Embora existam canais de televisão comunitários e rádios também criadas
para atender comunidades, eles não se enquadram na categoria de meio de
comunicação de massa.
O surgimento de um meio de educomunicação não ocorre exatamente para
se opor aos meios de comunicação de massa; isso pode acontecer, mas geralmente
ela surge para fazer um papel que não é feito por estes grupos ou multinacionais.
Se atualmente contarmos todas as redes de comunicação em massa - editoras,
produtoras de filmes, grupos proprietários de jornais, rádios e emissoras e canais de
televisão - perceberemos que todos estes meios de comunicação são propriedades
de algumas famílias.
Se ainda assim você quer acreditar que quatro ou cinco famílias podem
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representar e atender às necessidades da gigantesca diversidade de idiomas,
culturas, pensamentos, ideologias, filosofias, anseios, problemas e soluções de sete
bilhões de pessoas no mundo, você tem toda liberdade, pois seu pensamento é
talvez uma das poucas partes de seu ser que não podem ser aprisionadas realmente.
Mas talvez devamos adquirir mais inteligência para conhecer e, sabendo como tudo
funciona hoje no mundo, talvez possamos construir e pensar uma nova forma de
comunicação, que não exclua as atuais, mas as aperfeiçoe e melhore.
Para maior compreensão, educomunicação é uma palavra criada a partir da
junção de educação + comunicação, dando um primeiro sentido à sua real missão
de ensinar a fazer comunicação por meio de um processo educativo, libertário, pois
oferece a capacidade de desenvolver a comunicação com objetivo de benefício de
um coletivo, um grupo.
Não é nada inteligente deixar de observar a natureza. É perda de tempo.
Ela é como um microcosmo do universo, a natureza de nosso interior, de nosso
organismo, de nossa psicologia, dos que estão ao nosso redor, dos seres animados
e inanimados, pois até onde podemos conferir pelos registros da ciência ainda
preservados, muitos importantes cientistas afirmavam que, embora os minerais,
por exemplo, não tivessem movimento, emitiam energia, interagiam com o seu
ambiente, igual àquela planta popularmente conhecida no Brasil como dormemaria, que recolhe suas folhas quando as tocamos ou quando o sol se põe, e as abre
ao amanhecer, mesmo sem ter olhos para ver a luz.
Recentemente, Aidan Dwyer, um menino de 13 anos, foi considerado gênio
por ter criado a primeira forma diferente de captar energia solar.
Por meio das células fotovoltaicas ele resolveu imitar, no quintal de sua
LEITURA: Mais conceitos sobre Educomunicação estão disponíel disponível no DVD
que acompanha esta obra.
VÍDEOS: Assista os vídeos indicados pelo autor no Guia Didático do Aluno e refleita
sobre como podemos aprender com a natureza.
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casa, o padrão e o formato das folhas e galhos das plantas, e colocou cada célula no
formato da folha e na posição correta, imitando a própria natureza, crescendo em
formato espiral. Assim a captação de energia é muito mais eficiente que os atuais
painéis quadradões, que ocupam grande espaço e são ainda muito caros para suprir
uma família inteira com energia elétrica e água quente.
O menino foi mais inteligente que muitos doutores e cientistas “PhDeuses”.
E sabem por quê?
Novamente, porque tudo que ele fez foi observar a natureza ao seu redor.
Assim é como aprenderemos a fazer a educomunicação.
Observando o mundo, ou a nós mesmos, não importa sobre qual partícula
ou porção vamos colocar atenção, para aprender a fazer comunicação devemos
observar para depois produzir, comunicar, difundir aquilo que dará mais felicidade
e equilíbrio aos nossos irmãos, à comunidade, ao coletivo.
Para aprender, precisamos aprender a fazer as perguntas corretas. Mesmo
errando, aprendemos. Aprendemos o que fazer e o que não fazer da próxima vez.
Não é assim nossa vida?
Desde o reino vegetal até o mineral e animal, ou mesmo nos fenômenos
da natureza e do universo, como as estações do ano, os ventos, a cheia e a seca,
a comunicação é parte integrante de tudo no universo; sem a comunicação não
haveria também universo. Seria mais propício compararmos a comunicação a
um padrão do universo para criar ou destruir, pois mesmo a destruição é apenas
temporária e, depois de um ciclo de morte, segue-se um ciclo de vida.
Não fosse assim, as folhas que caem das árvores não alimentariam novas
plantas que se nutrem do rico solo que foi transformado com os elementos da
natureza.
Terra e sol, mar e terra, sistemas solares, galáxias, estrelas e buracos negros,
noite e dia, calor e frio, cheia e seca, fogo e água. Tudo interage, comunica-se em
ciclos, em ondas que irradiam energia, luz, cores, movimentos.
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A nossa própria galáxia tem o mesmo formato do símbolo do Yin e Yang,
porque energias opostas se equilibram.
Quando a seca castiga a terra, a natureza e os seres humanos, quando tudo
está quase seco, quando a última folha da centenária árvore cai, levando com ela
o último suspiro de esperança por água, então chega a hora da cheia dos rios no
Pantanal e da primavera no Cerrado.
Se a seca quase matou a natureza, ela também é a responsável por quebrar
a dormência de sementes, de flores e diversas formas de vida.

“Existem métodos tão simples que mesmo
sem livros e sem professores por perto da gente,
compreendemos que a natureza fora e dentro da gente
oferece tudo que precisamos para aprender.”
A semente nunca germina sem o equilíbrio de duas forças. Para muitos
isso é uma revelação, mas não para biólogos, pantaneiros, mateiros ou sertanejos,
porque eles observam a natureza. E isso é tudo que precisamos para aprender tudo
que quisermos. Observe a comunicação entre tudo neste mundo. A semente pode
ficar milhares de anos dormente e não germinar. Mas se um dia ela cair na terra e
sofrer a ação do fogo e da água, despertará. Um dos métodos mais simples é colocar
a semente em água para ferver e, antes de ela borbulhar, no instante em que a panela
metálica começa a estalar e as primeiras bolhinhas de ar começam a se desprender
do fundo, desliga-se o fogo. Pronto: a semente quebrou sua dormência.
Entendem agora que até mesmo o fogo e a água tiveram de se comunicar,

VÍDEO - Assista a palestra sobre a Mensagem da Água (http://www.youtube.com/
watch?v=wqVaTkLW3bs) e realize o experimento indicado no Guia Didático do Aluno
disponível no DVD que acompanha esta obra.
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nem muito de um, nem muito de outro, mas os dois elementos tiveram de interagir
para gerar uma nova vida?
E nós, seres humanos, como quebramos a nossa dormência? Reflita todos
os dias sobre isso.

Fazendo educomunicação sem complicação
Além do padrão universal que divide as criações em duas, em três ou uma,
existem fios invisíveis, ondas que o aparelho humano convencional não é capaz de
ver, sentir ou ouvir.
Assim, nunca poderíamos dizer que temos que aprender a fazer comunicação,
se nós somos comunicação desde antes de nascermos. Comunicávamos à nossa
mãezinha que precisávamos mais de jaca do que de laranja, ou preferíamos um
dia doces de compota, especialmente aqueles de figo com creme de leite e, no
dia seguinte, só de sentir o cheiro enjoávamos. Depois passamos a nos mover, a
dar sinais de comunicação entre nosso mundo e quem vinha de fora apertar com
carinho a barriga da mamãe, como se fossem curiosos querendo saber quem estava
ali dentro do ovo.
Mesmo antes de nascer os fetos podem ouvir e reagir perfeitamente a sons,
músicas, sentimentos e pensamentos, seja da mãe ou dos que estão a seu redor. Mas
isso é apenas um conhecimento universal que todas as mães já sabem.
Neste módulo, você compreenderá que educomunicação é um tipo de
comunicação produzida, planejada e executada da forma como você quiser e, nesse
método, você compreenderá por que já sabe como fazer comunicação, bastando
apenas um pouco de orientação do professor e dos tutores para atingir os melhores
resultados.
Da teoria da evolução atual às diversas teorias das mudanças climáticas e
às notícias de conflitos religiosos, políticos ou culturais, todos se dizem donos da
verdade. Muitos cientistas preferem acreditar que existam várias verdades.
Mas nós, jornalistas, e vocês, comunicadores populares, utilizamos a
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seguinte sabedoria: “Existem várias versões de uma mesma verdade”.
Ainda que fosse uma verdade única, num suposto início de notícia ou fato,
é certo que cada testemunha irá manifestar o registro na sua linguagem, em forma
de desenho, foto, vídeo, escrita etc. Mas não entraremos no mérito de procurar
saber quem fala verdade ou quem fala mentira. Certamente muitas informações
possuem conflitos de interesses e se você novamente parar de buscar tantas teorias
fora, mas se focar em sua própria vida, compreenderá que os mesmos conflitos
entre os países que estão em guerra, por exemplo, apresentam-se em menor escala
na nossa vida e no nosso cotidiano.
Por exemplo, se lhe perguntarem: “O que você acha de sua sogra?”
E se perguntarem à sua sogra: “O que você acha de sua nora/seu genro?”
Possivelmente a maioria das respostas será diferente, embora existam lindos
exemplos de relações harmoniosas.
Um bandido preso, na maioria dos casos, sempre alega inocência. Assim
como sua vítima alegará que o criminoso ou contraventor é culpado.
Então, a busca da verdade-verdadeira, como dizem filósofos, é quase uma
utopia, é um sonho, uma conquista quase impossível. Mas isso nos inspira, como
tentar saber de onde vieram os humanos ou como surgiu o primeiro dessa espécie; e,
se houver uma missão nobre, qual será ela em nossas vidas? E se um dia pudéssemos
imaginar como seria a humanidade no futuro, daqui a 10 mil anos?
Tais questões, como o objetivo fundamental do jornalismo – a busca da
verdade –, são como o sonho de um planeta sem guerras, sofrimento e mortes.

A origem da comunicação
Talvez não seja tão importante descobrir a verdade e a origem de tudo
inicialmente, pois essas respostas ainda requerem o desenvolvimento de uma
superinteligência humana, e isso não se adquire apenas intelectualmente, mas na
prática da vida, no dia a dia. Talvez essa descoberta seja mérito, seja um plus, um
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presente que ganhamos quando resolvemos buscar simplesmente o desenvolvimento
da maior capacidade humana já descoberta: o poder e o amor.
Pois não é clichê lembrarmos novamente da relação de seu mundo
comunicativo. Você só nasceu neste mundo porque um dia um homem e uma
mulher se olharam e se apaixonaram. E isso não aconteceu pelo sexo, embora
todos nasçamos de cabeça para baixo e comecemos a caminhar em quatro patas
(engatinhando) e sem nada saber.
Todos nascemos a partir do princípio simples do amor. O brilho, a luz
no olhar, a transmissão de uma forma de energia, de uma manifestação chamada
eletromagnetismo. Mas mesmo o eletromagnetismo, ou o que poderíamos
simplesmente chamar de eletricidade humana e do universo, sozinho não bastaria
para criar nova vida. A essa eletricidade acrescenta-se o amor. E o amor não possui
definição, pois é superior ao verbo, à escrita, à materialidade.
O amor deu origem à comunicação.
Como diz o sagrado livro conhecido como Bíblia, no princípio de tudo
foi o verbo que se criou e se fez carne; a ciência que estuda simples fenômenos
físicos também diz algo semelhante. Ainda que tenhamos desvendado pouco sobre
o comportamento do som, sabemos que ele se manifesta como uma vibração, e
cada vibração, cada tipo de nota musical, cada tipo de frequência dá movimento,
forma e até mesmo cor a partículas materiais. Hoje é provado que o som cria.
E assim é verdade, finalmente, o que há milhares de anos escreveram
homens e mulheres de sabedoria: que o verbo criou o universo.
Com maior acesso às informações e pesquisas do passado, registradas e
democratizadas pelo mundo em vários idiomas, podemos hoje fazer experiências
com a vibração do som em uma mesa com um punhado de areia.
O som gerado dá forma, movimento, volume aos grãos, e estes assumem o
mesmo formato dos sistemas solares, das galáxias, os mesmos padrões de giro dos
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planetas ou de troca de gases entre a árvore e o ser humano. Estudamos também como
a ressonância é capaz de nos promover uma vida equilibrada ou desequilibrada.
A vibração de uma ópera de Mozart, quando encontra uma superfície
plana, como um pedaço de papel com um punhado de terra em cima, logo espalha
os grãos e desenha uma figura geométrica, uma estrela perfeita de 12 pontas.
Muitos dos conhecimentos sobre a comunicação no universo não são
ensinados nas escolas e nem repassados pela maioria dos cientistas. Por quê? Boa
pergunta. Mas, além da limitação e da tendência que temos de classificar tudo
que é contrário ou demasiadamente diferente do conhecimento tradicional que
aprendemos como “teoria da conspiração”(talvez isto seja uma forma de evitar que
aprendamos realmente aquilo que seja importante), além deste “medo” irracional
que temos em relação a tudo que é desconhecido, devemos usar mais a inteligência
racional e imaginar que talvez os grandes homens do passado tenham deixado
muitos desses conhecimentos já registrados para a atual civilização e que talvez
não tenhamos tamanha inteligência ou precisemos recuperar esses conhecimentoschave para novamente compreender essas informações.
Mas como será que a velha benzedeira sabe com antecedência, sem que
ninguém lhe revele ou sem que tenha lido algum livro com fórmulas, que uma
criança tem “mau-olhado”? E como é possível que determinadas ervas especiais e
orações ditas ao pé-do-ouvido da criança curem um mal que nem os médicos ou
“PhDeuses” da medicina conseguem curar?
Como o pantaneiro sabe que as mudanças climáticas e o aquecimento
global não têm relação exatamente com o carbono, mas como fato de que o sol está
mais baixo, mais próximo da Terra, embora nunca tenham lido livros que digam
que antigamente, na época de Sócrates, crucificavam-se cientistas que afirmavam
que o sol possui mais ou menos a metade do tamanho da península do Peloponeso?
Depois começamos a acreditar na teoria da Terra chata, plana, mais tarde
na teoria da Terra como centro do sistema, depois do sol como centro do sistema.

28

Antes o café fazia mal, agora faz bem, idem para o ovo, açúcar, cigarro,
cerveja.
Bem, você já percebeu que, conhecendo a nossa própria história, percebemos
que as verdades são realmente relativas.
Mas a educomunicação dá a base para toda a vida, porque é como o
pantaneiro que sabe com semanas ou meses de antecedência o exato dia e hora
em que virá chuva ou em que nascerá uma nova ninhada de jacarés. Mesmo sem a
internet, sem os livros e sem as academias, o pantaneiro de raiz sabe e sempre soube
que a melhor escola é a sua própria vida e o melhor livro é a própria observação da
natureza e do meio ambiente.

Ser humano, o meio de comunicação mais eficiente do mundo
Muitos ainda desconhecem as novas teorias sobre a água.
Será essencial compreendermos a relação da água com a comunicação,
porque não somos apenas ar (respiração), terra (carne) e fogo (calor, sexo,
bioeletricidade), somos também água!

“Para fazer comunicação, precisamos primeiro
compreender quem somos nós. E nós somos máquinas
ou organismos ou seres perfeitos que em si são
comunicação, acordados ou dormindo.”
Os estudos sobre a mensagem da água demonstram a capacidade que
dois átomos de hidrogênio, combinados com um de oxigênio, têm de acumular
e memorizar informações, como se fosse o menor microchip do mundo. Mas,
pensando bem, você logo poderá perceber que somos realmente uma máquina
humana, um complexo, perfeito e maravilhoso computador, o mais evoluído de
todos neste mundo, porque temos 70% de água no corpo.
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Uma das questões que o professor coloca aos alunos para reflexão é:
“se realmente encontrarmos essa verdade, de que somos o mais perfeito, o mais
evoluído, eficiente e veloz megacomputador que já existiu no mundo, por que ainda
necessitamos de usar computadores que dão ‘pau’ de meia em meia hora?”
Talvez a máquina humana seja ainda como a semente que não brotou,
mesmo depois de milhares de anos.
Mas um dia – basta conhecimento, basta amor – serão despertadas todas as
potencialidades, e uma potencialidade básica dos super-humanos do futuro será a
comunicação.

Por que fazer educomunicação?
Um jornalista ou um comunicador de alta credibilidade nunca desenvolve
sua produção apenas trabalhando dentro das redações. Ele se inspira em tudo que
observa, vê, sente, ouve, pensa. As pessoas, a natureza, o meio que o circula são
parte de sua experiência de mundo, e sua expressão, quanto mais compreender que
tudo que existe no mundo deveria ser respeitado e não julgado, se desenvolverá
com maior maturidade e amor pela humanidade.
O ditado conhecido pelos estudantes de jornalismo diz que “jornalista
escreve para jornalista”. Assim é a verdade. Quando um meio de comunicação
apresenta em primeira mão um fato, fura os demais. E, assim, estes não noticiam,
porque isso já foi feito pelo concorrente. De que importa isso para os leitores do
jornal B, que não noticiou o fato?
Um verdadeiro jornalista ou educomunicador nunca escreve para si nem
para uma empresa comercial apenas. Ele escreve para um coletivo, um grupo, para
o bem comum.
E ainda que a verdade-verdadeira seja uma utopia, quanto mais
próximo disso chegarmos, mais teremos a certeza do fundamental papel do bom
comunicador na sociedade. Quando comunicamos dor e sofrimento, apenas, é
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isso que construímos e materializamos no mundo. Mas quando comunicamos dor
e sofrimento com responsabilidade e máximo de isenção, isso se traduz em não
julgar as versões da verdade, senão apresentá-las ao público. Pois jornalista não é
delegado, nem juiz, nem dono da verdade, é apenas um trabalhador que organiza e
distribui informações de relevante interesse público.
Os conhecimentos acumulados e registrados pela história nunca devem ser
menosprezados. Devemos, como estudantes de comunicação, nos lembrar sempre
de que as informações do passado nos dão um chão, nos orientam e nos informam
de onde viemos, o que fizemos e como tem ocorrido nossa história neste mundo.
Se observarmos apenas os livros e as teorias e nos esquecermos da vida, que
é bem diferente de um livro – feito de folhas mortas das árvores, mas com seu nobre
valor – então poderemos perder a maior oportunidade de realmente aprender a
fazer comunicação melhor, com um objetivo nobre, superior, pois a vida não é um
livro de folhas cinza-amareladas nem um chip de computador. A mim, professor,
ela é mais parecida com uma linda árvore que dá flores e frutos doces e deliciosos,
que matam a fome e a sede e nos dão saciedade de alegria durante mais de uma
estação por ano.
A comunicação feita na nossa vida é mais parecida com o vento, que é tão
físico e real, mas nunca sabemos realmente de onde veio e para onde vai. A natureza
é livre e perfeita. Por que então todos os seres humanos do mundo ainda não são ou
não se sentem totalmente livres, perfeitos e felizes?
Na nossa re-conexão como um ser perfeito do universo, compreenderemos
que a comunicação com o objetivo de melhorar a vida ou aliviar um sofrimento de
um grupo ou comunidade será uma consequência natural do aprendizado sobre
nós mesmos.
Somente quando começarmos a compreender o que somos, ou seja, quais
são as reais potencialidades de cada ser humano, poderemos promover qualquer
tipo de comunicação que resultará em equilíbrio, em distribuição de riquezas, de
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conhecimentos, informações úteis que beneficiem a todos.
Isso é um sonho? Não, não é sonho, porque em essência todos, todos nós
queremos um mundo melhor e sabemos realmente como é bom amar e sermos
amados. Mas, às vezes, quando um não consegue falar ou compreender o que o
outro diz, geram-se ruídos.
Enfim, a verdadeira educomunicação se aprende sozinho, pois ela é mais a
própria ação, a própria atitude, a teoria que aprendemos refletida em prática.
Por exemplo: pensemos agora em quais formas de comunicação podemos
já fazer, seja escrita, oral, fotográfica ou audiovisual (com os aparelhos celulares
ou máquinas fotográficas), por desenhos, campanhas, gestos (mímicas), códigos
(código morse, taquigrafia), músicas, símbolos etc. Como ser humano, tudo que
você aprendeu foi por tentativa e erro e por trilhar este ou aquele caminho; ainda
que no início não tivesse nenhum livro, foi desenvolvendo:
• O chorar para pedir leite, carinho ou cura de dores e doenças, cada um
com suas notas musicais, com seus tons e semitons diferentes; uma mãe e um bom
pai compreendem o que significa cada tipo de choro.
• O andar, ainda que isso fosse de extrema preocupação dos adultos que o
acompanharam nesse momento tão importante, e significasse tombar, cair, ganhar
dores e galinhos na cabeça, feridinhas na pele.
• O falar, pois ainda que uma criança não saiba compreender inicialmente
o significado do idioma dos adultos, ela se comunica perfeitamente no idioma dos
bebês com outros de igual idade. Por exemplo: as crianças e os bebês que ainda não
falam, balbuciam sons guturais que nós adultos não compreendemos, mas eles se
entendem muito bem entre si. Este é um mistério para muitos. E eles também têm
a capacidade de se comunicar com os animais.
• O escrever, pois você aprendeu a escrever, treinando a caligrafia,
treinando com os ditados dos professores, ainda que pudesse inicialmente sentir
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enorme dificuldade de expressar seu pensamento, algo que não se pega nem se toca,
mas que é tão real quanto a vida, no papel ou numa redação.
A vida é nossa perfeita escola de comunicação.
Mas estamos realmente aproveitando a potencialidade da comunicação
para nossos objetivos?
Estamos realmente obtendo mais felicidade ou seu oposto, tristeza, com a
comunicação que fazemos?
Ainda que não houvesse livros, nem computadores ou internet, ou mesmo
telefone ou telégrafo, o ser humano nunca deixaria de se comunicar, pois ele nunca
deixa de pensar; daí, talvez, venha a sabedoria que diz: “penso, logo existo.”
Pensando bem, agora que você conheceu um pouco mais do incrível “ser
humano” e da natureza universal, que tipo de comunicação você mais gosta de fazer?

Depois de responder às perguntas, faça as seguintes reflexões:
Primeira reflexão: Por que os jovens que saem às ruas estão, no senso
comum do povo brasileiro, sendo estigmatizados como baderneiros e arruaceiros, e
por que no carnaval as pessoas saem para manifestar alegria com máscaras, bebem
todas, brigam, se envolvem em crimes e acidentes de trânsito e geralmente não são
presas? E por que hoje, quando jovens saem às ruas de máscaras, para manifestar
insatisfação com a corrupção e o governo brasileiro, lutando por menos impostos,
mais empregos, serviços gratuitos e de qualidade, a maioria das pessoas comuns
acredita que são nada mais que um bando de arruaceiros e que realmente a polícia
deveria bater e prender essas crianças?
Ainda que os meios de comunicação noticiem que a baderna é feita por
“alguns” mascarados, observe a partir do senso comum do povo, com seus vizinhos,
se eles fazem essa distinção ou se consideram tudo um bando de jovens que só
querem fazer arruaça?
Será que as pessoas são influenciadas pelas mídias de massa? Semelhantes,
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mas não iguais a um computador, que recebe uma programação para executar uma
tarefa?
Por que outras informações que dizem, provam e comprovam exatamente
o contrário, ou seja, que são crianças pedindo ordem e responsabilidade no Brasil,
nunca foram divulgadas na grande imprensa, mas apenas em sites, blogs, e redes
sociais?
Você sabia que as manifestações que estão sacudindo o Brasil nos últimos
anos foram todas planejadas apenas com a internet e tecnologias da informação e
comunicação, sem qualquer apoio dos meios de comunicação de massa, poderes
públicos e, aparentemente, das instituições privadas?
E sabia que fazem parte de um processo mundial, como um novo tipo
de vírus, que se espalhou a partir da Grécia, pela Europa, Egito, Argentina, EUA,
inúmeros países, e chegou no Brasil?
Você nunca imaginou que a comunicação é capaz de criar um vírus tão
poderoso e contagiante, né? Pense nisso, é óbvio que não estamos falando de um
vírus convencional, mas de uma alegoria, uma forma de contágio mundial, sem
barreiras físicas, políticas nem culturais, que foi espalhada pelo que os cientistas
hoje denominam subjetivamente como o “Grande Cérebro do Planeta Terra”, sua
rede neural, que é a internet.
Não se trata de julgarmos os objetivos dessas ações, trata-se de despertarmos
a inteligência e descobrirmos que toda comunicação, toda informação, toda
mobilização tem um centro organizador. Ainda que digam que essas manifestações
não tenham líderes, elas têm sim, apenas a forma é diferente de antes. Os líderes
são muitos e não apenas um, mas ainda assim existem núcleos organizadores da
manifestação e existe uma guerra silenciosa entre estes grupos jovens e os grupos dos
velhos, que já se estabeleceram no poder da comunicação há um bom tempo.
Segunda reflexão: Em Campo Grande uma estudante foi morta por outra
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jovem estudante, menor de idade, numa briga escolar.
Não vamos julgar quem está com a razão. Vamos pensar inteligentemente.
Se a Teoria da Mensagem da Água estiver correta, e tudo indica, pelas
experiências que fazemos em nós mesmos, que sim, qual seria a consequência de
se explorar insistentemente assuntos como morte, violência, brigas, criminalidade,
aumentando a audiência e também a preocupação, o medo, a indignação, o
nervosismo nos telespectadores, ouvintes ou leitores durante vários dias e em
mais de um horário nobre? Você acredita que basta apenas noticiar ou precisamos
insistentemente falar e mostrar mais e mais a mesma cena do assassinato para
chocar mais e mais as pessoas?
No dia seguinte à notícia da morte da estudante e da insistente exploração
do tema na TV, a mesma emissora noticiou que a polícia descobriu que outro grupo
de jovens, dessa vez meninos armados com revólveres e meninas armadas com
canivetes, todos estudantes, já haviam marcado novo confronto.
Será que a comunicação, pensando na Mensagem da Água, ao invés de
apenas comunicar os fatos, também influenciou as crianças para a revolta, a guerra,
o ódio, ou isso não tem relação com o fato ocorrido no dia seguinte à morte da
estudante.
Terceira reflexão: A fundamental diferença entre mensagens de
comunicação superiores e inferiores é que as primeiras não julgam, simplesmente
noticiam aspectos em conflito, negativos ou que trazem sofrimento, e estimulam
aspectos positivos, soluções, alternativas de harmonia ou equilíbrio. A má
notícia consegue estabelecer um julgamento e uma sentença, sem antes dar essa
oportunidade à própria inteligência do telespectador, ouvinte, leitor ou usuário de
um meio de comunicação.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM: Leia o Guia Didático do Aluno, disponível
no DVD que acompanha esta obra, e faça as atividades sugeridas para aprofundar as
reflexões e colocar em prática a educomunicação.
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Em essência, jornalismo é a busca da verdade, não é julgar o certo ou o
errado, nem estimular o bem ou o mal. É simples, mas até hoje a verdade-verdadeira
parece ser mais uma utopia que nos estimula a continuar sonhando por um mundo,
uma sociedade, uma vida individual e coletiva melhor.
O que você acha que seria uma comunicação superior e eficiente para
melhorar a saúde e reduzir os gastos públicos?
a) A atual campanha que o governo brasileiro imprime nos maços de
cigarros, que estimula mensagens sanguinolentas, sem beleza, que explora a doença
e a degradação humana, ou
b) A impressão de imagens e mensagens que ajudem os fumantes a pararem
de fumar, como, por exemplo, raríssimas campanhas televisivas que espalham a
frase: “Pare de fumar, você pode, você consegue!”

Formação em educomunicação promovida pela Mupan. Foto: Arquivo Mupan
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