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RESUMO 

 

 

 

Investiga-se a atuação de um projeto de extensão universitária e a repercussão da 
metodologia transformadora da pesquisa ação ao realizar atividades 
educomunicacionais. Assim como, a utilização das mídias e a produção de 
conteúdo multimídia por alunos em ambiente escolar na construção de sua 
cidadania e emancipação social. O campo de estudo é a Escola Municipal 
Francisco de Assis Varela Cavalcanti em Natal/RN no biênio 2016 e 2017. 
Desenvolvemos uma analise englobando o campo comunicacional, educacional e a 
convergência de ambos sobre a abordagem da emancipação social e cidadania. 
Elaboramos uma reflexão a cerca da conjuntura sociocultural, política e econômica 
que reflete tanto na Comunicação como na Educação sob a ótica da sociológica 
pós-colonial. Como referencial teórico utilizamos Boaventura Sousa Santos, Paulo 
Freire, Pedro Morales, Raquel Paiva, Muniz Sodré, Ismar de Oliveira Soares. 
Observamos como resultado, o aprimoramento dos alunos participantes do projeto 
nos campos comportamental, cognitivo e procedimental. Assim como, 
melhoramento da autoestima, motivação, interesse pelo estudo, etapas 
emancipatórias conquistadas e vivência de cidadania.  

 

 
Palavras-chave: Estudos da Mídia. Comunicação. Educomunicação. Agência Mais 
Guarapes. Agência FOTEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

 

 
We investigated the performance of a university extension project and the 
repercussion of the transforming methodology of action research when carrying out 
actions of educommunication. As well as the use of media and the production of 
multimedia content by students in school, in the construction of their citizenship and 
social emancipation. The field of study is the Municipal School Francisco de Assis 
Varela Cavalcanti in Natal / RN in the biennium 2016 and 2017. We develop an 
analysis encompassing the field of communication, education and the convergence 
of both on the approach of social emancipation and citizenship. We elaborate a 
reflection on the sociocultural, political and economic conjuncture that reflects both 
in the Communication and in Education under a postcolonial sociological 
perspective. As a theoretical reference, we used Boaventura Sousa Santos, Paulo 
Freire, Pedro Morales, Raquel Paiva, Muniz Sodré, Ismar de Oliveira Soares.We 
observed as a result, the improvement of students participating in the project in the 
behavioral, cognitive  and procedural fields. As well as, improvement of self-esteem, 
motivation, interest in study, emancipatory stages gained and citizenship 
experience. 
 

 
 
Keywords: Media Studies. Communication. Educommunication. Agência Mais 
Guarapes. Agência FOTEC.  
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1 APRESENTAÇÃO 
 

1.1 Nasce uma proposta 

 

A investigação das práticas de Educomunicação3 em ambiente escolar é o 

escopo desta pesquisa. Para tanto, observamos a convergência da Comunicação e 

Educação ocorrendo na escola, sob o viés da busca por emancipação e cidadania.  

Ao estudarmos a Educomunicação enfatizamos o aspecto comunicacional, 

devido ao vínculo com o Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia 

(PPGEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Portanto, 

como comunicadores investigamos o tema pela ótica da Comunicação Social, 

contudo, fundamentamo-nos, também, com autores das áreas da Educação e 

Sociologia. 

Empreender esta pesquisa exigiu-nos imersão no campo investigado, e em 

decorrência da observação participante, houve o fortalecimento da interação entre 

pesquisadores e partícipes. Desenvolveu em nós um compromisso de educador 

social no qual galgamos esferas mais complexas da constituição do ser nas 

relações humanas e na comunidade em múltiplos campos. Abrangendo, nesse 

contexto, temas como cidadania, emancipação social, direitos, responsabilidades, 

educação, afetividade. 

Com base nas vivências, pudemos perceber a conjuntura local devido à 

relação proximal interativa com os jovens participantes do projeto, com a equipe da 

escola e com a comunidade. Devido a estes fatores foi necessário realizarmos uma 

crítica englobando os assuntos abordados. 

                                            
 
3  Educomunicação – “o neologismo Educomunicação havia sido pautado, nos anos 1980, pela 
UNESCO, como sinônimo de Média Education, para designar todo esforço do campo educativo em 
relação aos efeitos dos meios de comunicação na formação de crianças e jovens. Entre 1997 e 
1999, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP realizou uma pesquisa, com fomento da 
FAPESP, junto a 176 especialistas de 12 países da América Latina, identificando a vigência de uma 
prática mais abrangente no seio da sociedade civil, que tomava a comunicação como eixo 
transversal das atividades de transformação social. Passou, então, o NCE/USP a ressemantizar o 
termo Educomunicação para designar o conjunto destas ações que produzem o efeito de articular 
sujeitos sociais no espaço da interface comunicação/educação. No caso, à leitura crítica da mídia e 
à produção midiática por jovens soma-se o conceito de gestão da comunicação nos espaços 
educativos”.  (SOARES, 2011, p.11) 
 



18 
 
 

Para fim de contextualização sobre a escolha deste tema, tecemos 

algumas linhas sobre a nossa trajetória. Mesmo formado em Comunicação Social e 

habilitação em Jornalismo, sempre nos sentimos fascinados pela docência e as 

possibilidades transformadoras na relação professor-aluno e dos métodos de 

aprendizagem. Tal afinidade com a educação ficou evidente ao concluirmos uma 

especialização em Tecnologias em Educação a Distância (EaD) no qual estudamos 

os meandros desta modalidade de educação/ensino e percebemos como a área da 

Comunicação e da Educação estão entrelaçadas.  

Decidimos dar prosseguimento aos estudos numa pós-graduação stricto 

sensu. Decorrido algum tempo de preparação obtivemos a aprovação na seleção 

de mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudo de Mídia-PPGEM da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. Ao tomarmos ciência do 

projeto de extensão desenvolvido pela Agência FOTEC4 coordenada pelo prof. Dr. 

Itamar de Morais Nobre no qual implementava ações educomunicacionais em 

escola pública municipal de Natal, ficamos entusiasmados com esta possibilidade 

de pesquisa. 

Discutindo este assunto com o referido professor, vislumbramos a 

oportunidade de realizarmos um trabalho proporcionalmente maior. Ou seja, 

estávamos prestes a imergir na Pesquisa-ação, e haveria interação com pessoas 

no universo delas e sairíamos do perímetro acadêmico para compartilhar a 

realidade vivida por uma comunidade de periferia, no bairro de Guarapes.  

Diante destas perspectivas, estávamos praticamente decididos a mudar o 

objeto e o campo da pesquisa, entretanto, a certeza se confirmou definitivamente 

ao realizarmos a primeira visita à escola que sediara o nosso trabalho. Na sexta-

feira oito de abril de 2016 fomos à Escola Municipal Francisco de Assis Varela 

Cavalcanti em Natal/RN onde se realizou reunião com a direção e coordenação 

                                            
 
4
  A Agência FOTEC – é uma agência de comunicação multimídia experimental - projeto de 

extensão idealizado e coordenado pelo prof. Dr. Itamar de Morais Nobre, vinculado ao 
Departamento de Comunicação e à Pró-reitoria de extensão – PROEX da UFRN. Que atua desde 
2005 em várias atividades de fomento à prática jornalística, produção de conteúdo multimídia, 
pesquisa em comunicação, fotografia e Educomunicação. Ver resumo do projeto da Agência 
FOTEC e Mais Guarapes no Anexo 1 p.166. Ver www.fotec.ufrn.br.  
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para expor a proposta da Agência FOTEC. Recebemos o apoio da direção, e em 

seguida visitamos as salas e a estrutura disponível para nossa atuação.  

Estávamos convictos sobre o que ser feito, novo enfoque, nova proposta, 

recomeçar tudo, mas com uma satisfação íntima decorrente da certeza de que este 

trabalho apresentaria bons resultados. 

Por meio da Pesquisa-ação participante inserida no cenário de uma ação de 

extensão universitária desenvolvida pela Agência FOTEC/UFRN, estudamos a 

relação da Comunicação com a Educação vivenciada por jovens de treze a 

dezesseis anos, alunos da rede pública de ensino em Natal.  

O mote foi oportunizar a produção comunicacional pelos estudantes, e 

veicular conteúdo diverso da mídia comercial. Destes processos observamos o 

desenvolvimento do pensamento crítico em relação ao discurso hegemônico, e 

analisamos aspectos de emancipação e cidadania vivenciados pelos participantes.  

Compondo a equipe, além do professor coordenador Itamar Nobre, tivemos 

o subcoordenador Dilson Florencio Rodrigues (pesquisador e aluno do mestrado), 

mestrandas voluntárias (Alice de Oliveira Andrade e Beatriz Lima), alunos bolsistas 

graduandos, voluntários graduandos e graduados e servidores da UFRN, 

totalizando vinte e nove colaboradores em dois anos. Ver no Apêndice G (p. 207) a 

lista completa de participantes do Projeto Agência Mais Guarapes. 

O campo empírico desta pesquisa foi a escola Francisco de Assis Varela 

Cavalcanti situada na Rua da Lagoa Seca S/N no bairro do Guarapes, uma região 

periférica da zona urbana de Natal/RN. Trata-se de uma escola da rede municipal5 

de ensino que recebe alunos do sexto ao nono anos, com faixa etária de treze a 

dezesseis anos. Atuando nos turnos matutino e vespertino, atende ao público do 

próprio bairro em que está sediada, mas também acolhe alunos de bairros vizinhos 

como Planalto e Leningrado6.  

Para melhor compreensão do cenário de nossa pesquisa, convém 

apresentar mais informações sobre a escola e o bairro. Segundo Da Hora et al: 

                                            
 
5
 Município de Natal/RN. 

6
 Também são bairros de periferia com imagem negativa midiática associada à criminalidade e que 

apresenta vulnerabilidade social. 
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A área que, atualmente, se denomina bairro Guarapes foi no passado um 
local de alto prestígio econômico, tendo o mesmo rivalizado com a capital 
da Província do Rio Grande do Norte, chegando a ser cogitada para o ser 
o Centro Administrativo Provincial, graças à pujança que ali teve lugar. 
Para reportar esta riqueza, Cascudo remonta à história do Major Fabrício 
Gomes Pedroza, senhor absoluto da região e o mais influente negociante, 
que ali fundou a "Casa de Guarapes” e construiu fila de armazéns bojudos 
que tudo guardavam e vendiam. Até as primeiras décadas do século XX, 
esta área fazia parte das terras de propriedade do comerciante português 
Manuel Duarte Machado. Após a morte deste, a vasta área, que incluía 
terras no vizinho Município de Macaíba, passou ao domínio da esposa do 
comerciante, mais conhecida como a Viúva Machado. Foi através da 
senhora Amélia Duarte Machado que o referido patrimônio imobiliário veio 
a ser desmembrado, dando origem a loteamentos e bairros de Natal [...] 
Hoje, o bairro é ocupado por famílias de baixa renda, oriundas, na sua 
grande maioria, das favelas do Fio, do DETRAN e Alta Tensão, que, em 
1988, foram ali abrigadas por viverem em situação de risco (DA HORA et 
al, 2008, p.6) 

 

Abaixo dispusemos, o mapa da cidade de Natal/RN à esquerda, e o seu 

recorte especificando o Bairro de Guarapes, mapa à direita. 

 

 

Com base em informações oficiais da Prefeitura Municipal de Natal-RN, 

podemos afirmar que:  

Mapa 1 - Natal - Macrozoneamento - 2016 

Fonte: Mapa elaborado pela SEMURB - 2008 

Mapa 2 -Bairro de Guarapes - 2016 

Fonte: Mapa elaborado pela SEMURB - 2008 
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O bairro Guarapes insere-se na Zona de Adensamento Básico, 
estabelecida no macrozoneamento da Lei Complementar nº. 082 de 21 de 
junho de 2007, em seu capítulo I. Essa Lei dispõe sobre o Novo Plano 
Diretor de Natal - PDN/2007 A Zona Especial de Proteção Ambiental, 
regulamentada pela Lei, 4.912, de 10 de dezembro de 1997, dispõe sobre 
o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas da Zona de Proteção 
Ambiental-4 – ZPA-4 e dos cordões dunares

7
 do Guarapes. Esta Zona 

limita-se, ao norte, com a parte urbana do bairro Felipe Camarão e o 
estuário do Rio Jundiaí; ao sul, com vazios urbanos do tabuleiro costeiro, 
próximos aos riachos Ouro e Prata; a leste, com o tabuleiro costeiro em 
direção à linha férrea e, a oeste, com a BR-226. Guarapes também 
corresponde por parte da Zona de Proteção Ambiental-8 – ZPA-8, que 
compreende o Rio Potengi e o manguezal, ainda não regulamentada. 
(NUNES et al, 2017, p.30) 

 

Abaixo há um detalhamento de dados obtidos na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de Natal/RN, no qual são demonstrados 

indicadores do Bairro de Guarapes. Na tabela 1 são apresentadas as Unidades de 

Ensino, na qual se encontra a Escola Municipal Francisco de Assis Varela 

Cavalcanti. Em seguida, na tabela 2 e gráfico 1 encontrar-se algumas informações 

socioeconômicas referente ao perfil dos moradores do bairro. 

 

 

 

 

 

  

                                            
 
7
 Cordões dunares – Erosão Costeira – “A erosão costeira é um processo natural que afeta a maior 

parte das praias e, basicamente, ocorre quando a taxa de remoção de sedimentos é maior do que a 
de deposição [...] Conservação das dunas - O facto de os sistemas dunares serem formações em 
permanente equilíbrio dinâmico, intimamente dependente do coberto vegetal vivo, implica que 
qualquer fator externo ao sistema terá consequências desequilibrantes e dificilmente compensáveis 
(pisoteio, vegetação infestante, obras de engenharia costeira, etc.)”. Disponível em: 
https://prezi.com/_wkz_sdumvpt/praias-e-cordao-dunar-a-importancia-da-conservacao/. 
 

Fonte: SEMURB – DIPE, dados da SEEC – Secretaria de Estado e Educação e da Cultura/RN2016 

Tabela 1 – Unidades de Ensino do Bairro de Guarapes - 2016 
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Em linhas gerais, é possível resumir as características do campo empírico 

de nossa pesquisa. Com foi demonstrado, o Bairro de Guarapes é uma zona de 

periferia no qual se encontram as dificuldades de um bairro de baixa renda, 

incluindo problemas ligados à administração pública, assim como a violência 

urbana e o tráfico de entorpecentes. Há também um agravante nesta conjuntura 

que é a criminalização midiática da localidade, devido aos programas de jornalismo 

policial que enfatizam a imagem negativa do bairro. 

Em contrapartida, é um lugar habitado por pessoas de baixo poder 

aquisitivo, mas que são bons cidadãos construindo sua história de vida. 

Constituindo família, trabalhando, estudando, vivendo em comunidade onde se 

verifica a cultura popular, e as manifestações de atividades edificantes do bairro. 

Estão presentes, também, aspectos geográficos que enriquecem a estrutura local, 

como o Rio Jundiaí, que afluente do Rio Potengi, fazendo divisa com o Município 

de São Gonçalo do Amarante, áreas de preservação ambiental, traços rurais das 

áreas periféricas do bairro, etc. 

Quanto à Escola Municipal Francisco de Assis Varela Cavalcanti, atente a 

um público de aproximadamente 475 alunos nos turnos matutino e vespertino 

relativos ao ensino fundamental dois (do sexto ao nono ano). Possui boa estrutura 

física (salas de aula conservadas, sala de informática, sala de multimídia, 

biblioteca, quadra de esportes). Contudo também sofre com atraso nos repasses e 

cortes de verbas. Devido a atuação da direção, frequentemente trabalhos 

Fonte: SEMURB – DIPE, dados da SEEC – com 

dados do IBGE (Censo 2010) in: Nunes, 2017. 
Fonte: SEMURB – DIPE, dados da SEEC – com 

dados do IBGE (Censo 2010) in: Nunes, 2017. 

Gráfico 1 – Renda per capta nos domicílios Tabela 2 – Renda per capta nos domicílios 
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extracurriculares são realizados por parceiros da escola (instituições que realizam 

trabalho voluntário) enriquecendo a aprendizagem dos alunos. 

 

 

1.2 Contextualizando 

 

O cotidiano de jovens de bairros de periferia é permeado por intercorrências 

na vida prática, como também por conteúdos culturais e midiáticos. Produzindo 

sentidos e significados, assim como um simbolismo identitário quanto à localidade 

que habitam.  

Lidam com restrições financeiras da família, situações escolares, limitações 

da adolescência, falta de lazer, problemas de ordem pública: segurança, saúde e 

infraestrutura na comunidade. Assim como, conviver com a violência, criminalidade, 

vulnerabilidade social, etc. 

Quanto à subjetividade cultural/midiática recebem influência da cultura 

comercial disseminada pela mídia. Apesar da força persuasiva e formadora que a 

mídia tem no tocante à enculturação, é preciso ponderar que a cultura popular 

tradicional transmitida oralmente, por manifestações culturais, e no convívio com 

parentes e/ou pessoas da comunidade permanece, mesmo com menor 

expressividade, ainda assim está incorporada ao arcabouço constitutivo do 

conhecimento de mundo desses jovens. 

Eles, também, são obrigados a conviver com uma estereotipagem negativa 

frequentemente imposta aos bairros de periferia, devido à criminalização em 

matérias jornalísticas. Há um peso8 social-simbólico capaz de afetar a autoestima e 

a motivação por gerar preconceito direcionado a tais localidades, assim como aos 

seus habitantes. 

                                            
 
8 

A diretora do educandário onde se realizou a pesquisa nos relatou casos de alunos em entrevista 
de emprego que se sentiram constrangidos a mentir sobre seu endereço, para não mencionar o 
bairro onde moram, sob pena de não serem contratados. Não há nenhum indício de que se 
tivessem dado o endereço correto poderia afetar de alguma forma a decisão final do contratante. O 
ponto delicado desta situação é a relação da imagem negativa do bairro com a crença em 
empecilhos ao seu progresso. Ou seja, uma autoimagem negativa (apenas pelo fato de ser do local) 
atrelada à imagem negativa do seu bairro. 
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Existe um imaginário criado pela mídia e imposto a todos, mas 

especialmente percebido pelos jovens que moram e estudam em bairros 

periféricos. Esta criminalização midiática repercute em toda a cidade do Natal, da 

periferia às áreas nobres, pois “o mundo imaginário é aquele que move as 

pessoas” Marcondes Filho (1994, p.40). 

Compreende-se, assim o motivo da existência de uma desvelada rejeição 

destas localidades, assim como um preconceito disfarçado. Situação ocasionada 

por terem sido introjetados, no público, subjetivamente9, “verdades” editadas pelo 

agendamento midiático. A esta intervenção da mídia na sociedade denomina-se 

construção de realidade, por isso afirma Baccega (1997, p.44) que “a mídia tem o 

poder de envolver a sociedade com a ‘realidade’ por ela criada”. 

Sobre construção de realidade, Debord (1997, p.13) afirma que “toda a vida 

das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos”. Seguindo este 

raciocínio, sobre as notícias televisionadas, Siqueira (p.13, 1999) afirma que 

“costumam ser apresentadas ao telespectador de maneira superficial ou 

extremamente espetacularizada”. Portanto, constatamos a veiculação de pontos de 

vista da verdade, editados com o fim de induzir emotivamente o público por meio 

de sensacionalismo.  

Deste modo, podemos afirmar que o conteúdo exibido na televisão é um 

“simulacro da realidade” (SODRÉ 1977), e devido à processualidade com apelos 

emocionais “pode suscitar fenômenos de projeção e identificação” (SODRÉ 1977, 

p.60). Desta realidade fabricada no qual se cria um imaginário que induz o 

expectador a se projetar e se identificar com a criminalização de áreas de periferia 

é que se constrói o preconceito social-midiático. 

É visível o enfoque dado pela mídia, especialmente a televisão, sobre 

violência e criminalidade em bairros de subúrbio. A busca indiscriminada por 

audiência culmina em apelação sensacionalista, gerando uma superexposição 

frequente de fatos negativos e ocorrências policiais em locais específicos.  

                                            
 
9
 Indução subjetiva – visibilidade dada repetidas vezes a um enfoque, criando verdades, incutindo 

ideologias, padrões culturais e comportamentais por projeção ou identificação. 
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Esta atuação ocorre numa frente midiática composta por vários canais de 

televisão, jornal impresso e online, incluindo o rádio. Todavia, sabemos que a maior 

penetração de público vem da comunicação de massa televisionada, notadamente 

pelos programas especializados em jornalismo policial. 

Devido estes fatores percebemos um anseio de expressão de pessoas 

destas comunidades, particularmente dos estudantes, para demonstrar outra 

realidade vivida no seu bairro. Neste contexto nasceu a ideia de estimular a 

produção de conteúdo comunicacional contra-hegemônico. 

Tratando da conjuntura escolar, podemos afirmar que os alunos inseridos no 

universo midiático digital participam de variadas formas de comunicação, e de 

aprendizagem lúdico-dinâmica. Mas, enfrentam o paradoxo da educação formal 

escolar, no qual há um choque metodológico repercutindo negativamente no 

interesse e na motivação dos alunos. 

Levando em consideração este cenário político-sócio-cultural 

empreendemos um estudo sobre a utilização das mídias e a produção de conteúdo 

em comunicação multimídia10 por alunos em ambiente escolar na construção de 

sua cidadania e emancipação social. Entretanto, ao estudarmos a evolução dos 

participantes nas ações educomunicacionais, observamos a relevância de fatores 

emocionais como afeto e autoestima diretamente relacionados ao engajamento nos 

assuntos escolares e da comunidade.  

Com base no que foi posto, esta pesquisa teve como objetivo: investigar a 

prática educomunicacional na escola Francisco de Assis Varela Cavalcanti, 

Natal/RN, como meio de promoção à busca por emancipação e cidadania. Para 

que este objetivo fosse alcançado a contento formulamos algumas metas.  

Primeiramente buscamos estudar o cenário educomunicacional como 

possível promotor à emancipação em relação à conjuntura mundial. Para tanto, 

utilizamos a revisão bibliográfica e reflexões embasadas pela própria pesquisa. 

Dada a conjuntura local e nacional dentro do recorte estudado decidimos identificar 

e compreender desafios para Educação e Comunicação na atualidade. O último 

                                            
 
10

 Multimídia se refere à possibilidade de produção e consumo de diversas mídias devido à 
digitalização dos meios de comunicação. Por exemplo, rádio (podcast-áudio), vídeos, texto, imagem 
(fotografia), etc. 
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objetivo específico foi investigar a prática educomunicacional na escola pública 

tendo como cenário um projeto de extensão universitário. No qual por meio da 

observação participante obtivemos dados e realizamos análises. 

A problemática elaborada para conduzir esta investigação foi “a atividade 

comunicacional realizada por alunos da Escola Municipal Francisco de Assis Varela 

Cavalcanti pode estimular a busca por emancipação social, exercício da cidadania, 

desenvolvimento de senso crítico ao discurso da mídia hegemônica e engajamento 

na sua própria educação escolar?” 

Quanto à relevância deste trabalho justificamo-la a partir de alguns pontos 

destacados a seguir: 

a) O estudo do ecossistema comunicacional na escola pública para a 

construção da cidadania e emancipação. Esta é a concepção que 

adotamos quando afirmamos que a Educomunicação define-se como 

“um conjunto de processos, programas e produtos destinados a criar e a 

fortalecer ecossistemas comunicativos” (SOARES, 2011, p.44). 

b) As investigações contribuem para o conhecimento do campo de estudo 

envolvido na realidade local do Rio Grande do Norte, especificamente de Natal. 

c) Partilha experimentos desenvolvidos em escola pública sobre 

Comunicação e Educação no qual abrange metodologia própria desenvolvida 

participativamente.  

Podemos apresentar outros pontos sobre a importância deste trabalho como 

contrapartida social: a) os resultados obtidos na relação interpessoal e ações 

educomunicacionais com os alunos; b) produção de uma reflexão crítica sobre a 

conjuntura da Comunicação e da Educação. 

No que concerne ao aporte teórico corroboramos com Martino (2005, p.9) ao 

afirmar que “a realidade tornou-se muito complexa para ser reduzida a uma única 

teoria ou método de análise, sobretudo pela força hegemônica dos meios de 

comunicação de massa em todo o mundo”. Portanto, a fundamentação teórica para 

análise do objeto deste estudo necessitou ser constituída por mais de uma área do 

conhecimento.  Por conseguinte, subdividimos nosso objeto teórico nas seguintes 

áreas: Comunicação, Educação analisadas sob a ótica sociológica. E da 

convergência destas áreas utilizamos a Educomunicação. 
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Para a leitura da realidade e compreensão do status quo do campo de 

pesquisa precisamos de um viés sociológico da Comunicação e da Educação. Para 

tanto utilizamos Santos, B.S., (1999, 2002, 2002-a, 2004, 2007, 2009, 2009-a, 

2010) por tratar da colonialidade e o pensamento abissal repercutindo 

culturalmente por meio da educação e da comunicação que terminam por 

influenciar a estrutura sociocultural. A abordagem teórica de Santos B.S dialoga 

com autores que forneceram suporte teórico secundário como: Lander (2005), 

Mignolo (2005), Castro-Gómez (2005), Wallerstein (2007), Quijano (2005), que 

trabalham a temática da colonialidade, eurocentrismo e descolonização. Assim 

como Bosi (1992) ao aprofundar um estudo sobre a estrutura do Brasil colônia, sua 

historicização contraposta à visão eurocêntrica com elementos pós-coloniais. 

O estudo analítico conjuntural tanto das relações sócio-político-econômicos 

relativos à prática midiática hegemônica, quanto emergência de espaços 

comunicacionais contra-hegemônicos na cultura digital receberam o suporte de 

Paiva (2008) como aporte principal e Jambeiro; Britos; Bevenuto (2005), Paiva; 

Coutinho (2008), Paiva; Santos C.H.R., (2008) nas contribuições secundárias. 

No campo da Educação buscamos compreender a conjuntura sócio-político-

econômica que afeta a educação no Brasil relacionando com a Comunicação, 

cidadania e emancipação. Utilizamos o aporte de Freire (1975, 2004, 2005, 2014) 

devido suas propostas educacionais reflexivas e dialógicas que enfatiza a 

construção da autonomia na busca da emancipação social. Foi utilizado Morales 

(2003), devido à sua teoria da relação professor-aluno para análise dos aspectos 

motivacionais no aprendizado. Complementando o arcabouço teórico elencamos 

Moraes (2003), Maturana (2002), Casassus (2009) ao agregarem aspectos 

emocionais e o afeto à educação.  

Para concluir passamos para a intersecção das áreas da Comunicação e 

Educação utilizando autores que trabalham com o tema da Educomunicação. 

Utilizamos Soares (2003, 2011) por dispor de conceitos, definições e um arcabouço 

prático de ações educomunicacionais. Além de reflexões neste campo de estudo. 

Também se relaciona com nosso trabalho no capítulo teórico no qual discorremos 

sobre campo da Educomunicação e suas práticas. Para refletir sobre as 

possibilidades educomunicacionais trazemos Citelli; Costa (2011), Baccega (2011), 

Orozco-Goméz (2009, 2014), Melo e Tosta (2008).                          
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Quanto à abordagem analítica desta pesquisa, cabe frisar que foi centrada 

nos aspectos da cidadania e da emancipação social estimulados nos alunos 

participantes da pesquisa por meio da vivência de práticas educomunicacionais na 

escola pública. 

Estruturamos este trabalho em cinco capítulos. No primeiro apresentamos o 

tema e sua contextualização, abordando a problemática que conduziu o processo 

investigativo. Nele também explicamos a nossa relação com o tema devido à 

afinidade com as áreas estudadas. Assim como, os principais elementos do projeto 

de pesquisa. 

 No segundo capítulo explicitamos o caminho metodológico utilizado. Foi 

necessário distinguir criteriosamente a metodologia do projeto de extensão da 

metodologia desta pesquisa. Portanto, apresentamos, primeiramente, os aspectos 

metodológicos utilizados por nós, e posteriormente descrevemos sucintamente a 

atuação do projeto Agência Mais Guarapes nos anos de 2016 e 2017.  

O terceiro compreende uma reflexão sobre o papel da Educomunicação 

como promotora de emancipação levando em consideração os desafios da 

conjuntura atual. Foram abordados assuntos relativos à colonialidade e 

descolonização, partindo de aspectos gerais culminando nos específicos às áreas 

de estudo desta pesquisa. Nele também se encontra, em seu último tópico, um dos 

conceitos-chave teorizados: aspectos contra-hegemônicos da Educomunicação. 

No quarto capítulo abordamos os desafios atuais para a Comunicação e 

Educação, teorizando os outros três conceitos-chave deste estudo (cidadania, 

emancipação e afeto). Também foi discutida a construção de ecossistema 

educomunicacional e a convergência das áreas da Comunicação e Educação. 

E no quinto capítulo são apresentados os resultados e as análises 

realizadas. Desenvolvemos raciocínio envolvendo o conhecimento tratado no 

outros capítulos associado aos dados obtidos nos dois anos de imersão no campo 

estudado. 
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2 PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo abordamos o caminho percorrido para a efetivação desta 

pesquisa durante os dois anos11 de atuação da FOTEC na Escola. 

Como primeiro ponto, se faz necessário conhecer o projeto de extensão que 

possibilitou a realização deste trabalho. A partir da FOTEC foi desenvolvido o 

projeto de extensão universitária a Agência FOTEC, no qual alunos de 

Comunicação da UFRN atuam na produção de conteúdo multimídia experimental, e 

a Agência Mais Guarapes Comunicação que investigou a aproximação das 

interfaces entre Comunicação e Educação na escola pública. 

 Em nossa função de pesquisador, participamos ostensivamente das 

atividades do projeto. Nossa atuação se dividiu em participante das ações, e 

pesquisador-observador. Estamos, tão somente, evidenciando que a pesquisa e as 

ações do projeto sucederam paralelamente. 

Devido ao caráter participativo de nossa atuação e das relações 

interpessoais decorrentes, ampliaram-se as possibilidades de observação e de 

conhecimento ao lidarmos com a conjuntura social, econômica e cultural no qual 

estivemos inseridos. Referimo-nos ao cenário local do campo pesquisado e suas 

subjetividades observadas in loco. 

Esta observação concomitante ao trabalho investigativo se constituiu em 

material extra para a base analítica no que se refere à proximidade de nós 

pesquisadores, com os participantes, assim como com a localidade do campo. 

Portanto, estes dados passaram a fazer parte da pesquisa. 

As ações se dividiram em procedimental e de abordagem (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). A primeira (metodologia de procedimentos) se refere à 

Pesquisa-ação e as práticas relativas à atuação do projeto de extensão 

universitária. A segunda (metodologia de abordagem) se constituiu na observação 

participante e colheita de dados subsidiando a fase analítica deste trabalho. 

                                            
 
11

 Neste caso referimo-nos aos anos letivos nos quais se desenvolveu as ações do Mais Guarapes 
Comunicação. Pois, como será demonstrado, houve intercorrências que encurtaram o tempo total 
de atuação do projeto.  



30 
 
 

A metodologia procedimental e as ações foram sendo definidas conforme 

aconteciam as práticas educomunicacionais. O delineamento metodológico 

dependeu, também, das opiniões dos participantes após as sugestões dos 

proponentes. Devido ao caráter participativo, as decisões foram tomadas em 

conjunto, com deliberações dos partícipes12. Isto no que concerne à atuação do 

projeto. Quanto à nossa investigação já havíamos traçado algumas ações para 

colheita de dados, assim como registros em fotografias e vídeos. 

Entretanto, a imprevisibilidade e o caráter fluido da evolução dos processos 

nos induziram a ajustes durante o trajeto por motivos extrínsecos à pesquisa. 

Podemos citar os principais: greves, paralizações de professores, relacionamento 

aluno-professor em sala de aula, mudança na forma de transporte escolar que 

refletiu na evasão. Assim como a conjuntura sócio-político-econômica do país que 

repercutiu em forma de desafios à escola, à comunidade, e para as famílias dos 

alunos participantes, também, afetando a participação deles no projeto. 

Percebemos, assim, que uma pesquisa qualitativa apresenta considerável 

complexidade dado aos múltiplos fatores que incidem direta e indiretamente. 

Podendo afetar o cronograma, ações planejadas, entre outros. Especialmente 

quando há imersão na realidade estudada, envolvendo pesquisadores e 

participantes do campo investigado em ações pragmáticas. 

                

 

2.1 Abordagem Metodológica da pesquisa 

 

Em se tratando de pesquisa científica, o planejamento é indispensável em 

todas as etapas. No que se refere à obtenção de dados nos fundamentamos em 

Marconi e Lakatos (2003) e Duarte e Barros (2010) para a seleção e aplicação dos 

instrumentos. Entretanto, conformamo-los às necessidades desta investigação 

ajustando-os aos objetivos, portanto, pensamos em instrumentos que nos 

                                            
 
12

Alunos integrantes da Agência Mais Guarapes e equipe da escola (diretoria, coordenação e alguns 
professores). 
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auxiliaram na obtenção de dados relacionados com elementos dos conceitos-

chave. 

No que tange à Pesquisa-ação concordamos com Duarte e Barros (2010, p. 

144) “por não se valer de instrumentos mensuráveis, ela implica menos controle 

por parte do pesquisador. Na verdade, vai depender basicamente da capacidade 

do investigador em captar, compreender, interpretar e analisar o fenômeno”. 

Devido ao envolvimento do pesquisador com o campo entendemos que cada 

pesquisa demanda uma metodologia própria, construída durante a sua efetivação. 

Desta forma, optamos pelas seguintes técnicas de colheita de dados: observação, 

diário de campo, formulário, fotografias, vídeos13, áudios, entrevistas, depoimentos 

e conteúdos do blog. 

Havíamos planejado utilizar formulários para colheitar dados tanto com os 

alunos quanto com os outros participantes da escola durante o período da 

pesquisa. Conseguimos aplicar o primeiro formulário, contudo, verificamos que de 

forma recorrente não conseguimos reunir as pessoas, deslocando-as das 

atividades laborais, ou os alunos das suas atividades escolares (ou do projeto) para 

a realização destes procedimentos. Detectamos os fatores que dificultaram a 

aplicação de formulários como sendo: a) número aproximado de 30 alunos 

participando simultaneamente, b) atividades do projeto independente14 da 

pesquisa, c) o pesquisador deste estudo foi participante das atividades 

extensionistas, d) professores e diretoria em atuação profissional, e) resistência de 

alguns alunos em se expressar pela escrita. Assim sendo, decidimos utilizar as 

outras formas de colheita de dados já referidas. 

Para conhecermos os participantes antes da atuação do projeto, aplicamos o 

primeiro formulário. Neste momento da pesquisa, as ações do projeto Mais 

Guarapes tinham sido: a) o contato com a direção, b) reunião com a equipe da 

escola, c) reunião de apresentação do projeto para os alunos e d) segunda reunião 

com os alunos. 

                                            
 
13

 Estes registros foram realizados em Smartphones do pesquisador, Windows Phone Nokia Lumia 
720 e Samsung Note 3. Convém frisar que a utilização destes aparelhos como suporte de registro 
foi de indiscutível relevância, dada à sua praticidade e aos diversos recursos disponíveis nos 
momentos requisitados. 
14

 Refiro-me ao planejamento e ações que vão ocorrendo durante a atuação na escola. Há um ritmo 
processual que deve ser seguido e não interrompido. Portanto, a nossa atuação como pesquisador 
observador (mesmo participante) teve que se adequar às necessidades do pragmatismo 
extensionista. 



32 
 
 

Segundo o planejamento das ações, o passo seguinte foi a realização das 

oficinas de multimídia. E o momento apropriado15 para se conhecer os alunos teria 

que ser antes da atuação do projeto. Portanto, a aplicação deste formulário16 para 

termos parâmetro avaliativo sobre os alunos em relação à sua autoimagem social, 

consumo de mídia e criticidade discursiva (Apêndice B, p. 203) se deu minutos 

antes do inicio das oficinas. E devido à importância destas informações, nos foi 

cedido o tempo necessário.  

Quanto à eficácia do instrumento podemos afirmar que atendeu às 

necessidades de coleta dos dados. Algumas respostas dos alunos nos 

surpreenderam indicando já uma visão crítica quanto ao formato hegemônico da 

mídia comercial, ao mencionarem o sensacionalismo e o enfoque negativo dado 

aos bairros de periferia.  

No segundo semestre de 2016 o projeto sofreu uma evasão aproximada de 

cinquenta porcento dos alunos participantes. Fomos investigar para descobrir as 

causas dessas ausências, para tanto utilizamos entrevistas em áudio (Apêndice D, 

p.205). A decisão de utilizar as entrevistas em áudio se deveu aos insucessos 

prévios na investigação da evasão (Apêndice C, p. 205) e coleta de dados da 

equipe da escola por meio de formulários. Portanto, verificamos a necessidade de 

mudar de estratégia aplicando outro instrumento de colheita. 

Também utilizamos entrevistas em vídeo como um dos instrumentos de 

colheita de dados (Apêndice E, p. 206). Notamos melhor aceitação e aplicabilidade 

que o formulário, entretanto, nos defrontamos com outro desafio. Detectamos certo 

incômodo de alguns alunos em estar diante da câmera. As primeiras gravações em 

vídeo foram realizadas utilizando equipamento da Agência FOTEC, câmera Nikon 

3200, tripé, cartão de memória, bateria e carregador.  

Percebemos que para gravar vídeos com as câmeras, além dos desafios em 

relação à timidez de alunos, também haveria demandas de logística de pessoas 

para operar e disponibilidade de equipamentos. Ou seja, se tornaram aspectos 

desfavoráveis em relação ao dinamismo inerente ao cenário pesquisado naquele 

momento. 

                                            
 
15

 Devido ao cenário de nossa investigação ser uma ação de extensão universitária, esta pesquisa 
tem um caráter dinâmico e cadencial, no qual os processos devem ser acompanhados no tempo em 
que acontecem sob pena de perda considerável e passível de prejudicar a pesquisa. 
16

  Nas análises tratamos deste formulário. 
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Por fim, o instrumento que melhor se adequou à dinâmica da pesquisa foi a 

entrevista em áudio. Pelo fato de ter aplicação simples, não gerar tensão 

decorrente de imagem gravada, e por aparentar um caráter informal, facilitou a 

captação do pensamento dos alunos participantes. Esta técnica, também, foi 

utilizada para registro dos relatos de professores, coordenadores, e da diretora 

(Apêndice F, p. 206). Portanto, como alternativa para o formulário, optamos por 

entrevistas em profundidade semiestruturadas gravadas em vídeo e 

predominantemente em áudio.  

 O diário de campo foi uma das principais ferramentas de colheita de dados 

desta pesquisa. Dada à nossa imersão em praticamente todos os processos do 

projeto, a observação participante nos possibilitou captar ângulos e situações 

normalmente perceptíveis apenas aos que estão dentro da realidade estudada. 

Esta aproximação intrínseca à metodologia utilizada também pôde ser 

percebida no registro: de dados, informações e percepções do pesquisador no 

diário. As principais informações registradas foram: a equipe do projeto presente, 

as ações pendentes, as ações planejadas, as decisões tomadas em conjunto e o 

que fora realizado no dia. Também anotamos ocorrências que não estavam 

diretamente ligadas ao trabalho desenvolvido pelo projeto, mas que refletiram nos 

alunos, ou de alguma forma se relacionaram com nossos estudos. 

Como forma de enriquecer os dados realizamos gravações em vídeo e 

fotografias da atuação do projeto. Estas imagens foram arquivadas em pastas com 

a cronologia do calendário de ações. Foram utilizadas na fase analítica ao 

subsidiarem a evolução dos alunos durante a participação no projeto. 

Levando em consideração o que foi apresentado em termos de metodologia, 

torna-se indispensável explicar a abordagem da observação como elemento 

primordial deste estudo. O termo participante se aplica à dupla pragmática, a de 

pesquisador acadêmico, e a de partícipe do projeto de extensão.  

O eixo principal de nossa investigação, que é a Comunicação no ambiente 

escolar, está vinculado aos seguintes conceitos-chave: emancipação, cidadania, 

contra-hegemonia e afeto/motivação.  

Adotamos Santos (1999, 2002, 2002-a, 2004, 2009, 2009-a, 2010, 2011) 

como referencial para os conceitos de emancipação e cidadania. De Freire (1975, 

2004, 2005, 2014) empregamos os conceitos de comunicação dialógica, autonomia 
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e afeto na educação. Sobre o afeto e a motivação utilizamos Morales (2009) 

Moraes (2003) e de Paiva (2008) adotamos o conceito de contra-hegemonia. 

Partindo deste referencial teórico pensamos metodologicamente na 

observação e colheita de dados, já descritas. Entretanto, devido ao caráter 

dinâmico da atividade extensionista parte desta metodologia foi sendo delineada no 

transcurso das ações, nos adequando às demandas que foram surgindo. 

No que concerne à análise dos dados podemos elencar alguns 

procedimentos. Das entrevistas obtivemos relatos de alunos, professores, 

coordenação e direção da escola sobre a evolução dos jovens ocorrida durante a 

participação no projeto. Encontramos subsidio para análise das dimensões 

pertinentes aos conceitos-chave. 

Outra fonte de análise foi observar o material produzido pelos alunos 

estabelecendo um padrão de desenvolvimento das competências comunicacionais. 

Entrando nesta discussão, a motivação, superação da inibição, criatividade e 

proatividade. 

Utilizamos, também, outro processo analítico relacionado ao 

desenvolvimento dos alunos participantes. Trata-se da verificação das imagens e 

vídeos registrados nos dois anos. Isto nos possibilitou aferir as mudanças 

ocorridas, especificamente quanto à motivação, mudança comportamental, 

desinibição. Esta análise foi complementada com as entrevistas. 

Decorrente da proximidade com o campo investigado sobreveio 

percepções17 mais acuradas do contexto social em relação às ações e a evolução 

dos jovens. Permitindo reflexões levando em consideração a complexidade 

presente na conjuntura do campo de pesquisa. 

O processo analítico e os resultados encontram-se no quinto capítulo, 

entretanto, convém explicitar que a metodologia utilizada para análise se deu por 

meio de inferências e cruzamento das informações obtidas. Inicialmente, devido à 

                                            
 
17

 Percebemos como a família influi positiva ou negativamente para o desenvolvimento equilibrado 
dos adolescentes. A presença de estereótipos comportamentais e culturais adotados por traficantes 
recriados por jovens sob influência desse contexto. O envolvimento dos alunos universitários com 
as ações extensionistas aproximando-os da realidade local e geração de vínculos afetivos. 
Dificuldades político-econômicas enfrentadas pela escola. 
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observação e colheita de dados ocorrida durante todo o processo, procuramos 

identificar elementos dos conceitos-chave apresentados pelos alunos após sua 

participação no projeto. Também buscamos indícios nas falas dos alunos, nas 

entrevistas, na produção e nos registros das ações empreendidas. Para corroborar 

as análises, utilizamos os relatos de professores, da direção e coordenação 

pedagógica da escola para confrontar os resultados preliminares. Desta forma 

obtivemos os resultados finais. 

Convém esclarecer que para resguardar a identidade dos participantes 

omitimos seus nomes. Optamos por identifica-los, neste trabalho, com letras em 

caixa alta. E em conformidade com a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), na qual consta que a proibição do uso da imagem de menor de 

idade se restringe ao associá-lo a ato infracional, não há impeditivos legais para a 

publicação das fotografias presentes nesta dissertação. Assim como os pais foram 

cientificados da participação de seus filhos ao assinarem um termo de autorização 

(Anexo 2, p.176). 

Para a contextualização referente às práticas desenvolvidas na escola 

(metodologia de procedimentos) e subsequente compreensão dos aspectos 

analisados nos próximos capítulos, convém apresentar um panorama do projeto 

durante os anos de 2016 e 2017. 

 

 

2.2 Agência Mais Guarapes Comunicação 

 

O início das atividades foi prejudicado pela ocorrência de greve dos 

professores do município no princípio do período letivo. Após o retorno às aulas, 

realizamos a primeira visita à escola no dia oito de abril de 2016. Participamos de 

uma reunião de apresentação da proposta da pesquisa à direção e coordenação da 

escola. Nesta mesma oportunidade realizamos, também, uma avaliação da 

estrutura e a disponibilidade da escola em contribuir com o projeto de extensão. 

Durante a visita já iniciamos os registros do diário de campo por meio de fotografias 

e anotações. 
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O segundo encontro do projeto ocorreu uma semana depois em quinze de 

abril, no qual houve uma reunião para apresentar a proposta do projeto aos 

professores interessados em participar das ações. Deles obtivemos sugestões para 

que os alunos realizassem a cobertura18 de eventos escolares e na comunidade. 

Quanto aos participantes, foi discutido em reunião com a escola e o projeto 

que a seleção seria conduzida pela escola, e o critério de adesão fosse o interesse 

do próprio aluno. No período entre o primeiro encontro e a reunião com os 

professores, foi realizada a seleção dos alunos que participaram do projeto. E a 

metodologia adotada foi a auto seleção por interesse. Em outros termos, foi feita a 

divulgação em todas as salas e os alunos interessados se inscreveram. Não ouve 

nenhuma forma de arbitrariedade19 para incluir ou excluir participantes.  

Foram selecionados trinta e cinco alunos do sexto ao nono anos do ensino 

fundamental dois do turno vespertino. Eles estudavam à tarde e participaram das 

atividades educomunicacionais no contraturno, pela manhã. Em 30 de abril de 

2016 foi realizado o primeiro encontro com os alunos contabilizando mais de trinta 

alunos (fig.1). 

 

 

Apropriando-nos de uma linguagem adequada à deles fizemos uma breve 

apresentação em PowerPoint com imagens e vídeos explicando a proposta da 

                                            
 
18

 Pensamento que se coadunou com a proposta do projeto, pois, dentro do planejamento, esta é 
uma das ações propostas.  
19

 Durante os dois anos letivos de atuação do projeto FOTEC/Mais Guarapes, todos os que 
entraram e saíram foi por vontade própria. 

Figura 1 - Primeiro encontro com os alunos 

Fonte: Alencar/arquivo FOTEC 
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Agência FOTEC, para conhecerem o projeto que estavam entrando. E ao final foi 

tirada uma foto de registro do encontro (fig.2). 

 

 

 

No encontro seguinte o coordenador do projeto, prof. Itamar Nobre conheceu 

os alunos participantes, estabelecendo diálogo, criando vínculos de confiança e 

simpatia. Solicitamos que os alunos levassem um termo de autorização dos pais 

para participar do projeto e foram planejadas as oficinas de multimídia a se 

iniciarem na semana seguinte. 

Convém ressaltar que a Agência FOTEC, como projeto de extensão 

vinculada à Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da UFRN, contou com bolsistas 

graduandos remunerados e voluntários nos períodos de 2016 e 2017 conforme 

Apêndice F (p.206). Em todas as ações na escola a equipe de bolsistas trabalhou 

tanto inserida nas atividades como dando suporte. 

A abordagem essencial que regeu as práticas adotadas na FOTEC é 

inspirada na emancipação, pós-colonialidade, ecologia dos saberes, liberdade20 de 

ser, pensar e agir. Esta proposta está vinculada ao paradigma emergente científico 

em que associa o pensamento de Boaventura21 Sousa Santos com o pensamento 

libertário e dialógico de Paulo Freire.  

                                            
 
20

 Propostas encontradas nas Epistemologias do sul abordadas no capítulo 3. 
21

  Boaventura Sousa Santos é um professor catedrático da Universidade de Coimbra-PT. Atua nas 
áreas de Sociologia e do Direito versando sobre a colonialidade arraigada nas culturas e nos 
países. Aborda a pós-colonialidade, a ecologia dos saberes e as epistemologias do sul como 

Fonte: Alencar Guimarães / arquivo FOTEC 
 

Figura 2 - Primeira turma (2016) 
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Portanto, priorizou-se a autonomia produtiva a ser desenvolvida pelos alunos 

universitários e os da escola municipal. Denominamos a referida autonomia como a 

capacidade de desenvolver tarefas tendo maturidade na tomada de decisão e 

iniciativa para executar ações pertinentes aos planejamentos sem depender 

exclusivamente da condução, ou determinações de um “líder”. Convém frisar que 

não se trata de atuar isoladamente, e sim de proatividade, de liberdade para criar, 

decidir e executar tarefas individualmente, mas estando conectado com o trabalho 

e com a equipe. 

Partindo desta perspectiva, mesmo a Agência FOTEC tendo câmeras 

semiprofissionais (Nikon 3200) disponíveis para fotografia e produção de vídeo, 

optou-se pela construção da autonomia na prática comunicacional multimídia dos 

alunos. Para tanto, como proposta metodológica, optamos pelo uso dos 

Dispositivos Móveis Digitais (DMD), Smartphones22, para a atuação dos jovens 

poder ir além do projeto, evitando dependência de equipamentos disponibilizados.  

Devido à relativa acessibilidade à estes dispositivos os alunos puderam 

realizar suas produções de forma orientada e mais livremente. Seguindo a mesma 

proposta, também preferimos utilizar editor de vídeo amador (Windows Movie 

Maker) por ser de fácil utilização e estar disponível no laboratório de informática da 

escola. 

A etapa seguinte foi a realização das oficinas para aprimoramento dos 

conhecimentos dos jovens sobre a produção de conteúdo comunicacional.  

 

                                                                                                                                      
 

alternativa ao eurocentrismo acadêmico, político e social. Teorizou sobre o pensamento abissal que 
discrimina culturas, nações, povos o próprio conhecimento científico, critica a razão indolente 
decorrente do sistema mundo eurocêntrico e das epistemologias do norte.  Desenvolveu a 
cartografia simbólica como metodologia de pesquisa e publica livros de estudos desenvolvidos por 
pesquisadores de regiões menos valorizadas do planeta: África, América Latina e países periféricos 
da Ásia. 
22 Os DMD foram utilizados nas atividades de gravação de vídeo, áudio e fotografias. 
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Com a participação de instrutores23 voluntários foram ministrados seis ciclos 

de oficinas básicas. Sendo, estes, alunos do curso de comunicação social da 

UFRN, do programa de pós-graduação em estudo de mídia da mesma 

universidade, graduados e um servidor da UFRN.  

Durante cinco sextas-feiras24 entre maio e junho de 2016 foram realizadas 

oficinas de: edição de vídeo (fig.4), rádio (fig.5), reportagem em vídeo (fig. 6), 

fotografia (fig. 7), e reportagem em texto (fig.8). Cada equipe com, 

aproximadamente, seis alunos participou de todas as oficinas por meio de rodizio, 

permitindo assim, a todos as noções básicas de produção de conteúdo multimídia.  

A metodologia aplicada para a realização das oficinas foi a divisão da turma 

de trinta alunos em grupos de seis. Cada oficina teve um instrutor e um monitor 

aumentando a qualidade da oficina.  

 

 

 

 

                                            
 
23

 Relação dos instrutores: oficina de texto – Alice Andrade e Francisco Hiago; oficina de vídeo – 
Francisco Rocha e Ítalo Albano; oficina de rádio – Daniela Vieira, Caio Rodrigues, Ricardo Moreira e 
Dilson Rodrigues; oficina de fotografia – Cicero Oliveira e Itamar Nobre ; oficina de edição – Beatriz 
Lima e Mika Hakkinen Silva.  
24

 As atividades ostensivas desta pesquisa na escola se realizam todas as sextas-feiras no horário 
das oito horas às onze horas e vinte minutos. 

Figura 3 - Aplicação do primeiro formulário antes das oficinas 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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A cada semana a equipe do projeto se aperfeiçoou na operacionalização e 

metodologia. Aprendíamos em conjunto com os jovens, superando os desafios que 

surgiam a cada encontro. Percebemos a evolução da equipe do projeto e dos 

 

 

 

Participantes. Neste ponto pode-se mencionar, também, o aprendizado inerente à 

atividade extensionista por parte dos estudantes universitários ligados à Agência 

FOTEC. 

Desde o primeiro encontro com os alunos, dia quinze de abril de 2016, já 

havíamos detectado os que apresentaram: problema de comportamento, os muito 

ativos, os introspectivos, os tímidos e os grupos formados. Como forma de motivar 

os alunos, antes de começarem as atividades, promovemos um encontro no qual 

Figura 4 - Oficina de edição de vídeo 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 5 - Oficina de rádio 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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puderam receber orientações valorizando a importância de todos. Ou seja, foram 

tratados como profissionais em ambiente profissional, no qual também se exige 

profissionalismo e seriedade (sem perder o aspecto lúdico). Notamos que mudar a 

perspectiva de aluno para profissional (experimental) de comunicação valorizou-os 

quanto à autoimagem, afetando positivamente a autoestima e a motivação dos 

jovens. 

 

 

 

Para estimular a autoestima e engajar os alunos com inadequação 

comportamental25, aqueles que tendem a brincar nas aulas e descumprir as 

normas da escola, oferecemos à eles a preferência pela liderança das equipes de 

jovens das oficinas. Ao longo deste processo, percebemos que essa decisão 

repercutiu em bons resultados, pois os alunos adotaram a postura de liderança, o 

que contribuiu para o êxito das atividades e mudança gradativa na melhoria 

comportamental. 

Desde o último encontro, havia sido proposto para a escola realizar uma 

eleição, com os alunos, para escolher o nome da agência de comunicação 

experimental da escola. Ela ocorreu no decorrer da semana culminando em treze 

de maio, dia da primeira oficina. Dentre os nomes escolhidos por todos os alunos 

                                            
 
25

 Adotamos este termo por considerarmos terminologias como “aluno problema”, “bagunceiro” e 
correlatos como inadequados por estereotipar o aluno numa conceituação preconceituosa. Já que 
todo indivíduo é constituído por características complexas da personalidade humana e de toda 
conjuntura no qual está inserido. Incluindo, também, os desafios da relação humana na educação 
da atualidade, ou seja, nos referimos à contrapartida dos profissionais da educação, especialmente 
o papel do professor/educador na construção de ambiente educacional saudável emocionalmente.  

Figura 6 - Oficina de vídeo 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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da escola, os três melhores26 (Anexo 3, p.177), e foi votado, pelos alunos 

participantes do projeto,  o Mais Guarapes Comunicação. 

 

 

 

 

Com as oficinas, os jovens tiveram oportunidade de estudar teoria e prática 

nas cinco abordagens ministradas. Outro ponto observado foi o estreitamento de 

laços quanto ao relacionamento e afeto. A cada semana os alunos e a equipe do 

projeto se entrosaram mais. 

 

 

 

                                            
 
26

 Guarapes Notícias, Mais Guarapes e Guarapes News. 

Figura 7 - Oficina de texto 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 8 - Oficina de fotografia 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Ao término de cada encontro, avaliamos (fig.9) o transcorrer das oficinas do 

dia. Foi pontuado o que melhorar, e refletimos quanto aos obstáculos no intuito de 

solucioná-los até o próximo encontro.  

 

 

 

Concomitantemente com a finalização das oficinas a escola entrou em 

recesso do meio do ano. Ao retomar as atividades escolares na Escola Francisco 

Varela em julho, os alunos iniciaram a produção de conteúdo multimídia. O material 

produzido foi veiculado num portal nominado Mais Guarapes Comunicação27.  

Durante o segundo semestre de 2016 entre vinte e dois de julho à dezesseis 

de dezembro, as ações empreendidas tiveram o intuito de estimular a autonomia 

dos alunos (fig. 10). Ou seja, estimulamos que os alunos escolhessem as pautas, 

realizassem o agendamento de atividades, formassem as equipes de trabalho, e o 

formato de produção de conteúdo (vídeo, foto ou texto), sempre orientados por 

nossa equipe.  

 Nos meses de agosto e setembro os jovens atuaram solicitando apoio 

técnico da equipe do projeto. Mas de setembro em diante, alguns apresentaram 

independência no qual planejaram e executaram sozinhos reportagem em vídeo. 

                                            
 
27

 Disponível em https://maisguarapescomunicacao.wordpress.com/. Ver, também, Anexo 4 p.169. 

Fonte: Alencar Guimarães / arquivo FOTEC 
 

Figura 9 – Reunião de avaliação após oficinas 
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No transcurso do ano letivo entre as atividades do projeto e as da escola, 

realizamos reuniões (fig.11) com a diretoria. Estes encontros foram relevantes para 

a sintonia do projeto com a escola. Desta forma nos mantivemos cientes dos 

acontecimentos, ocorrências e desenvolvimento dos alunos participantes. Nesses 

momentos, também, planejamos as ações externas, recebemos feedbacks e nos 

situamos dos desafios conjunturais que incidiram sobre a escola. 

 

 

 

Para as atividades dos alunos, foram realizadas reuniões de pauta nas quais 

decidimos em conjunto os assuntos a serem trabalhados. Os temas foram 

sugeridos por eles, e quando faltavam ideias, propomos sugestões que foram 

Figura 11 – Reunião da coordenação do projeto com a diretoria  

Fonte: Alice Andrade 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 10 – Matéria jornalística produzida na escola 
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discutidas. Os assuntos escolhidos pelos jovens, geralmente, se referiram às 

pessoas da comunidade que desenvolvem ações que beneficiam a localidade, por 

exemplo, líder de um grupo de dança (fig.12), uma benzedeira, professora de 

escola de balé, professor de capoeira, compositor de música. Assim como outros 

temas ligados ao bairro e à escola. 

 

 

 

Ainda no segundo semestre de 2016, entre setembro e dezembro, 

ocorreram duas ações externas à escola e ao bairro dos Guarapes. Nas duas 

excursões os alunos tiveram oportunidade de atuarem na cobertura de eventos e 

superar desafios28.  Estas ações oportunizaram vivências incomuns, pois, além de 

se divertirem num passeio, também puderam aplicar o que aprenderam em 

situações relevantes. A todo o momento a equipe do projeto dava suporte (técnico-

operacional e apoio motivacional). 

O primeiro evento fora do ambiente escolar ocorreu em 23 de setembro de 

2016 no Centro Municipal de Referência em Educação (CEMURE) de Natal/RN.  

 

 

 

                                            
 
28

 Refere-se à timidez e autoconfiança. 

Figura 12 – Alunos entrevistando líderes de grupo de dança local 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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A Agência FOTEC representou o Departamento de Comunicação Social 

(DECOM) da UFRN convidado a ser homenageado com outros parceiros 

voluntários, que contribuíram com a educação pública municipal. Neste evento 

contamos com o apoio da escola para os alunos participarem. Eles realizaram a 

cobertura com fotos, entrevistas (fig.13), e vídeos29 (fig.14).  

 

 

                                            
 
29

 Mídias sociais: Blog - maisguarapescomunicacao.wordpress.com/; Youtube - 
https://m.youtube.com/https://m.youtube.com/channel/UCl4gJBQIefVKeXFRFMiVjAA/https:/; 
Facebook - https://m.facebook.com/Mais-Guarapes-Comunica%C3%A7%C3%A3o-
1718708925047770/?locale2=pt_BR. 
 

Figura 13 – Entrevista com a secretária de educação 

Figura 14 – Equipe de vídeo reportagem 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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O outro momento de experiência comunicacional externa foi visitar a 

CIENTEC30 nos dias 20 e 21 de outubro. Os alunos do projeto puderam se 

aproximar do universo acadêmico. Neste evento circulam aproximadamente cem 

mil pessoas (edições anteriores) entre expositores (alunos e professores) e público 

visitante. 

 Os jovens da Agência Mais Guarapes conheceram trabalhos científicos de 

várias áreas e excursionaram pela feira. Também, realizaram matérias (fig.15) 

sobre os trabalhos mais interessantes escolhidos por eles.  

 

 

 

Outro ponto a ser destacado é que em todas as versões da CIENTEC são 

disponibilizados stands para a Agência FOTEC (fig.16) montar uma agência de 

comunicação experimental dentro da feira.  

 

 

 

 

                                            
 
30

 É uma grande feira anual de ciência e tecnologia promovida pela UFRN denominada SEMANA 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA (CIENTEC) em que há exposição de trabalhos científicos 
de escolas (do ensino fundamental e médio) públicas e privadas, assim como de cursos de nível 
superior da própria universidade. Acontece no período de três dias consecutivos nas dependências 
da própria universidade, em sua área de eventos. E vem sendo promovida ininterruptamente desde 
1995.Ver www.cientec.ufrn.br.  

Figura 15 – Cobertura da CIENTEC 2016  

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Nesta agência experimental os alunos de Comunicação da UFRN realizam a 

cobertura do evento, publicando a produção no site31 da FOTEC, e também, 

publicando material na imprensa local, como o jornal Tribuna do Norte.  

Foi nesse clima de atuação profissional que os alunos da Agência Mais 

Guarapes puderam vivenciar a dinâmica de uma redação (fig.17). Desde a coleta 

de informações até a finalização da notícia, passando pela produção, edição e 

veiculação. Acompanharam na prática, futuros jornalistas e jornalistas profissionais 

trabalhando. 

 

 

                                            
 

31 www.fotec.ufrn.br 

 

Figura 16 – Stand da Agência FOTEC na CIENTEC 2016 

Figura 17 – Sala de redação da Agência FOTEC na CIENTEC 2016 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Nos últimos meses os alunos demonstraram autonomia na produção de seu 

conteúdo e, dentro das previsões, 2016 encerrou com excelentes resultados. 

Podem ser verificados em forma de publicações nas mídias digitais, e em nossa 

pesquisa, no qual com os dados obtidos avaliamos o acréscimo de aprendizagem, 

vivências e mudanças de aspectos positivos percebidos nos alunos participantes. 

Estes resultados estão detalhados no capítulo cinco deste trabalho.  

No ano de 2017 foram realizadas mudanças no projeto, umas de ordem 

metodológica e outras por imposição conjuntural. No primeiro caso pensando na 

pesquisa ação metodologicamente, buscamos observar como os resultados de 

2016 influenciaram 2017. 

Partindo desta ideia, as ações sistematizadas no primeiro ano foram 

simplificadas, ofertando ainda mais autonomia aos alunos participantes. Tratou-se 

de uma proposta de aprendizagem orientada, contudo, mais dinâmica. Ou seja, 

primou-se pela atividade prática nas ações empreendidas. Reduzimos o tempo de 

oficinas, e especificamos os assuntos de maior interesse dos alunos, como a 

produção de vídeo e vídeo reportagem. A apropriação dos conhecimentos 

comunicacionais foi buscada por eles mesmos conforme surgiam as necessidades 

durante a realização das atividades. 

O segundo ano do projeto transcorreu com inúmeros desafios para a sua 

manutenção, consequência das dificuldades enfrentadas pelo ensino público na 

atualidade em nosso país. A escola enfrentou falta32 de verba do governo, falta de 

material de expediente, escassez de merenda e meses de atraso de salário dos 

funcionários.  

A conjuntura político-econômica do Brasil no ano de 2017 afetou os 

cidadãos oprimindo sensivelmente as classes sociais menos favorecidas. Este fato 

despontou no interior da escola sendo percebida como aumento de evasão por 

causas financeiras. Verificamos vários casos de alunos que tiveram de parar de ir 

às aulas para cuidar dos irmãos menores para os pais se ausentarem na busca por 

renda. 

                                            
 
32

 Em entrevista, a direção da escola nos informou que no ano de 2017 completaram dois anos sem 
receber nenhum repasse de verba do governo. 
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Além destes fatores, a desativação33 do ônibus escolar que fazia o 

transporte dos alunos habitantes de bairros vizinhos impactou na frequência da 

escola e consequentemente, na participação no projeto. 

No primeiro semestre, devido à greve de professores que perdurou por dois 

meses, somando-se paralizações e feriados, só houve condições de iniciar as 

atividades em 26 de maio. A própria adequação com o calendário da escola após a 

greve atrasou o engajamento dos alunos. Assim sendo, a equipe de alunos apenas 

se consolidou em junho, mês em que iniciou a execução da metodologia planejada. 

Ou seja, os alunos já iniciaram produzindo conteúdo enquanto aprendiam (fig.18). 

 

 

No dia vinte e dois de dezembro ocorreu o encerramento do semestre, pois 

a escola entrara em recesso. Com o intuito de enriquecer a aprendizagem vivencial 

em forma de excursão, promovemos uma visita à TV Cabugi (afiliada da Rede 

Globo no RN). Na sede da emissora fomos recepcionados por Fábio Borges, 

jornalista34 da empresa.  

                                            
 
33

 A prefeitura de Natal desativou o transporte de alunos por meio de ônibus escolar, substituindo 
por passe livre. Ou seja, os alunos matriculados na escola municipal, recebem um cartão com 
passagens de ônibus (o município abastece com valores). Contudo, a individualização no translado 
escolar afetou desfavoravelmente os alunos, tanto pelo aspecto motivacional por não ter mais a 
obrigatoriedade do horário do transporte, nem o encontro com os colegas como ocorria com o 
ônibus escolar. O outro fator são os atrasos do repasse da verba da prefeitura para abastecer o 
cartão com passagens para o mês, assim, alunos sem ter como ir à escola se afastaram. Estas 
informações foram fornecidas pela direção da escola numa declaração gravada em áudio. 
34

 Antes de iniciar a visita outro jornalista conhecido da equipe do projeto, Francisco Júnior, veio nos 
receber e presenteou a todos com um exemplar de um livro de sua autoria RN: A Notícia no Ar (fig. 
68, pg. 188). 

Figura 18 - Oficina de vídeo 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fábio ministrou uma palestra explicativa sobre a rede InterTV35, falou da 

matriz da rede Globo, explicou sobre como uma TV aberta adquire receita, 

mencionou a importância dos índices de audiência e sobre tudo, o aspecto 

comercial de uma empresa de comunicação de massa. 

Após a palestra os alunos visitaram as dependências da emissora. Foram 

primeiramente à redação e conversaram com jornalistas e âncoras36 dos 

telejornais.  Alguns dos jovens quiseram ser fotografados junto aos 

apresentadores. Conheceram a sala de engenharia e todos os equipamentos 

eletrônicos utilizados para a transmissão do sinal. E finalmente foram onde são 

transmitidos os telejornais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estúdio puderam operar câmera (fig.19), experimentar a leitura do 

teleprompter37 ensaiando a apresentação de um telejornal (fig.20). Eles se 

revezaram diante da câmera enquanto liam o texto, a imagem aparecia no telão 

(fig.21) ao fundo. 

 

                                            
 
35

 Grupo de afiliadas da Rede Globo compostas por seis emissoras em três estados do Brasil, entre 
elas a TV Cabugi no RN. 
36

 Âncora – termo técnico do telejornalismo,  refere-se ao apresentador que fica diante das câmeras. 
37

  Teleprompter ou Teleponto é um equipamento que fica acoplado à câmera em que é exibido o 
texto a ser lido pelo apresentador.  

Figura 19 – A postura de um profissional 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Naquela visita vimos jovens de periferia revelar seus talentos, demonstrando 

que ao serem dadas as condições para se desenvolverem e oportunidade para 

construírem sua emancipação, resultados promissores são verificados. 

 

 

Além deste aspecto operacional, os alunos conheceram um veículo de 

comunicação comercial alinhado aos interesses mercadológicos. O passeio 

terminou com fotos (fig.22) para registro dos participantes. 

 

 

Figura 20 – Treinando apresentação 

Figura 21 – Superando limites 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Retornamos em vinte e um de julho e as dificuldades enfrentadas pela 

escola se agravaram ainda mais no segundo semestre. Reuniões38 foram 

realizadas entre a equipe do projeto e a diretoria, nelas chegamos a conjecturar 

sobre o futuro destes jovens, sobre a prática educacional neste país e os desafios 

de ser educador. 

Durante o semestre continuamos a desenvolver ações de aprendizado e 

produção de conteúdo comunicacional (fig.23), enfatizando a busca pela autonomia 

no processo criativo e execução de suas atividades. 

 

 

 

                                            
 
38

 Tendo como pauta discutir os problemas da escola e a manutenção do projeto realizamos quatro 
reuniões. 

Figura 23 – Aluna registrando a produção dos colegas 

Figura 22 – Finalizando o passeio 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Em agosto uma equipe da TV Cabugi foi à escola gravar matéria para o RN-

TV, um telejornal39 local, sobre a Agência Mais Guarapes Comunicação. Foram 

entrevistados membros da equipe do projeto e alunos (fig.24).  

Acompanhamos tudo junto aos alunos, e pudemos perceber o quanto 

tiveram desenvoltura ao falar diante da câmera. Este foi um acontecimento que 

gerou visibilidade à escola, ao projeto e aos alunos participantes. A matéria foi 

veiculada no “RN-TV Primeira Edição” que abrange todo o estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

 

 

Dando prosseguimento às excursões, de forma análoga ao ano anterior, os 

participantes do projeto em 2017 também foram para a CIENTEC em outubro. 

Além de visitar a feira, realizaram algumas matérias (fig.25). Puderam acompanhar 

as atividades na redação da agência FOTEC na CIENTEC. 

 

 

                                            
 
39

 Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/rntv-1edicao/videos/t/edicoes/v/mais-
guarapes-projeto-da-ufrn-beneficia-alunos-de-escola-publica-em-natal/6093128/ 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 24 – Visibilidade decorrente do projeto 
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O projeto encerrou o ano no dia quinze de dezembro com uma 

confraternização (fig.26) na qual duas alunas que estão desde o primeiro ano 

fizeram um vídeo com imagens dos dois anos de atuação e demonstraram afeto, e 

a gratidão. Alunos e pesquisadores cantaram (fig. 75, p.191), e apreciaram o 

evento. 

 

 

 

 

 

Figura 25- Equipe mista na CIENTEC 2017 

Figura 26 – Selfie da confraternização  

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Aluno RA 
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3 EDUCOMUNICAÇÃO: CAMPO PARA A PROMOÇÃO EMANCIPATÓRIA 
 

Em uma perspectiva mais ampla ao se considerar a promoção social ligada 

à emancipação e à cidadania, encontramos a Educomunicação como possível 

campo fomentador da busca por emancipação. Isto se deve ao fato de a prática 

educomunicacional desenvolver propostas de ações comunicativo-educacionais no 

âmago de comunidades periféricas40 em vulnerabilidade social, por meio da criação 

de ecossistemas educomunicacionais41 envolvendo escola e comunidade.  A 

Educomunicação pode ser considerada como: 

um conjunto de ações que objetiva ampliar o coeficiente comunicativo das 
atividades educativas, no desenvolvimento das habilidades de expressão 
dos membros das comunidades educativas e de sua competência no 
manejo das tecnologias da informação e da comunicação (SILVA et al, 
2015, p.01). 

 

Em tais ações se traz à tona o interesse da comunidade, valorização da 

produção local, liberdade de expressão nos espaços comunicativos gerados. Na 

prática, a Educomunicação envolve mais do que a utilização de tecnologias na 

educação, trata-se de gerar ecossistemas comunicacionais nas escolas e 

comunidades. É a construção de uma relação suprainstitucional no qual se mobiliza 

a escola, organizações comunitárias, líderes comunitários, professores, pais, 

alunos.  

Partindo da produção comunicacional midiática voltada aos interesses da 

comunidade e da escola concomitantemente é trabalhada a aprendizagem 

cognitivo-comportamental agregando cultura, conteúdo escolar, cidadania e a 

busca por emancipação. 

Em contrapartida, vivenciamos a intensificação de desafios impostos à 

escola no que concerne às metodologias educacionais transmissivistas42 ainda em 

                                            
 
40

 A Educomunicação está presente não apenas nas comunidades e escolas de regiões de periferia, 
também é praticada em instituições privadas de ensino. Ela é uma proposta plausível para todas as 
escolas do ensino público e privado em qualquer localidade. Contudo, como um dos enfoques deste 
trabalho se trata de observar o seu potencial transformador enfatizamos este viés. 
41

 Esta é a concepção adotada ao corroborarmos que a Educomunicação define-se como “um 
conjunto de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 
comunicativos”. (SOARES, 2011, p.44) 
42

 Por exemplo, aulas expositivas sem interação entre professor-aluno no qual o monólogo do 
docente é o método de ensino. 
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uso. Devido à expansão tecnológica na comunicação e a cultura decorrente disto, 

desenvolveu-se relações sociointeracionaistas decentralizadas, lúdicas e 

atemporais entre os usuários de tecnologias de comunicação e informação, 

especialmente os jovens.  

Tal paradigma tecnológico-comunicacional permite aos consumidores de 

mídia também serem produtores de conteúdo multimídia, ou “prosumidores” 

segundo Orozco Gómez (2009). Atividade desenvolvida em múltiplos canais, 

formatos e de diversas aplicações gerando uma forma de aprendizagem cativante 

no qual há prazer ao aprender. 

Este é um dos motivos pelo qual a Educomunicação passa a ocupar um 

espaço neste contexto educativo-comunicacional ao conduzir e disciplinar a 

utilização midiática de forma a adequar os componentes comunicacionais e 

educacionais entre os participantes, decorrente do estímulo à atuação de jovens na 

comunicação vinculada à educação e à comunidade.  Afirma Soares (2011, p.26) 

“de acordo com organismos internacionais, como UNICEF, [...] a autonomia se 

conquista com a ampliação das possibilidades de expressão e de comunicação”, 

ou seja, caminhos para a cidadania e emancipação. 

Outro viés da Educomunicação é o seu potencial contra-hegemônico no que 

tange à visibilidade midiática por meio da comunicação alternativa. Devido ao 

interesse capitalista que move os grandes veículos de comunicação, a mídia 

hegemônica, geralmente, se posiciona desfavorável aos interesses do bem 

comum, inclusive em relação aos direitos garantidos pela Constituição Federal de 

1988. Podemos citar como exemplo o direito de expressão, fica patente a multidão 

de excluídos: indivíduos, regiões periféricas, culturas populares e /ou regionais 

relegados ao ostracismo. 

Ostracismo aqui se refere à exclusão midiática, ou seja, a não efetivação do 

direito de ter voz ao expressar sua cultura, sua fala, seu pensamento, a sua 

comunidade, os anseios e problemas nos meios de comunicação de massa.  

Entretanto, os excluídos do direito de expressão sempre estiveram presentes na 

mídia hegemônica como personagens inseridos nos contextos sociais como 

estereótipos editados em conformidade ao discurso e ao ponto de vista destes 

veículos, ocupando o posto de componente sensacionalista e gerador de 

audiência. Podemos todos nos considerar excluídos da comunicação de massa. 
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As ações educomunicacionais são portais de visibilidade social que por meio 

das mídias, especialmente as digitais, proporcionam a veiculação de assuntos não 

abordados pela mídia hegemônica. Tais como os ligados às comunidades 

periféricas, conteúdos educativos, da cultura local, etc.. São produzidas pautas43 

desinteressantes para os veículos de comunicação comercial por não conterem 

teor sensacionalista. E também, abrem espaço para a pluralidade de discurso em 

vez de uma linha editorial definida. 

Neste cenário torna-se indispensável uma análise mais cuidadosa de fatores 

que envolvem a tessitura constitutiva da complexidade social, transcendendo a 

mera observância de teorias da comunicação e das metodologias educacionais. 

São aspectos sociológicos, históricos, políticos e culturais aglutinados na vivência 

social em variadas dimensões. 

A formação de cidadãos na ambiência escolar decorre da proposta 

ideológica adotada. Portanto, compreendemos que estudar a Educomunicação 

demanda uma abordagem sociológica. Afirma Martín-Barbero (2000) que: 

contrariamente aos que vêem nos meios de comunicação e na tecnologia 
de informação uma das causas do desastre moral e cultural do país

44
, ou 

seu oposto, uma espécie de panacéia, de solução mágica para os 
problemas da educação, sou dos que pensam que nada pode prejudicar 
mais a educação que nela introduzir modernizações tecnológicas sem 
antes mudar o modelo de comunicação que está por debaixo do sistema 
escolar. (MARTÍN-BARBERO, 2000, p.52) 

 

Entendemos, portanto, que além das questões tecnológico-comunicacionais 

e metodológico-educacionais é preciso estudar e refletir sobre o modelo de 

comunicação. Em outros termos, é preciso buscar conhecer as mediações 

comunicacionais intrínsecas à educação escolar e suas relações com a mídia e a 

sociedade. 

Partindo destes pressupostos, percebemos indícios que apontam para a 

necessidade da descolonização cultural e epistemológica engendrados nos tecidos 

sociais tanto no léxico, pela cultura, sistema econômico, prática midiática, assim 

                                            
 
43

 Pauta- é um roteiro com as informações que se tornarão notícias a serem veiculadas. 
44

 Neste caso o autor se refere à Colômbia, contudo, também se aplica ao Brasil por se tratar de 
questionamentos sobre educação e tecnologia também vivenciados em nosso país. 
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como pelo universo acadêmico/escolar. Contudo, antes de pensar em descolonizar 

é preciso compreender o que vem a ser “colonialidade” presente no século XXI. 

 

3.1 Colonialidade 

 

De povos dominando outros povos existem relatados históricos desde a 

antiguidade. As expansões gregas e depois as romanas há mais de dois milênios 

deram início à epigênese de uma protoglobalização45 nos territórios conhecidos na 

época. Alexandre da Macedônia em sua expedição de conquista subjugou a Pérsia 

e depois seguiu rumo ao Oriente. Conforme conquistava as cidades e povos, 

implantava a cultura helênica nestas localidades.  

O império romano com forte influência da cultura grega seguiu a mesma 

estratégia expansionista e dominou parte do mundo impondo sua língua, economia, 

cultura, religião, leis etc. 

Durante o renascimento da Idade Média, com o avanço marítimo dos países 

ibéricos “descobrem-se” as Américas segundo a história oficial, dando início à 

conhecida colonização da América Latina. Partindo desse ponto focamos a 

colonização das Américas Central e do Sul. Mignolo (2005) entende por mundo 

moderno/colonial ou sistema mundo/moderno colonial o estabelecimento do circuito 

comercial do Atlântico, firmado a partir do sec. XVI que impactou na formação do 

mundo moderno/colonial no qual vivemos hoje.  

A retórica que subsidiou o poder (WALLERSTEIN, 2007) se baseava no 

discurso legitimado pelas ciências e o direito no qual posicionava o colonizador 

como ser superior, bom e civilizado em contraponto aos bárbaros, desalmados, 

sub-raça das colônias. Estes deveriam ser “salvos” de si mesmos recebendo a 

doutrinação e civilização do europeu.  

Justificava-se, também, com esse discurso a legitimidade de direitos nas 

ocupações e desapropriações territoriais dos povos ameríndios da América Latina 

pelos europeus. Santos B.S. (2011, p. 25) afirma que “a racionalidade que domina 
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 Protoglobalização – neologismo criado por nós para se referir a uma forma rudimentar de 
globalização ocorrida entre várias nações pela dominação territorial com consequências culturais 
que ocorreu sem as tecnologias de comunicação e informação eletrônico-digitais. Assim, trata-se da 
expansão cultural, econômica e de fronteiras entre colonizador e colonizados da antiguidade.  
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o Norte46 tem tido influência enorme em todas as nossas maneiras de pensar, em 

nossas ciências, em nossas concepções de vida e do mundo”. 

Da ocupação colonial portuguesa no Brasil resultou um obscurantismo 

secular, no qual, desde o descobrimento somente em 1808 foi criado o primeiro 

curso superior47, assim como outras instituições (primeiro banco nacional, etc.) e 

também a imprensa, sendo “o marco inicial de nossos meios de comunicação 

social [...] quando passou a circular, em 1º de junho, o Correio Braziliense” 

(ROMERO, 2008). Contudo, o primeiro jornal brasileiro era editado na Inglaterra.  

Chegado o tempo das independências e surgimento das repúblicas, não se 

concretizou o sonho de Simón Bolívar, a criação de uma grande nação de estados 

latinos unidos. É o fim da colonização geoeconômica de ocupação dos países 

ibéricos sobre América Latina. Entretanto, assevera Quijano que “o fim do 

colonialismo não significou o fim da colonialidade” (QUIJANO APUD LANDER, 

2005, p.4). 

Com o iluminismo, desde o século XVIII devido à modernidade na Europa 

como centro mundial de capitalismo que colonizou outros continentes, 

desenvolveu-se o mito da modernidade eurocêntrica numa concepção que 

diferenciava o mundo em superiores e inferiores, racionais e irracionais, primitivos 

e civilizados, modernos e tradicionais, Quijano (2009).  Segundo o mesmo autor: 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 
mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma 
classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do 
referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais, subjetivos, da existência social quotidiana e da 
escala societal (QUIJANO, 2009, p.73). 

 

Pode-se compreender o motivo da perpetuação da colonialidade, segundo a 

explicação de Santos B. S. (2010) ao falar da dificuldade em pensar numa 

alternativa para o colonialismo não estar tanto nas políticas de Estado durante a 

ocupação estrangeira, mas no léxico usado, na gramática social que permeia 

                                            
 
46

  Designação dada aos países dominantes, hegemônicos não necessariamente em termos 
geográficos. Apesar de fazer alusão às nações colonizadoras, normalmente, situadas no hemisfério 
norte do planeta. 
47

 “O modelo de ensino superior foi o da formação para profissões liberais tradicionais, como direito 
e medicina, ou para as engenharias” (SAMPAIO, 1991, p.3). 
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espaço público, privado, cultura e subjetividades. Este permanece arraigado à 

cultura e reforçado pelo saber eurocêntrico ensinado nas universidades e escolas. 

O patrimonialismo e o colonialismo interno não só se mantiveram depois 
das independências, sendo que em alguns casos inclusive se agravaram. 
A dificuldade de imaginar uma alternativa ao colonialismo reside em que o 
colonialismo não é só principalmente uma política de Estado, como 
acontecia durante o colonialismo de ocupação estrangeira; é uma 
gramática social muito ampla que atravessa a sociabilidade, o espaço 
público e o privado, a cultura, as mentalidades e subjetividades (SANTOS 
B.S., 2010, p.14-15 tradução nossa). 

 

Atualmente apesar de ainda haver conflitos por território e por dominação 

econômica, a colonização permanece nos campos subjetivos. Com a globalização 

tecnológica fronteiras foram vencidas e a colonização cultural, ideológica que 

sempre ocorreu, ganhou mais força, ganhou também, formas estéticas agradáveis 

e até desejáveis. Neste sentido Freire (2005) designa esta massificação como 

invasão cultural porque ela é “uma forma de dominar economicamente e 

culturalmente o invadido” Freire (2005, p. 174).  

Convém observar que a cultura de massa não transita apenas no campo 

cultural, na verdade, ela é um subproduto do capitalismo como meio de 

movimentação do mercado (produção-consumo), ou seja, o seu objetivo é 

estimular culturalmente o consumismo. Portanto, no âmago desta cultura está o 

sistema mundo moderno colonial, outra denominação para o capitalismo que traz a 

reboque cultura e saberes eurocêntricos. Essa colonialidade perdura até os dias 

atuais como forma de manter por meio de uma ideologia voltada para a economia, 

o sistema econômico neoliberal. Explica Mignolo que:  

o capitalismo, como a modernidade, aparece como um fenômeno europeu 
e não planetário, do qual todo o mundo é partícipe, mas com distintas 
posições de poder. Isto é, a colonialidade do poder é o eixo que organizou 
e continua organizando a diferença colonial, a periferia como natureza 
(MIGNOLO, 2005, p.34). 

 

O capitalismo como componente econômico do sistema mundo assim como 

o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Pensamento abissal é 

aquele que separa pessoas, culturas, povos, ideias, etc., colocando-se um abismo 

entre os elementos separados nos extremos, deste abismo surge a designação 

abissal. Esta separação é dita válida por seus articuladores ao ser feito julgamento 

de valor sobre as partes, superior v.s. inferior, desenvolvido v.s. subdesenvolvido, 
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primeiro mundo v.s. terceiro mundo, erudito v.s. popular, positivismo científico v.s. 

senso comum. Ou seja, trata-se da concepção colonizador e colonizado, portanto o 

pensamento abissal é inerente ao Sistema Mundo Moderno Colonial reconfigurado 

na globalização neoliberal. 

 Sobre este assunto afirma Santos B.S. (2010, p. 29, tradução nossa) que “o 

invisível constitui o fundamento do visível e são estabelecidos através de linhas 

radicais que dividem a realidade social em dois universos, o universo deste lado da 

linha, e o universo do outro lado da linha”. O autor fala de sua conceituação do 

pensamento abissal, ou seja, um abismo que separa dois universos, nos quais as 

desigualdades e invisibilidades são separadas por uma linha que define a divisão 

entre colonizadores e colonizados. 

Convém diferenciar colonialismo de colonialidade. Colonialismo é o 

estabelecimento de colônias, ou seja, dominação territorial, política e econômica de 

uma nação sobre outra. E colonialidade está associada aos aspectos subjetivos 

que distinguem superior de inferior, mantendo a ideologia discriminatória de 

metrópole e colônia sendo que diluída na cultura, educação, léxico, etc.  

O pensamento abissal é um elemento constituinte da colonialidade. 

Observamos esta característica em duas situações, primeiramente no fato de 

classificar povos e culturas superiores e outras inferiores se institui um abismo 

separatista. E em segundo lugar os povos e culturas tidos como “superiores” ao 

legitimarem-se por direitos baseados em valores universalistas eurocêntricos para 

a intervenção sobre povos tidos como “inferiores” é a configuração da colonialidade 

abissal no sistema mundo moderno colonial. Em pensamento análogo Freire (2005 

p.157) afirma que “O antidialógico se impõe [...] não só economicamente, mas 

culturalmente, roubando ao oprimido conquistado sua palavra também, sua 

expressividade, sua cultura”. 

O colonialismo de ocupação territorial já não faz parte da realidade brasileira 

há alguns séculos, contudo, constata-se que a colonialidade está presente no dia a 

dia da nação em múltiplas formas. Nas relações de poder político-econômico, no 

formato sem regulação legal de conduta neoliberal mercadológica da comunicação 

social e das mídias hegemônicas, assim como na produção científica repleta de 

epistemologias eurocêntricas que findam no ensino fundamental e médio.  

Apesar de haver correntes contrárias ao eurocentrismo acadêmico, é muito 

forte ainda a valorização do que é estrangeiro, especialmente dos países 
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denominados desenvolvidos. Valoriza-se mais o currículo com pós-graduação 

oriundo de país europeu do que no Brasil (no mínimo em status). Teorias e 

pensamentos de autores locais são depreciados em relação a pesquisadores do 

mesmo nível em outros países. Percebe-se que ainda há um apego em utilizar 

conhecimentos eurocêntricos em pesquisas locais (epistemologias do norte 

segundo B.S. Santos), entretanto aplicáveis à realidade daqueles países e não 

raras vezes incompatíveis à realidade de outros países no que concerne às 

especificidades socioculturais, políticas e legais de cada nação. A descolonização 

epistemológica deve começar na academia.  

Isto posto, entende-se que é relevante observar cuidadosamente os 

posicionamentos acadêmicos, pois estes estudos e pesquisas das universidades 

alimentam tanto a grade curricular da educação escolar assim como as 

metodologias cognitivas do ensino. 

Segundo Freire (2005) invasão cultural: 

é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, 
impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, 
ao inibirem sua expansão. Neste sentido, a invasão cultural, 
indiscutivelmente alienante, realizada maciçamente ou não, é sempre uma 
violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê 
ameaçado de perdê-la (FREIRE, 2005. p.173). 

 

A invasão cultural tanto se dá pela comunicação como pela educação 

hegemônica. Tal como afirma Wallerstein (2007) sobre a legitimação do sistema 

mundo moderno pelas Ciências Sociais, e Santos e Menezes (2009), quanto ao 

eurocentrismo epistemológico decorrente das epistemologias do Norte. Estes 

autores dialogam com o pensamento de Freire: 

os invasores se servem das ciências sociais e da tecnologia, como já 
agora das ciências naturais. É que a invasão, na medida em que é ação 
cultural, cujo caráter induzido permanece como sua conotação essencial, 
não pode prescindir do auxílio das ciências e da tecnologia com que os 
invasores melhores atuam. Para eles se faz indispensável o conhecimento 
do passado e do presente dos invadidos, através do qual possam 
determinar alternativas de seu futuro, e, assim tentar a sua condução no 
sentido de seus interesses (FREIRE, 2005, p. 174). 

 

A invasão cultural, o pensamento abissal, o capitalismo e o eurocentrismo 

são expressões do colonialismo na atualidade. Como proposta de renovação surge 

a ideia da descolonização. Descolonizar é uma proposta de descentralização da 

monocultura europeia e dos países dominantes. Trata-se da valorização do capital 
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simbólico, cultural, epistemológico de nações ditas subdesenvolvidas. Incluem 

ações para abolição de hábitos, palavras, teorias, etc., que depreciam o arcabouço 

local em favor do que é estrangeiro. É um processo que permeia desde a educação 

familiar, passando pela educação formal, cultura, leis, conhecimento científico, 

comunicação, etc. 

Sodré (2012) contextualiza a descolonização como uma 

“neodescolonização”, sendo epistemológica e política ao mesmo tempo. Pois, a 

monocultura europeia produziu uma homogeneização simbólica, devido a cultura 

ocidental ser herança da antiguidade.  

Nota-se, desta forma, a necessidade de refletirmos sobre a colonialidade 

presente nos dois campos constituintes da Educomunicação. Optamos pelo seu 

desmembramento em duas áreas a Comunicação e a Educação. Na abordagem 

sobre a colonialidade na Comunicação entram as relações de poder na prática 

midiática, hegemonia e contra-hegemonia.  

No que compete à Educação refletimos fatores socioculturais influenciadas 

pela mídia na educação, como também o transmissivismo da educação bancária 

(FREIRE, 2005) e o conhecimento eurocêntrico das universidades em relação ao 

seu papel na sociedade.  

 

 

3.2 Para descolonizar a comunicação 

 

Comunicação é poder. Este axioma vem se consagrando há séculos e está 

comprovado o quanto as pessoas que detiveram o poder também mantiveram uma 

relação estreita com a comunicação em sua capacidade de persuadir, convencer, 

influenciar. Isto se perpetua na atualidade em meio ao poder da comunicação de 

massa e das mídias digitais. 

No século XX ditadores de todo o mundo monopolizaram emissoras de rádio 

e TV para implantar suas ideologias, assim como governos ditos democráticos em 

países como Brasil e outros da América Latina. Observamos situações desse matiz 

nas ditaduras militares com o controle e repressão da mídia contra-hegemônica, e 
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pela massificação de informações tendenciosas, às vezes, inverídicas48 para 

influenciar a opinião pública em adequação aos seus interesses.  

Um exemplo da comunicação utilizada para a massificação ideológica é 

apresentado por Ortriwano (1985, p. 59) ao afirmar que: “a utilização do rádio como 

instrumento de divulgação da ideologia do grupo que está no poder não é 

descoberta recente. Goebbels, durante o III Reich, utilizou-o intensamente, a ponto 

de afirmar que Hitler seria inconcebível sem o rádio”. 

Findados a maioria dos governos militares ditatoriais na América do Sul, os 

supostos governos democráticos representativos de políticos eleitos utilizaram as 

concessões de canais públicos de emissoras de rádio e televisão para fins políticos 

de autopromoção eleitorais, atuação esta que perdura até os dias atuais. Atrelados 

à estes fins está a cultura de massa decorrente do ideal capitalista do sistema 

mundo/moderno potencializado pela globalização.  

Como toda empresa comercial, as de comunicação também têm como 

objetivo a obtenção de lucro. Portanto, todas as ações são planejadas e voltadas 

para a rentabilidade financeira. Já o interesse político decorre do poder de 

influência que redunde em obtenção de vantagens comerciais. 

“A indústria cultural atrai e prende por salários muito altos os jornalistas e 

escritores de talento; ela, porém não faz frutificar senão a parte desse talento 

conciliável com os padrões” (MORIN 2011, p. 22).  

Podemos inferir nas palavras de Morin que os padrões a que se refere 

tratam-se dos interesses mercadológicos de obtenção de lucro pela máxima 

produção e consumo. Assim como, a massificação sensacionalista via linha 

editorial, ficando em último lugar os interesses coletivos de relevância e do bem 

comum.  Portanto, questões deontológicas terminam suprimidas por fatores outros 

que não se baseiam na ética profissional na prática midiática. 

Ao versar sobre a teoria da responsabilidade social elaborada da teoria 

liberal Kunczik (2001, p.75) afirma que “eram principalmente os proprietários e 

operadores da imprensa que decidiram quais fatos deveriam chegar ao público e 
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 As atuais Fake News – notícias falsas. 
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em qual versão”. Neste formato de relação hegemônica de poder entre a mídia e 

sociedade quem sai prejudicada é a última. 

Os interesses da sociedade, seus problemas, o bem comum, assim como 

direitos constitucionais do público ficam obliterados pelo agendamento e pelo 

enfoque dado em concordância com a linha editorial do veículo. “Os meios de 

comunicação atuantes na sociedade contemporânea se organizaram em empresas 

produtoras de mercadoria simbólica, que é disponibilizada aparentemente sem 

ônus para o consumidor” (JAMBEIRO; BRITTOS & BENEVENUTO JR., 2005, 

p.101). 

Quando situações da realidade são veiculadas pela mídia, estas são 

estandardizadas numa panacéia de informações construídas num mundo editado 

manipulador de realidades e imaginários. A mídia hegemônica constrói a realidade 

transformando a realidade numa gigantesca novela midiática roteirizando 

informações, pejando de conteúdo emocional sensacionalista análogo à ficção, 

presente nos noticiários, programas policiais, de entretenimento, entrevista e de 

auditório. Barros (2013, p.2) assegura que: 

jornalistas, cineastas, publicitários, todos eles técnicos do imaginário, 
disponibilizam suas ofertas através de meios de comunicação massivos. 
Ao se encarregarem, assim, de abastecer o imaginário, fonte criativa, a 
Comunicação se tinge de demiurgia. A responsabilidade desse papel é 
social e antropológica. Em jogo estão não somente as peças que 
configuram a coletividade interligada por associações, grupos, instituições, 
mas também aquelas que atuam no equilíbrio psíquico coletivo, ou seja, a 
Comunicação não só coloca em circulação imagens informativas, que 
falam (ou encobrem) uma realidade, como também imagens simbólicas 
que fazem a realidade e que atuam diretamente no nosso enraizamento 
antropológico. (BARROS, 2013, p.2) 

 

Adentramos um ponto delicado que é o direito e a Comunicação. Sem nos 

aprofundarmos neste assunto, pois não é a proposta deste estudo, passaremos a 

pensar na ética em Comunicação, na regulação de mídia, nos direitos 

constitucionais em função do bem comum. 

No paradigma neoliberal o intuito é a mínima ou nula intervenção do Estado 

para o livre mercado, isto se aplicando a todo tipo de indústria e comércio. Esta 

ideia é defendida pelos donos do poder midiático hegemônico e se cumpre em 

termos práticos no quesito ausência de instrumentos legais e regulação de mídia.  
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No texto da Constituição Federal encontram-se determinações gerais, mas a 

falta de leis específicas permite a atuação desleal de grupos de mídia, fatos 

testemunhados diuturnamente. Chegando até a inconstitucionalidade no que se 

refere à proibição de concessões vinculadas ao capital estrangeiro, formação de 

monopólios, ocorrências estas frequentemente observadas. 

Além do aspecto legal no que concerne à falta de regulação, encontramos, 

também, fortes indícios de colonialidade neste campo a partir da afirmativa de 

Ferreira (2009, p.197) ao ressaltar que “um grande empecilho da comunicação 

enquanto direito, hoje no Brasil, é a concentração da mídia brasileira nas mãos de 

poucas famílias, que detêm o controle de uma excessiva parte do que se vê, ouve 

e lê no país”.  

A comunicação hegemônica está a serviço de interesses político-

econômicos de poucos grupos da elite brasileira, e estes, frequentemente se 

chocam com os interesses gerais da população. Não raras vezes os interesses 

destes grupos hegemônicos sobrepujam aos do bem comum, comprometendo, 

também, o direito à comunicação. Nesse contexto, afirma Bucci (2006) que: 

De que adiantam equipes de repórteres de fino trato se o dono da rede de 
televisão põe a emissora a serviço de seu candidato a presidente de 
República, distorcendo os fatos? Pra que serve tanto cuidado na hora de 
investigar a privacidade de um senador, se não há o mínimo respeito para 
com os desempregados que, detidos como suspeitos por um delegado na 
periferia, são interrogados diante das câmeras como se fossem autores de 
crimes hediondos? Como pode a imprensa fiscalizar o poder – um de seus 
deveres supremos – se ela se converteu num negócio transacional, 
oligopolizado em conglomerados da mídia que trafica influência junto aos 
governos para conseguir mais concessões de canais e mais facilidades de 
financiamentos públicos? Onde está a independência do jornalismo? 
(BUCCI 2006, p.11) 

 

Portanto o direito à isonomia no trato com a imagem pública também está 

subordinada à influência da classe social da qual se insere a pessoa a ter a 

imagem veiculada. O poder político e o econômico sobrepõem-se aos interesses 

da pessoa humana no que concerne aos direitos fundamentais. Podemos, assim, 

refletir sobre o direito de resposta e a liberdade de expressão, no qual se verifica 

que não ocorre em nível de igualdade e de acesso a todos. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, enunciada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 10 de dezembro de 1948, consta 

no seu artigo décimo nono que: 
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Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

 

Neste artigo da DUDH está explicito que toda pessoa tem o direito à 

liberdade de expressar-se e de ter opinião. Contudo, se observarmos a atividade 

comunicacional da mídia comercial, percebe-se que o domínio da palavra limitada 

aos seus profissionais fere este artigo. Principalmente, se formos analisar a 

aplicabilidade e efetividade do direito de resposta, como garantia constitucional. 

No que se refere ao direito de resposta, publicar nota em telejornal, em 

jornal e revista impressos desmentindo as informações inverídicas não desfaz a 

absorção cognitiva ocorrida na recepção da informação anterior, já veiculada. 

Mesmo ocorrendo a retratação, todos os espectadores do primeiro evento, não 

estarão no mesmo lugar e no mesmo momento para assistir a “retratação”. Essa 

nova publicação não vai apagar da memória do público a primeira imagem 

registrada. Pairará eternamente uma sombra de desconfiança. E pior, é a retomada 

do assunto trazendo à tona todo o contexto podendo causar mais danos que 

reparação às vítimas. Verifica-se que, portanto, o direito de resposta, não remedia 

os danos causados pela exposição indevida da imagem, ou veiculação de 

informação falsa ou distorcida. Do ponto de vista da pessoa que teve algum 

agravo, por mais que seja dado o mesmo espaço no mesmo veículo, a mecânica 

processual no tratamento da informação e da imagem não é a mesma. Em suma, 

não há reparação do que foi danificado. 

E no artigo vigésimo nono da mesma Declaração, inciso dois está escrito: 

No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito 
apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de 
assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma sociedade democrática. 

 

Prosseguindo na observação do padrão de atuação dos grandes 

conglomerados de mídia hegemônica, notamos os fins comerciais vinculados a 

interesses políticos, indo além da comunicação como atividade. Neste paradigma a 

comunicação passa a se tornar um instrumento de controle social. Ou seja, na 

prática, ocorre imposição de limitações não determinadas por lei por meio de: 
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exclusões e omissões, de inserções e de manifesta tendência política sobre o 

público.  

Estas exclusões e omissões tem sido objeto de estudo da Comunicação, e 

são conhecidas como Espiral do silêncio e agenda setting. Elas são teorias de 

comunicação no qual uma complementa a outra. A espiral do silêncio remete ao 

que não é veiculado, tem a ver com as exceções e supressões, aquilo que não é 

de interesse dos veículos hegemônicos publicarem. O agendamento tem a ver com 

as informações e assuntos que são sequencialmente republicados como num 

agendamento ao longo de semanas e meses. Portanto, consequentemente, 

mantendo e reforçando as exclusões da espiral do silêncio. Assim temos que 

devido a utilização destes artifícios comunicacionais na grande mídia, o público: 

 

é ciente ou ignora, dá atenção ou descuida, enfatiza ou negligencia 
elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas tendem a incluir 
ou excluir dos próprios conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui do 
próprio conteúdo. Além disso, o público tende a conferir ao que ele inclui 
uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de 
comunicação de massa aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas 
(SHAW APUD WOLF, 2008, p. 143).  

 

A essa exclusão Santos, B.S (2009a) conceituou de invisibilidade decorrente 

do pensamento abissal. Este é oriundo de um sistema de distinções visíveis e 

invisíveis radicalmente determinadas dividindo a realidade social entre dois 

universos diferentes. Esta divisão ocorre de tal modo que o lado invisível 

desaparece enquanto realidade, é tido como inexistente. “Inexistência significa não 

existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é 

produzido como inexistente é excluído de forma radical [...]” (SANTOS, B.S, 2009a, 

p.23). Ainda sobre o agendamento, pode-se dizer que: 

 

os meios de comunicação [...] são capazes, de a médio e longo prazos, 
influenciar sobre o que pensar e falar [...] ou seja, dependendo dos 
assuntos que venham a ser abordados – agendados – pela mídia, o 
público termina, a médio e longo prazos, por incluí-los igualmente em suas 
preocupações. Assim, a agenda da mídia de fato passa a se constituir 
também na agenda individual e mesmo na agenda social (HOHLFELDT, 
2014, p. 191). 
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Em termos de ética e de direitos da pessoa humana, a conjuntura 

comunicacional descrita fere tanto o artigo vigésimo nono da DUDH ao versar que 

“todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei”. Assim 

como, o artigo décimo nono no qual consta que o direito à liberdade de opinião e 

expressão deve ser exercido “sem interferência”. 

Tratando da liberdade de expressão como direito constitucional garantido 

(em tese) a todo cidadão brasileiro convém se pensar na amplitude da veiculação 

assim como o espaço disponibilizado, Godoy afirma que: 

A liberdade de expressão implica que todos os grupos conflitantes ou 
diferentes na sociedade tenham assegurado o seu direito à voz. Como 
podemos facilmente verificar, pouquíssimos são aqueles que têm este 
direito assegurado em uma mídia como a brasileira, pois poucas são as 
vozes que ganham espaço na esfera pública. Que liberdade de expressão 
é esta? (GODOY, 2004, p. 07) 

 

As nuanças da liberdade de expressão segundo Godoy (2004, p. 07) está 

em que “a liberdade de expressão está associada à amplitude do discurso de quem 

a detém. Ter liberdade de expressão às 20h em rede nacional de televisão é muito 

diferente de ter liberdade de expressão subindo no banco da praça”.  

 Em outros termos podemos inferir que a liberdade de expressão não está 

adequada ao princípio constitucional de isonomia49 e que o poder de disseminação 

do discurso está diretamente ligado a ter um veículo de comunicação de massa à 

disposição. Os grandes meios de comunicação realizam a liberdade de expressão 

de pequenos grupos em detrimento da maioria. Tomando por base o que foi 

exposto, cumpre asseverar por Marcondes Filho (1984, p.16) que a liberdade: 

não está, portanto, no direito constitucional do cidadão, de se manifestar 
como, quando, onde e da forma como bem desejar. Aqui, ao contrário, ela 
se baseia pura e simplesmente no caráter privado: este caráter é o que 
deve garantir a livre manifestação e não o direito constitucional. Isso põe a 
nu a essência da produção noticiosa na sociedade de classes e deixa 
claro o caráter mítico do discurso liberal [...]. 

 

                                            
 
49

 Artigo 5º da Constituição Federal - todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer 
natureza. 



71 
 
 

No que concerne à participação efetiva do público em relação ao direito de 

expressão analisaremos dois conceitos bakhtinianos50, plenivalente e equipolente 

(BAKHTIN, 2006, 2008) que nos ajudam a compreender aspectos da efetiva 

comunicação. Plenivalente se refere “às vozes plenas de valor, que mantêm, como 

as outras vozes do discurso, uma relação absoluta de igualdade como participantes 

do grande diálogo” (SANTOS, C.H., 2008, p.33).  

Nota-se que isto não acontece na grande mídia, sendo, na verdade o oposto 

no que mantém uma unilateralidade de voz e delimitação de discurso fazendo do 

público meros espectadores diante da potencialidade de veiculação de massa 

dessas empresas de comunicação, ferindo o direito de liberdade de expressão. 

Convém esclarecer que mesmo levando em consideração o papel da 

comunicação digital, das redes sociais, e da participação das audiências agora 

como “usuários” (OROZCO GÓMEZ, 2009) consumindo e produzindo conteúdo 

multimídia, não é possível desconsiderar a grande abrangência de audiência dos 

meios de comunicação de massa (especialmente a televisão) abarcando a maioria 

dos espectadores. 

O segundo conceito, equipolente, também se relaciona com direito 

constitucional. Referimo-nos ao princípio da isonomia que está presente no artigo 

5º, “caput” da Constituição Federal brasileira que significa que todos são iguais 

perante a lei sem distinção de qualquer natureza.  

Se de fato, este conceito, fosse aplicado à comunicação haveria espaço 

para a veiculação de diversos pensamentos e consciências. Seriam “vozes que 

participam do diálogo com outras vozes em pé de absoluta igualdade, que não se 

objetificam, isto é, não perdem o seu ser enquanto equipolente” (SANTOS, C.H., 

2008, p.33).  

Em outras palavras, haveria a comunicação de fato, dialógica, interativa com 

a presença de múltiplas vozes e discursos no qual estaria resguardada a 

                                            
 
50

“Mikhail Bakhtin dedicou a vida à definição de noções, conceitos e categorias de análise da 
linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Em 
sua trajetória, notável pelo volume de textos, ensaios e livros redigidos, esse filósofo russo não 
esteve sozinho. Foi um dos mais destacados pensadores de uma rede de profissionais preocupados 
com as formas de estudar linguagem, literatura e arte, que incluía o linguista Valentin Voloshinov 
(1895-1936) e o teórico literário Pavel Medvedev (1891-1938)” (PINHEIRO, 2009). 
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identidade de cada um sem haver objetificação ou estereotipagem imagética, 

simbólica e cultural. 

O formato colonial-coronelista51 de se fazer a comunicação midiática52 no 

Brasil se perpetua defendendo o neoliberalismo, ou seja, meramente fins lucrativos. 

E como tal, na competição por mercado, são abordados, eventualmente, até 

mesmo temas de interesse do público. Contudo, apresentam uma carga ideológica 

que desloca da dimensão político-social e são derivados para o espetáculo 

romantizado, isolando sua essência e fixando-se na superficialidade temática.  

Deste modo, é possível notar pautas sobre comunidade, emancipação, 

comunicação alternativa, mas com uma abordagem dissociativa da realidade. 

Sobre este assunto Santos C.H., afirma que: 

No que se refere ao campo da comunicação, observamos a importância 
de formular uma crítica à recorrência dos casos particularizados de 
emancipação veiculados pela mídia. Em narrativas de caráter reducionista, 
programas de televisão – tanto de entretenimento quanto do chamado 
“jornalismo sério” – falam sobre exclusão e excluídos numa perspectiva de 
valorização das conquistas individuais de superação das contingencias 
negativas da existência. Colocam-nas como frutos dos esforços 
individuais, deslocando a questão de um sentido coletivo, político e 
comunitário (SANTOS, C.H., 2008, p. 43). 

 

Esta desvinculação com o senso de coletivo e comunitário que apresenta 

uma proposta de pseudoemancipação individualista é um mecanismo de 

desagregação do senso de organização do social. É uma forma de opressão 

segundo Freire (2005) que objetiva a manutenção do modus operandi desse 

sistema Mundo colonial efetivado na comunicação capitalista.  

Denominamos pseudoemancipação aquela em que não se efetiva na 

coletividade. De que adianta se emancipar financeiramente, ou de outras formas, 

se outros cidadãos não têm seus direitos fundamentais ligados à dignidade da 

pessoa humana efetivados. Referimos-nos à utopia da emancipação como 

resultado do exercício pleno dos direitos constitucionais à todos os cidadãos. 

                                            
 
51

 Utilizamos este termo como derivação da expressão “coronel” que representa a condição atávica 
de poder colonial por meio da centralização de poder acima da lei para manutenção de privilégios 
políticos, econômicos e de classe sobre a população numa determinada região. Devido à estreita 
ligação dos veículos de comunicação de massa aos grupos políticos e/ou a representantes políticos 
eleitos. 
52

 Fazemos referência à mídia hegemônica que domina as concessões, monopoliza o mercado, e 
controla o espaço comunicacional de grande amplitude. 



73 
 
 

Corroboramos este pensamento na ideia de cosmopolitismo subalterno de B.S. 

Santos (2009-a, p.42) ao afirmar que este: 

manifesta-se através das iniciativas e movimentos que constituem a 
globalização contra-hegemônica. Consiste numa vasto conjunto de redes, 
iniciativas, organizações e movimentos que lutam contra a exclusão 
económica, social, política e cultural gerada pela mais recente incarnação 
do capitalismo global, conhecido como globalização neoliberal [...] 
Atendendo a que a exclusão social é sempre produto de relações de poder 
desiguais, estas iniciativas, movimentos e lutas são anônimos por um 
ethos redistributivo no sentido mais amplo da expressão, o qual implica a 
redistribuição de recursos materiais, sociais, políticos, culturais e 
simbólicos e, como tal, se baseia, simultaneamente, no princípio da 

igualdade e no princípio do reconhecimento da diferença. (B.S. 
SANTOS, 2009-a, p.42) 

 

A comunicação é um poder que pode libertar ou iludir (alienar). Não é 

recente o conhecimento da manipulação e dominação por meio da comunicação e 

torna-se mais notório quando existe um contraponto de interesses político e 

econômico. Neste viés Orozco Gómez (2014, p.95) garante que “a inclusão e a 

exclusão sociais, políticas e culturais das pessoas e dos grupos, bem como de 

ideias, valores e posições ideológicas diversas se realizam também a partir das 

telas”. Ou seja, a comunicação midiática interferindo nas dimensões sócio-politica-

cultural. 

Observemos o caso da comunicação no Brasil em que se apresenta um 

cenário sui generis. Temos de um lado o capitalismo/neoliberal com a cultura de 

massa exercendo pressão mercadológica na mídia e do outro o Estado pela prática 

da publicidade institucional para veiculação de suas ideologias, oriundo do 

financiamento estatal aos veículos de comunicação comercial.   

Direcionando a análise para o potencial de enculturação pela mídia, o 

relacionamos ao processo da colonialidade perpetuada por meio do léxico e da 

cultura de uma nação (SANTOS, B.S. (2010). Este raciocínio se confirma no 

pensamento freireano no que concerne à propagação de mitos para introjetar 

crenças no imaginário e na memória popular como meio de controle social.  

Segundo Freire (2005) a manutenção do status quo, ocorre tanto pela 

atuação ideológica do Estado, quanto pela cultura de massa, produzida não pela 

comunicação, mas por comunicados que são depósitos de mitos tais como:  

o mito de que esta “ordem” respeita os direitos da pessoa humana e que, 
portanto é digna de todo apreço. O mito de que todos, bastando não ser 
preguiçosos, podem chegar a ser empresários – mais ainda, o mito de que 
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o homem que vende, pelas ruas, gritando: “doce de banana e goiabada” é 
um empresário tal qual o dono de uma grande fábrica. O mito do direito de 
todos à educação, quando o número de brasileiros que chegam às escolas 
primárias do país e o dos que nela conseguem permanecer é 
chocantemente irrisório [...] O mito da propriedade privada, como 
fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, desde, porém, que 
pessoas humanas sejam apenas os opressores. O mito da operosidade 
dos opressores e o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. Todos 
estes mitos e mais outros [...] cuja introjeção pelas massas populares 
oprimidas é básica para a sua conquista, são levados a elas pela 
propaganda bem organizada, pelos slogans, cujos veículos são sempre 
chamados “meios de comunicação de massas”. Como se o depósito deste 
conteúdo alienante nelas fosse realmente comunicação. (FREIRE, 2005, 
p.159) 

 

Tal “sloganização” se dilui na programação midiática desde os informes 

jornalísticos, publicidade aos programas de entretenimento em geral. A 

manipulação segundo Freire (2005) em sua teoria da ação antidialógica53 ocorre 

pela veiculação destes mitos com o objetivo de conformar as massas oprimidas, 

contudo para que se consolide a ação sobre as massas é preciso que o discurso 

seja aceito por elas.  

Encontramos um paralelo com o conceito gramsciano de hegemonia no qual 

há um acordo de interesse mútuo entre as partes dominante e dominada. Freire 

(2005, p.167) assevera que “muitas vezes esta manipulação [...] se verifica através 

de pactos entre as classes dominantes e as massas dominadas”. 

Contudo é preciso pensar que este pacto não é feito de forma totalmente 

consciente por parte das pessoas. A influência exercida pela cultura e pelo 

paradigma hegemônico perpetua a colonialidade por meio de conteúdo ideológico. 

Um discurso de larga disseminação cultural-midiática tende a ser aceito como fato 

normal sem crítica ou contestação por certa parcela do público. É a aceitação 

alienante de pressupostos tornados comuns pela massificação e que tendem a não 

permitir outras possibilidades de negociação. É uma forma de construção da 

realidade. 

                                            
 
53

 Teoria da ação antidialógica – Freire (2005) trata da relação dos opressores para com os 
oprimidos e afirma que não há diálogo, mas sloganização, difusão de mitos e conteúdos alienantes 
levadas a efeito por várias ações descritas como: conquista, dividir para manter a opressão, 
manipulação e invasão cultural. 
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Na mesma linha de raciocínio há uma reflexão importante sobre a invasão 

cultural54, é que enquanto ação cultural de caráter dominador “nem sempre é 

exercida deliberadamente. Em verdade, muitas vezes os seus agentes são 

igualmente homens dominados pela própria cultura da dominação” (FREIRE, 2005, 

p. 175). Isto se deve ao papel das instituições formadoras adequadas ao formado 

da cultura dominante que vão propalando mitos e conduzindo suas ações em 

adequação ao estilo dominador. 

Destas agências ou estruturas formadoras (lar/família, escola, mídia/cultura, 

religião, etc.) surgem ações que refletem nas relações familiares afetando a 

formação das novas gerações adequadas aos padrões dominadores. E como 

reforço na formação das novas gerações se adequando ao apelo capitalista do 

êxito pessoal e do consumismo está a competição engendrada na formação 

escolar, e a cultura de massa atrelada à prática midiática. Assim se formam 

pessoas dominadas com o “dominador hospedadas nelas” (FREIRE, 2005) a 

replicarem ações antidialógicas nas relações entre classes. Por este motivo reforça 

Freire que: 

os lares e as escolas, primárias, médias e universitárias, que não existem 
no ar

55
, mas no tempo e no espaço, não podem escapar às influências das 

condições objetivas estruturais. Funcionam, em grande medida, nas 
estruturas dominadoras, como agências formadoras de futuros “invasores” 
(FREIRE, 2005, p. 17). 

 

Partindo da proposta de descolonizar a comunicação hegemônica torna-se 

pertinente a análise do papel do comunicador e do educador no contexto 

sociocultural em que vivemos. Para Sodré (2012, p.140) “comunicação é um 

processo dialógico, socialmente movido por afeto (confiança, emoção, esperança) 

e razão, que pode incluir formas institucionais (escola, academia etc.), mas no 

limite as transcende por ser apanágio da totalidade do campo cultural”.  

Portanto para a análise do processo comunicacional dialógico-social deve 

levar em consideração que “pensar e agir eticamente no campo da comunicação 

social, é ampliar a visão e compreender que aquilo que será veiculado causará 

                                            
 
54

 Invasão cultural – segundo Freire (2005) é um mecanismo de opressão das classes dominantes 
ao impor uma cultura sobre outra (dos dominados).  
55

 Neste caso o autor está se referindo à comunicação de massa. 
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efeitos positivos ou nocivos na vida de muitas pessoas” (GUIMARÃES; MUSSATO; 

RODRIGUES, 2015, p.1710). 

A estruturação de um paradigma contrário ao da manipulação, Segundo 

Freire (2005), ocorre no desenvolvimento do pensar crítico que leva à consciência 

por meio da problematização da realidade e de sua própria posição dentro do 

processo. “A manipulação, na teoria da ação antidialógica [...], tem de anestesiar as 

massas populares para que não pensem” (FREIRE, 2005, p.169). Portanto, 

“descolonizar” a comunicação hegemônica pode ser o termo aplicável à ideia de 

liberdade comunicacional em nosso país. 

Tomando como base as reflexões desenvolvidas sobre a prática 

colonizadora da comunicação midiática é possível deduzir algumas possíveis 

consequências sociais e intelectuais na situação hipotética de haver a 

descolonização da comunicação. A primeira delas seria a efetivação da 

“plenivalência” e “equipolência”, ou seja, o princípio da isonomia exercido por todos 

garantindo igualdade de oportunidade para a expressão e a comunicação sem 

qualquer tipo de distinção, ocorrendo na multiplicidade de vozes e discursos que 

constituem o corpo social. 

Como segunda consequência possivelmente ocorreria o fim dos monopólios 

comerciais e políticos ligados às concessões dos meios de rádio difusão (veículos 

de comunicação de massa, rádio e televisão). Isto decorrente, também, do 

cumprimento da constituição quanto à distribuição e exercício das concessões, 

incluindo também um provável marco regulatório da mídia brasileira. 

Subsequentemente, a mudança de foco das instituições comunicacionais, 

deixando o aspecto comercial para o não comercial, tenderia a melhorar 

consideravelmente conteúdo da programação. Seria possível pensar numa mídia 

mais humanizada e cidadã, feita para e pelo seu público. Já que se trata de 

concessão pública, e as garantias constitucionais quanto à comunicação são para 

todos, a mídia de massa deveria ter um compromisso direto com a cidadania e 

emancipação social. Neste sentido, poderia se pensar, também, na publicidade 

humanizada e não capitalista voltada para a manutenção do veículo e interesses 

de seus clientes. Neste contexto se justifica a verba governamental para a 

manutenção do meio de comunicação. Desde que não haja nenhuma forma de 

benefício particular ou de grupos decorrente desta prestação de serviço. 
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 E ao enfatizar a educação, cidadania, arte, aprendizagem em todos os 

campos de forma multifacetada semelhante à internet, não haveria a alienação 

discursiva, manipulação da verdade, enculturação, domesticação, e nem controle 

social pela espiral do silêncio e agenda midiática. Consequentemente estimulando 

o desenvolvimento intelectual, cognitivo e de conhecimento do público. 

Ainda dentro desta hipótese, a descolonização da comunicação resultaria no 

bem estar psicoemocional das pessoas devido serem abolidos: o sensacionalismo, 

a violência e excesso de notícias ruins. Portanto, não haveria o enfoque negativo 

dado a determinadas áreas de periferia, nem classes sociais, ou etnias 

discordantes do paradigma hegemônico. Desta perspectiva, uma ação conjunta 

entre comunicação, educação e programas de iniciativa do Estado, poderiam ser 

geradas as condições para a emancipação social. 

Deste modo, concluímos este item exortando reflexões e ações para a 

descolonização da comunicação hegemônica a principiar-se na proposta de 

regulação de mídia eticamente constituída e isenta de influências sub-reptícias, 

político-econômicas ou de interesses de grupos empresariais sobre os legisladores. 

Para que na prática midiática haja o respeito à diversidade sociocultural 

devidamente efetivado, assim como melhoria da qualidade das programações, 

desuso do sensacionalismo e da superficialidade. 

Propomos pensar uma mídia menos comercial e mais conformada às 

disposições constitucionais no tocante às concessões públicas de radiodifusão. 

Assim como a criação de espaços de comunicação de massa voltados para a 

população e conduzidos com a ativa participação dela. Refletir sobre a formação do 

profissional de comunicação e a contrapartida das Instituições de Ensino Superior 

(IES) quanto ao enquadramento destes profissionais no mercado hegemônico 

efetivando a manutenção do status quo da comunicação como comércio de 

informação e capital simbólico, não se debruçando efetivamente no potencial 

emancipador da comunicação social. 

Para a descolonização da comunicação hegemônica defendemos o estudo 

de mídia no ensino fundamental e médio. Abordando na prática o consumo, 

produção e veiculação, assim como adentrando em aspectos teóricos 

problematizando comunicação, mídia, cultura e sociedade. Inserida na formação 

escolar tem o intuito de desenvolver a consciência crítica sobre tais assuntos, 
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também devendo estar presente nos movimentos comunitários e sociais 

interessados no tema. Neste último ponto encontramos a Educomunicação com a 

possibilidade de desenvolver a cidadania comunicativa, envolvendo a escola, 

comunidade e a comunicação como espaços alternativos para discussão, 

aprendizagem e expressão.  

 

 

3.3 Necessidade de descolonizar a educação 

 

O colonialismo do saber tem se manifestado em todas as instâncias sociais 

arraigado na cultura, no vocabulário e no conteúdo escolar. Impregna no indivíduo, 

desde cedo, o aprendizado condicionante de pensar que o formato vigente colonial 

é o ideal, único possível e excludente, pois toda alternativa é sempre mal vista.  

Ou seja, como afirma Wallerstein (2007) o universalismo científico 

eurocêntrico legitima e subsidia a criação de estruturas políticas, econômicas, e 

socias para benefício do sistema. “As estruturas do saber desenvolveram-se 

historicamente em formas úteis à manutenção do nosso sistema-mundo vigente” 

(WALLERSTEIN, 2007, p. 94). O que nos leva a crer que descolonizar o saber é 

uma proposta inadiável se o objetivo for a construção de sociedades livres. 

 

 

3.3.1 Descolonizar para uma ecologia56 dos saberes 

 

Santos B.S. (2004) desenvolve um raciocínio sobre o que ele denomina 

paradigma dominante e paradigma emergente57, e aponta o estudo da 

complexidade como possiblidade para uma ciência renovadora e inclusiva. 

                                            
 
56

 Ecologia dos saberes é o oposto da monocultura do saber. Em outros termos é o “uso contra-
hegemônico da ciência hegemônica. Ou seja, a possibilidade de que a ciência entre não como 
monocultura, mas como parte de uma ecologia mais ampla de saberes, em que o saber científico 
possa dialogar com o saber laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber 
das populações urbanas marginais, com o saber camponês. Isso não significa que tudo vale o 
mesmo” (SANTOS B.S., 2007, p.33). 
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A ecologia dos saberes é uma proposta pós-abissal, pois, “tem como 

premissa a ideia da diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da 

existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento 

científico” (SANTOS, B.S., 2009a, p.46). 

Wallerstein (2007) garante que a partir do final do século XX, com o 

surgimento de dois movimentos, os estudos da complexidade nas ciências naturais 

e os estudos culturais nas humanidades, desencadearam mudanças no 

universalismo científico58, pois, foram movimentos de protesto contra a posição 

historicamente dominante dentro de seus campos.  

O universalismo científico para Wallerstein (2007) é o eurocentrismo 

dominante nos saberes acadêmicos que forma modelos seguidos por quase todas 

as culturas e países, dando “legalidade” à estrutura do sistema mundo moderno. 

Abordando este assunto nos explica Santos (1999, p.168) que o “universalismo dos 

objetivos fizeram da universidade uma instituição única, relativamente isolada das 

restantes instituições sociais, dotada de grande prestígio social e considerada 

imprescindível para a formação das elites”. 

As ciências, especialmente as sociais, foram instrumentos de legitimação e 

de estruturação do sistema mundo moderno. “As estruturas do saber 

desenvolveram-se historicamente em formas úteis à manutenção do sistema-

mundo vigente” Wallerstein (2007, p. 94). Também analisando o papel das ciências 

no ordenamento do sistema e das relações internacionais, assim como sobre a 

colonialidade do saber, explica Castro-Gómez que: 

as ciências sociais funcionam estruturalmente como um aparelho 
ideológico que, das portas para dentro, legitimava a exclusão e o 
disciplinamento daquelas pessoas que não se ajustavam aos perfis de 
subjetividade de que necessitava o Estado para implementar suas 
políticas de modernização; das portas para fora, por outro lado, as 
ciências sociais legitimavam a divisão internacional do trabalho e a 
desigualdade dos termos de troca e de comércio entre o centro e a 
periferia, ou seja, os grandes benefícios sociais e econômicos que as 
potências europeias obtinham do domínio sobre suas colônias. A 

                                                                                                                                      
 
57

Paradigma emergente - é uma forma de ciência que leva em consideração aspectos descartados 
pelo determinismo das epistemologias reducionistas/mecanicistas. Por exemplo, senso comum, 
emoção, metafísica, religião, cultura, subjetividades e complexidades que constituem a integralidade 
do objeto estudado. Traz questões e problematizações, e não respostas prontas (SANTOS B.S., 
2004). 
58

 Para o autor, universalismo científico é o eurocentrismo epistemológico, ciência domesticadora 
que ao utilizar seus cânones coloniza outros saberes. Pensamento similar ao de Santos B.S. quanto 
às epistemologias do norte. 
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produção da alteridade para dentro e a produção da alteridade para fora 
formavam parte de um mesmo dispositivo de poder. A colonialidade do 
poder e a colonialidade do saber localizadas numa mesma matriz 
genética. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p.84) 

 

Evidencia-se nas palavras do autor o pensamento abissal engendrado pelas 

ciências ao objetivar as relações de poder entre os estados, privilegiando, 

convenientemente as nações eurocêntricas. Contudo, as ciências sociais vivem 

uma crise (SANTOS B.S., 2011) porque a modernidade ocidental excluiu as 

sociedades coloniais e porque as teorias produzidas em poucos países do Norte59 

não se ajustam perfeitamente à realidade social vivida no Sul60.  

Ao longo de quase todo o século XX, forçou-se tal adequação 

epistemológica dos conhecimentos eurocêntricos a qualquer região planetária. E ao 

se desconsiderar as especificidades e idiossincrasias de cada localidade, 

terminava-se por comprometer a eficácia de pesquisas acadêmicas. Em termos 

freireanos seria uma invasão cultural no campo científico de luta simbólica. 

Hoje vivemos um problema complicado, uma discrepância entre teoria e 
prática social que é nociva para a teoria e também para a prática [...] não é 
simplesmente de um conhecimento novo que necessitamos; o que 
necessitamos é de um novo modo de produção de conhecimento. Não 
necessitamos de alternativas, necessitamos é de um pensamento 
alternativo às alternativas. (SANTOS, B.S., 2011, p. 20) 

 

Isto porque uma corrente das ciências sociais observou mais a regulação (os 

funcionalistas) e outra (os marxistas) focou a emancipação. Contudo, ambas 

correntes tinham uma visão eurocêntrica, ou seja, colonialista. A descolonização do 

conhecimento científico é a possibilidade de abertura da pesquisa ao agregar 

aspectos que compõem a complexidade. 

 A própria relação sujeito e objeto se funde numa proposta dialógica de 

imersão e responsabilidade social. Principalmente quanto à liberdade de pensar, 

criticar e criar sem a imposição de teorias eurocêntricas como validadoras únicas. 

É o ressumar de vozes e discursos regionais tanto do senso comum como de 

epistemologicamente constituídas. 

                                            
 
59

 Designação dada aos países dominantes, colonizadores, hegemônicos. 
60

 Designação dada aos países periféricos e semiperiféricos do sistema mundial. (SANTOS B.S., 
2011, p. 21) 
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Sobre eurocentrismo epistemológico podemos apontar para a monocultura 

ocidental que tende a ser discrepante em relação à diversidade encontrada no 

campo de pesquisa não europeu/ocidental. Pois, há múltiplas realidades inseridas 

na diversidade cultural, social, econômica e política de cada Nação. Sobre este 

ponto afirma Grosfoguel que: 

Com efeito, essas abordagens continuam a produzir conhecimento através 
dos olhos de deus, a partir do ‘ponto zero’ do homem ocidental. Isto gerou 
importantes problemas no que respeita à forma como conceituamos o 
capitalismo global e o ‘sistema-mundo’. Estes conceitos precisam ser 
descolonizados e tal só pode ser conseguido por meio de uma 
epistemologia descolonial que assuma abertamente uma geopolítica e um 
corpo-político do conhecimento descoloniais como ponto de partida para  
uma crítica radical (GROSFOGUEL, 2009, p.389). 

 

A transição deste paradigma passa pela construção de uma razão 

emergente e inclusiva que se inicia ao realizar-se uma crítica ao modelo de 

racionalidade ocidental ou razão indolente (SANTOS, B.S., 2002).  

Entende-se como “razão indolente” ou “razão preguiçosa” o conformismo ao 

status quo, indiferença em relação à própria inserção no sistema, no qual se 

prefere “não fazer nada, não cuidar de nada e gozar o prazer do momento” 

(SANTOS, B.S., 2002a, p.42). Esta razão foi erigida nos últimos dois séculos e 

sustenta-se nos conhecimentos hegemônicos produzidos no ocidente. 

A “razão cosmopolita” é o oposto da indolência. Nascida do paradigma 

emergente é o inconformismo à colonialidade, consciência emancipatória inclusiva 

associada à ecologia dos saberes. Relaciona-se com a atitude consciente no 

campo das possibilidades construídas pelo indivíduo. 

Com base no que foi reflexionado deduz-se que tanto a produção de 

conhecimento científico oriunda da razão indolente como da razão cosmopolita 

repercute na educação61 escolar. Pois, as teorias, os conceitos e os saberes 

produzidos academicamente são a base para a grade curricular e os conteúdos 

escolares ministrados.  

Afirma Santos, B.S. (2009a) que é no léxico que se perpetua a colonialidade, 

replicamos padrões eurocêntricos nos pormenores de nossas ações cotidianas. E 

                                            
 
61

 Também se aplica às metodologias educacionais na ação didático-pedagógica. 
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inclusive podemos nos perceber contraditórios às vezes, quando adotamos 

posturas descolonizantes, mas em nossa fala surgem palavras colonizadoras.  

Isto se deve aos séculos de formação eurocêntrica que ainda impregnam a 

nossa sociedade. Desde pequenos ouvimos padrões de colonialidade nas falas de 

nossos pais, professores, na comunidade. Assim como na televisão, nas 

expressões culturais, enfim, em todos os lugares. 

Percebemos quão forte tem sido a atuação da universidade com seu modelo 

de pensamento monocultural eurocêntrico na formação da sociedade ao 

fundamentar as propostas escolares nos processos de ensino das novas gerações. 

Perpetuando padrões socioculturais predefinidos pela cultura clássica ocidental em 

vários continentes. 

Sodré nos ajuda a entender a escolarização como uma forma cultural que 

aciona o processo interativo. Segundo este autor “a educação [...] neste século 

corresponde a um modelo societal compatível com o regime fordista de trabalho” 

Sodré (2002, p.88).  As juventudes foram educadas dentro dos padrões 

preestabelecidos pela cultura e saberes hegemônicos, estes, por sua vez, estão 

subordinados ao sistema econômico. 

Portanto, a descolonização para a ecologia dos saberes é um processo 

complexo no qual transcende meros ajustes metodológicos e epistemológicos no 

interior das universidades, envolve os meandros da formação do indivíduo. Tanto 

na sua construção pessoal de saberes e cultura, quanto suas atitudes perante o 

coletivo partindo da forma como se relaciona de forma inclusiva com pessoas, 

culturas e a sociedades. Neste processo também está incluída a comunicabilidade, 

pois, é por meio da comunicação que se perpetua a colonialidade, ou se conquista 

emancipação. 

Podemos assinalar a desconstrução para construir, desaprender para 

aprender e assim passar para uma aprendizagem por compartilhamento mútuo 

sem domesticação, dominação ou desvirtuamento de nenhum conhecimento ou 

cultura em detrimento de outra. 

Descolonizar o saber significa fazer com que a ciência deixe de ser 

monocultura eurocêntrica e passe a ser uma pluralidade de conhecimentos 

dialógicos a se integrarem e interagirem com a diversidade de povos, saberes e 

culturas até então marginalizadas por um elitismo epistemológico.  
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A possibilidade de descolonização tem sido observada devido aos estudos 

realizados na América Latina por pesquisadores como Santos, B.S; Menezes 

(2009), Grosfoguel (2009), Lander (2005), Mignolo (2005), e outros. Nesta acepção 

afirma Sodré que: 

a descolonização implicada em um ecologia dos saberes [...] é ao mesmo 
tempo epistemológica e política. A busca dessa ecologia cognitiva não 
resulta de nenhum voluntarismo acadêmico, é antes uma tomada de 
posição ativista sobre a Modernidade latino-americana, em que a 
diversidade cultural, diferentemente do que ocorre no Norte planetário, 
leva a uma coexistência necessária de lógicas heterogêneas de 
desenvolvimento social. (SODRÉ, 2012, p.44) 

 

De fato, para haver ecologia dos saberes é preciso uma mudança de postura 

íntima, inclusiva e agregadora. É levada em consideração a diversidade cultural e 

de saberes que constituem o mundo do qual fazemos parte. 

Contudo, como afirmou Sodré, é um voluntarismo que deve transcender ao 

ambiente da academia (universidade) indo além das fronteiras da materialidade. 

Deve mesmo propiciar uma mudança pessoal na forma como nos relacionamos 

com o mundo, rever nossos conceitos, nossas falas.   

Além desta análise estrutural no que concerne à descolonização dos 

saberes do eurocentrismo acadêmico e sua relação com a cultura e a sociedade, é 

indispensável observar a consequência desta postura acadêmica repercutida na 

educação fundamental e no ensino médio. 

Podemos inferir que devido aos professores dos ensinos fundamental e 

médio serem formados nas universidades, eles tendem a se tornarem repetidores 

dos padrões aprendidos. Assim dando continuidade, quase inconscientemente, ao 

formato de colonialidade e antidialogicidade educacional.  

Faz-se mister aludir que este quadro vem mudando há alguns anos devido a 

atuação de pensadores e pesquisadores os quais se opuseram ao paradigma da 

colonialidade educacional. Contudo, também é preciso notar que mudanças 

estruturais na cultura da sociedade demandam tempo para se efetivarem, devido 

aos costumes reforçados pelo hábito e pela mídia. 

Sodré (2012) contextualiza a escola como uma das “matrizes da 

modernidade”, entre nação, mercado, e que há relação de dependência entre os 

saberes incorporados na escola em função das outras formas. Em outros termos, 
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estão sendo formadas novas gerações para se adequarem aos padrões 

preestabelecidos pelo sistema dominante. 

A emancipação intelectual, a geração de conhecimento com ação 

construtora pela socialização (relação interpessoal-grupal na e para a 

aprendizagem), e as possibilidades criativas desenvolvidas nos educandos só 

acontecem com uma relação pedagógica de interação, participação, relação de 

confiança e de vinculação afetiva (SODRÉ, 2012).  

Neste sentido relacionamos o pensamento de Sodré (2012) com o de 

Candau (2013) ao afirmar que “certamente uns dos desafios em busca de uma 

escolarização mais em sintonia com os desafios da sociedade atual é repensar a 

cultura da sala de aula e romper com o “congelamento” que sofreu através do 

tempo” (CANDAU, 2013, p.76). Ao considerarmos a educação como um caminho 

para a emancipação social seus métodos devem se alinhar com o desenvolvimento 

do pensamento crítico.  

A prática educativa deveria estimular o pensamento livre, que não se amolda 

a padrões predefinidos, e não se permite ser domesticado ou doutrinado nem por 

saber acadêmico, cultural ou do senso comum. O indivíduo que desenvolve a 

pensamento livre de dogmas62 na sua educação, tende a ser mais consciente da 

conjuntura na qual está inserido, podendo ser um construtor de possibilidades e um 

possível agente de transformação social.  

Neste mesmo enfoque declara Martín-Barbero (2000, p. 58) que “precisamos 

de uma educação que não deixe os cidadãos inermes diante dos poderosos 

estratagemas de que, hoje, dispõem os meios de comunicação para camuflar seus 

interesses e fazê-los passar por opinião pública”. O autor aponta para utilização da 

comunicação como meio controle social e comenta o papel da educação 

descolonizada na quebra de paradigmas para a formação de cidadãos conscientes. 

                                            
 
62

 Dogmas – utilizamos este termo para designar os casos em que se adotam certezas absolutas ou 
verdades imutáveis que impedem a evolução do raciocínio e a construção de conhecimentos 
inovadores.  
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Após o surgimento das tecnologias digitais, mobilidade, facilidade de acesso, 

redes sociais, relações interativas, as TICs63 oportunizaram maior aprendizagem de 

forma lúdica criativa e dialógica fora da ambiência escolar.  

Os preconceitos e confrontos entre, de um lado, o mundo da 
comunicação/suas tecnologias e, de outro, o universo da educação/suas 
didáticas permaneceram tão arraigados, por tanto tempo, que a sociedade 
não se deu conta da necessidade de formar os educadores para dominar 
as linguagens produzidas socialmente na construção da cultura 
contemporânea. (SOARES, 2011, p.19) 

 

Trata-se de um cenário complexo no qual se apresenta a educação no 

Brasil. Além dos desafios de gestão governamental, também sofre pressão dos 

avanços tecnológicos e mudanças culturais das novas gerações. 

O papel da Comunicação Social para descolonização dos saberes se 

apresenta na proposta de veiculação de conteúdos científicos pós-coloniais, não 

apenas em revistas e meios de pouca visibilidade para público acadêmico. Mas de 

apropriação mais efetiva no dia a dia da programação midiática que seria uma 

mudança de enfoque e aprimoramentos no que se refere ao conteúdo veiculado. 

Outro aspecto da atuação da Comunicação na descolonização é a sua 

convergência com a Educação. 

Para que a Educomunicação se efetive como projeto educacional é preciso 

haver interesse pela formação das novas gerações de professores. Devem ser 

preparados para a utilização de TICs e aplicação de práticas comunicacionais na 

sala de aula. São necessárias, também, mudanças estruturais na política 

educacional do país, investimento nesta área, valorização dos professores64, 

incentivo às universidades e aprimoramento quanto ao ensino, pesquisa e 

extensão relativos à Educação, Comunicação e Educomunicação. 

Portanto, descolonizar a educação hegemônica significa quebrar paradigmas 

quanto à prática educacional na produção de conhecimentos científicos. Assim 

como também envolve fatores de ordem prática tais como mudanças na grade 

curricular de disciplinas do ensino fundamental e médio, projeto pedagógico, 

                                            
 
63

 TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação. 
64

 Tanto na questão salarial e progressão de carreira, quanto melhores condições de trabalho. 
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aproximar a teoria da prática65, e o próprio interesse de cada indivíduo em buscar 

novas propostas para a formação do ser humano de modo inclusivo, libertador e 

emancipador. 

 

 

3.4 O papel Contra-Hegemônico da Educomunicação  

 

Para refletir sobre este assunto convém revisitar o conceito gramsciano de 

hegemonia no qual consta que se trata de uma “forma de poder caracterizada por 

uma postura totalizante, generalizada, mas que se dá com o consentimento ou a 

aceitação dos demais” (PAIVA, 2008, p.164). 

A passividade daquele que aceita e se converte à posição de seguidor ou 
dominado pode ser reconhecida desde uma infinidade de ângulos, da 
posição subalterna até a escravidão consentida. Pode-se também 
vislumbrá-la como condição imposta e à qual se acedeu sem chance de 
opção e livre escolha. O fato é que se corrobora, em quaisquer das 
vertentes, a existência de uma situação de menor ou nenhum poder 
arbitral, apenas de cumprimento e aceitação de uma situação dada 
(PAIVA, 2008, p. 164). 

 

Partindo deste conceito poderíamos supor a contra-hegemonia como um 

simples movimento antagônico à hegemonia, contudo, trata-se de um equivoco. 

Posto que, ao adotar uma posição de confronto em análogas condições, não se 

trata de contra-hegemonia, mas de mera substituição de uma força hegemônica 

por outra. A isto denominou Paiva (2008) de “pró-hegemonia”. 

Ao estudar o pensamento de Paulo Freire e Boaventura Sousa Santos, 

reconhecemos em suas obras o papel fundamental do que é contra-hegemonia 

defendia por Paiva (2008). Ou seja, fazer diferente do hegemônico, ir contra a 

corrente da normalidade alienante e colonizadora, trazer propostas para mudança 

do paradigma hegemônico, conscientizar ao problematizar a conjuntura e libertação 

intelectual.  

                                            
 
65

 É evidente o interesse de pessoas dedicadas ao aprimoramento da educação brasileira 
notadamente em ações planejadas pelo MEC (Ministério da Educação), vários documentos e 
propostas são publicadas com base em estudos inovadores com propostas promissoras, contudo, 
há o histórico da não efetivação no cotidiano escolar. 
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Em outras palavras, o papel da contra-hegemonia é o de se “fazer pensar, o 

de propiciar novas formas de reflexão, com o objetivo precípuo e final de libertar as 

consciências. Se as bases são diferentes dessas, certamente os propósitos são 

outros”, Paiva (2008, p.166). Portanto, não se trata de ocupar o lugar do poder 

hegemônico, seja qual for, político, econômico ou comunicacional. 

Ao refletir sobre a relação hegemônica de poder entre opressores e 

oprimidos, Freire aborda a essência da contra-hegemonia ao afirmar que “a 

superação autêntica da contradição opressores-oprimidos não está66 na pura troca 

de lugar; na passagem de um pólo a outro” Freire (2005, p.48). 

Este autor desenvolve uma análise sobre a substituição de hegemonias 

quando afirma que se não houver educação que liberte, o oprimido sonha em se 

tornar opressor, Freire (2005). Apontando para o paradigma do oprimido que 

hospeda o opressor em si mesmo, demonstrando o que é pro-hegemonia, na troca 

de papeis mantendo o status quo. 

Portanto entende-se que a contra-hegemonia tem em si uma proposta 

contrária ao hegemônico, mas não a pretensão de se igualar competindo, ou 

substituindo-o. Neste sentido afirma Paiva que: 

é no entendimento de que o "contra" se define pela visceralidade da 
oposição - e não por um mero revezamento de forças contraditórias - que 
reside possivelmente a compreensão daquilo que se pode pautar 
ideologicamente como uma postura contra-hegemônica (PAIVA, 2008, 
p.164). 

 

Remontando aos pensamentos de Paulo Freire e Boaventura67 Sousa 

Santos, encontramos crítica reflexiva, propostas libertárias, subversão ao poder 

hegemônico, valorização da ética no interesse coletivo, especialmente dos 

excluídos. Neles se configura a proposta de Paiva ao asseverar que a contra-

hegemonia “é uma contraposição que pode vir acompanhada de ações e atuações 

no cotidiano, que pode e deve vir acompanhada de uma reflexão contundente 

sobre o status quo, e que, necessariamente, vem harmonizada com o desejo de 

recusa da situação dominante” (PAIVA, 2008, p.165). 

                                            
 
66

 Grifo nosso. 
67

 Nota-se na teoria do cosmopolitismo subalterno de Santos, B.S. (2009a, p.42), a contra-
hegemonia proposta como ethos de renovação social, diferente do paradigma neoliberal do 
capitalismo globalizado. 
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A partir destes apontamentos passaremos a refletir sobre o papel contra-

hegemônico da Educomunicação. Ao observar a relação da mídia hegemônica com 

seu público fica perceptível o desequilíbrio quanto à liberdade de expressão e o 

direito à comunicação. Há uma predominante atuação destes veículos em espaços 

comunicacionais que não são disponibilizados equanimemente a todo cidadão.  

Conforme abordamos anteriormente neste capítulo, há uma estreita ligação 

entre os veículos de comunicação hegemônicos com interesses econômicos e 

políticos. Consequentemente, a pauta68 que não se coadune à geração de 

vantagens político-econômicas ou maiores índices de audiência69 não encontra 

espaço nestes meios de comunicação. 

Consequentemente, os assuntos comunitários, de desenvolvimento social e 

de consciência crítica não são de interesses de grupos de comunicação comercial, 

ficando, assim, excluídos: determinados assuntos, pessoas, culturas, localidades. 

Este formato predominou nas décadas que antecederam à disseminação da 

internet. 

Com as mídias digitais, e as tecnologias comunicacionais que permitiram 

maior acessibilidade e mobilidade geraram-se espaços comunicacionais mais 

democráticos por meio de sites de vídeo, blogs e redes sociais. Deste modo as 

pessoas começaram a expressar suas opiniões, produzir conteúdo, veicular outros 

vieses da realidade e da verdade veiculadas midiaticamente. 

Esta conjuntura da Comunicação digital fortaleceu ações comunicacionais 

não comerciais. Portanto, na comunicação comunitária e na comunicação 

alternativa reside um caráter contra-hegemônico intrínseco. E são destas iniciativas 

que começam a pluralizar discursos, a multiplicar vozes, desenregelar a 

comunicação unilateral.  

Amiúde os indivíduos mais envolvidos nestes empreendimentos são os 

jovens, por isso afirma Soares (2011, p. 15) que “ampliar as condições de 

expressão da juventude como forma de engajá-las em seu próprio processo 

educativo é uma meta que vem sendo perseguida, no Brasil e no exterior”. 

                                            
 
68

 Pauta é um roteiro com as notícias que serão produzidas e veiculadas. 
69

 Quanto maior audiência, maior é o valor cobrado no espaço comercial (publicitário) do veículo, ou 
seja, fins lucrativos. 



89 
 
 

Na prática, a Educomunicação envolve ações educativas e comunicativas no 

ambiente escolar, contudo não se limita a isto, envolve a comunidade como um 

processo mais amplo e fomentador da cidadania. 

A educomunicação [...] pretende prever o exercício de comunicação como 
prática cidadã. Para tanto, na linha do diálogo entre os campos em estudo, 
o novo conceito parte, em primeiro lugar, do pressuposto de que a 
comunicação – antes de ser um objeto a ser estudado – é um dos 
elementos constitutivos do próprio processo educacional, uma espécie de 
eixo transversal de toda prática educativa. (SOARES, 2011, p.86) 

 

Neste viés, a Educomunicação adota um papel contra-hegemônico em sua 

própria essência. Trata-se de atuação crítica-reflexiva, de pragmatismo alternativo 

ao hegemônico. Neste sentido assegura Soares (2011, p.18) que: 

o eixo das relações comunicacionais entre pessoas e grupos humanos 
converte-se no hábitat natural da educomunicação. Sua função é a de 
qualificar tais relações a partir do grau de interação que for capaz de 
produzir. Conceitos como democracia, dialogicidade, expressão 
comunicativa, gestão compartilhada dos recursos da informação fazem 
parte de seu vocabulário.  

 

Deste modo, o papel contra-hegemônico da Educomunicação não se 

restringe à pauta em si, mas envolve a relação comunicacional entre pessoas, 

instituições e na gestão da informação de forma a transubstanciar o formato da 

comunicação hegemônica. Ou seja, além de oportunizar outras formas de atividade 

na comunicação, também proporciona aprendizado coletivo nos processos 

envolvidos na manutenção das ações educomunicacionais. 

No intuito de compreendermos como atua a mídia hegemônica na 

construção da imagem negativa, assim como a atuação contra-hegemônica de 

ações educomunicacionais, desenvolvemos uma breve análise a seguir. 

A falta de proximidade midiática70 com a realidade de certas comunidades 

gera a condição propícia para a depreciação imagético-midiática de localidades e 

bairros de periferia. Um dos principais responsáveis é o jornalismo policial porque 

                                            
 
70

 Denominamos conhecer efetivamente uma comunidade e sua realidade por meio da comunicação 
de proximidade midiática. Esta só ocorre quando não há construção de realidade, adulteração ou 
manipulação de enfoque que influencie a geração de um imaginário específico no público segundo 
interesse do veículo que dissemina tal informação.  
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reforça uma imagem negativa do local ao enfatizar, frequentemente, ocorrências 

criminais.  

Assim se concretiza a construção da realidade, informações fragmentadas 

costuradas numa tessitura comunicacional reforçada por publicações recorrentes71 

do mesmo teor depreciativo sobre o bairro72 que passa a ser visto negativamente. 

 Por exemplo, ao analisar O Globo, Folha de S. Paulo e O Dia quanto às 

referências que estes periódicos faziam às comunidades e espaços populares, 

Paiva e Nora (2008, p.15) perceberam que “de forma geral [...] são vistos como 

territórios da bandidagem e, principalmente, do tráfico de drogas”. Concluem sua 

pesquisa afirmando que: 

torna-se cada vez mais evidente que a tríade favela-tráfico-violência não 
dá conta da complexidade das relações sociais vividas nos espaços 
subjugados pelo poder público, pela mídia e pela sociedade como um 
todo. Um cenário marcado pelo preconceito e pela disseminação do medo 
e da violência em todos os seus níveis – não apenas física, mas também 
emocional, econômica e social – certamente solicita uma mídia que, por 
meio da sensibilidade coletiva, adote o “humanismo prático” como 
ferramenta para a compreensão e aproximação das diferenças sociais. 
(PAIVA; NORA, 2008, p.26 – GRIFO NOSSO)  

 

Portanto, devido ao ecossistema comunicacional construído na ambiência 

escolar, envolvendo também a comunidade nas práticas da comunicação cidadã, 

proporciona o início da desconstrução das imagens negativas por meio da 

proximidade midiática.  

Ou seja, a comunicação feita por jovens e pessoas da própria comunidade 

possibilita a veiculação do cotidiano local com temas não abordados pela mídia 

tradicional. Mostram uma face ignorada com aspectos positivos sobre o bairro, este 

é um caráter contra-hegemônico exercido pela Educomunicação. Assim como, 

discutir sobre produção midiática, os discursos, estimulando reflexões críticas 

adentra ao caráter libertador da contra-hegemonia. 

 
                                            
 
71

 Agenda midiática – assuntos escolhidos para serem veiculados como notícia repetidas vezes no 
transcurso de semanas e meses. 
72

Cabe observar que em todas as cidades de nosso país, é comum notar que há bairros de classe 
média e alta com índices de violência e ocorrências policiais equivalentes aos de periferia. Contudo, 
devido ao abandono social das classes menos favorecidas, se permite o desrespeito destas quanto 
à sua identidade e dignidade da pessoa humana na exposição pública. Ferindo direitos e garantias 
constitucionais. 
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4 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: DESAFIOS NA ATUALIDADE 
 

Ao se pensar Comunicação, Educação e Cultura, esbarra-se numa 

interdependência que se manifesta de forma cíclica. Esta relação gera um fluxo de 

reações, no qual, a interferência numa das áreas repercute nas outras. Partindo 

deste raciocínio entendemos a interdisciplinaridade como uma proposta necessária 

para estudos que envolvam assuntos complexos com estes. 

Tal ocorrência tornou-se ainda mais perceptível na atualidade devido ao 

fenômeno da midiatização73, que propiciou mudança de hábitos, de culturas e de 

relações sociais mediadas por dispositivos com tecnologia digital. “Quando falamos 

de midiatização social, referimos-nos à acelerada e onipresente presença dos 

meios e das tecnologias de informação e de comunicação em todas as formas de 

relação humana e nas práticas sociais e institucionais” (VIZER, 2008, p.42).  

Comunicar é algo desafiador como afirma Wolton (2011, p.12), pois, “o 

verdadeiro desafio está na comunicação e não na informação”. Entendemos que a 

comunicação está imersa numa contextualização sociocultural da relação humana, 

na dialogicidade e interatividade presente na construção cognitiva do processo 

comunicacional. Assim, temos que a comunicação é dialógica (FREIRE, 1975). 

 Portanto, a comunicação transcende a mera reprodução de informações, 

adentrando no campo das relações, ou seja, das mediações. “Na comunicação o 

mais simples tem a ver com as tecnologias e mensagens, enquanto o mais 

complicado tem a ver com os homens e as sociedades” Wolton (2011, p.12).  

No século XXI, a sociedade apresenta uma relação inseparável com a 

comunicação mediada por tecnologias digitais, Moraes (2003) aponta as 

tecnologias de informação e comunicação como vetores de aceleração das 

mudanças na humanidade. Como consequência destes avanços tecnológicos 

associados às mudanças culturais que permanecem corroborando o sistema 

                                            
 
73

Midiatização – é um conceito que se refere à virtualização das relações humanas por tecnologias 
da informação e comunicação (TIC), a serviço da mídia. Segundo Sodré (2014, p. 109) é uma nova 
instância de orientação da realidade capaz de permear as relações sociais por meio da mídia e 
constituindo – por meio do desenvolvimento acelerado dos processos de convergência midiática – 
uma forma virtual ou simulativa de vida, a que já demos nome de bios midiático (ou virtual). 
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capitalista de consumo, as sociedades da atualidade tratam a informação como 

mercadoria.  

Ou seja, o consumo da produção de sentido em inúmeros meios e canais 

disponibiliza um mundo editado conforme a leitura hegemônica de seus produtores 

em relação aos seus consumidores. Consequentemente, gerou-se um grande fluxo 

informacional vertido sobre a sociedade de forma tal que é possível questionarmos 

tanto a possiblidade de assimilação de todo este conteúdo, como a sua efetiva 

relevância qualitativa. “A informação tornou-se abundante; a comunicação uma 

raridade. Produzir informações e a elas ter acesso não significa mais comunicar”, 

Wolton (2011, p.16). O mesmo autor afirma que: 

A revolução do século XXI não é a da informação, mas a da comunicação. 
Não é a da mensagem, mas a da relação. Não é a da produção e da 
distribuição da informação por meio de tecnologias sofisticadas, mas a das 
condições de sua aceitação ou de sua recusa pelos milhões de receptores 
[...]. (WOLTON, 2011, p.13) 

 

Neste cenário midiatizado a comunicação, a informação e as tecnologias 

digitais são fatores deslocados do centro da observação para a periferia, entrando 

em destaque o aspecto relacional humano, no qual “os mecanismos e as regras 

próprios do fazer midiático não estão mais restritos aos meios, mas passam a 

modular as práticas de outros atores sociais” Santi (2016, p. 98).  

Torna-se evidente que não se trata apenas da presença de meios e 

tecnologias que permitam a troca de informação de forma interativa entre 

indivíduos, mas da construção de significados, de discursos e do estreitamento de 

vínculos que transcendem a permuta informacional que culmina na comunicação 

estruturada capaz de gerar conhecimento.  

Esse novo Bios74 (SODRÉ, 2002), tecno-midiático na comunicação digital 

amplia a participação do público. Agora não sendo mais apenas receptores, mas 

também produtores de conteúdo. De forma análoga, Fischer (2003, p.25) reitera 

que “estamos vivendo hoje uma verdadeira ‘revolução cultural’, porque cada vez 

mais se tornam fundamentais aquelas atividades relacionadas à expressão ou à 

comunicação de sentidos, à produção de significados”.  

                                            
 
74

 Termo adotado por Muniz Sodré que se refere à midiatização. 
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Esta comunicabilidade conectada e interativa possibilitou o surgimento da 

“cultura hacker75” propiciando às novas gerações acesso à informação em um 

volume inimaginável no século passado. Entretanto, persiste o problema da relação 

entre escola e tecnologias comunicacionais, incluindo as digitais.  Sobre este 

aspecto nos diz Candau (2013, p.53) que “a dinâmica cristalizada na cultura 

escolar apresenta uma enorme dificuldade de incorporar os avanços do 

desenvolvimento científico e tecnológico [...]”.  

A educação escolar erigida pelo eurocentrismo científico, consequência da 

modernidade durante a segunda metade do século XX, manteve-se, até certo 

ponto, dissociada76 de aspectos comunicacionais midiáticos, culturais e 

tecnológicos. O que acarretou certo distanciamento do convívio com a realidade 

comunicacional e cultural da comunidade pela escola.  Esta separação consolidou 

um abismo segregando a teoria da prática na vida dos jovens que estudavam 

conteúdos não muito aplicáveis no seu cotidiano.  

Em compensação o interesse de jovens pelas mídias sempre foi grande. 

Isto, provavelmente se deve ao caráter lúdico, ao movimento, cultura, dinâmica 

processual, criatividade, envolvidos no uso de tecnologias. Oposto do que 

acontecia nas aulas escolares, que normalmente, impunham a adequação ao 

formato fordista de comportamento e normas, punição ou premiação pelo 

desempenho esperado dentro dos padrões estabelecidos por outros. 

Após a popularização da internet paradigmas foram sendo quebrados e o 

que era tendência se tornou hábito incorporado à cultura e ao dia a dia social. A 

Comunicação e as mídias digitais romperam as fronteiras do muro escolar, 

adentrando tecnológica e culturalmente. Contudo, também levou a ambiência 

educacional de dentro da sala de aula para qualquer lugar do espaço e do tempo 

conectado, ou seja, “[...] a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do 

saber” (MARTÍN-BARBERO 2011, p.126). 

Dentre os desafios na atualidade quanto ao papel da Comunicação e da 

Educação podemos mencionar a emancipação e a cidadania. Portanto, 

                                            
 
75

 Acesso ao conhecimento sem restrições, por qualquer pessoa em qualquer lugar e oriundo de 
qualquer lugar, por meio digital na internet. 
76

 Contudo, na atualidade existem ações para a construção de um paradigma inclusivo devido à 
midiatização e novas metodologias educacionais. 
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entendemos que ações educomunicacionais podem auxiliar na criação de cenários 

que estimulem a ambas.  

 

 

 

4.1 Cidadania e Emancipação Social 

 

Devido ao objeto desta pesquisa não estar centrado especificamente na 

cidadania, mas sim, na repercussão que práticas comunicacionais desenvolvidas 

em ambiente escolar podem ser estímulos à cidadania, e à emancipação, 

buscamos tecer um pano de fundo teórico para contextualizar o viés analítico 

utilizado. Portanto, abordaremos o que foi pertinente ao estudo. 

 

 

4.1.1 Cidadania 

 

Nada mais atual que a palavra “cidadania” em relação à conjuntura política e 

social no Brasil, principalmente se a associarmos à prática comunicacional da 

mídia hegemônica. A Comunicação é direito constitucional a todo cidadão, e como 

tal, é cidadania quando exercidos os direitos da população, assim como no 

cumprimento dos deveres constitucionais em relação aos veículos de 

Comunicação. 

Contudo, é inquietante observar que a primeira presidente mulher do Brasil, 

Dilma Rousseff, recebera impeachment77 sob a acusação de crime fiscal, sem 

haver nenhuma outra acusação com provas que justificasse seu afastamento do 

cargo. 

Convém lembrar, que meses antes do impeachment, uma campanha 

midiática78 de grande porte atuou nos veículos hegemônicos com agendamento 

                                            
 
77

 Palavra inglesa que significa impedimento ou impugnação, cassação de mandato. 
78

 Cabe frisar que uma estratégia fora urdida para chegar ao impeachment, além desta frente 
midiática hegemônica, houve grande atuação nas mídias digitais por meio de blogs e redes sociais. 
Para completar o pacote de ações, além dos prováveis acordos de beneficiamento improbo entre 
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depreciativo sobre a economia, as investigações de corrupção associadas aos 

partidos de esquerda, ataques diretos à imagem da presidente, assim como 

matérias de algum teor negativo e influenciativo para o público espectador. 

Ficou visivelmente exposta a parcialidade dos principais veículos de 

Comunicação comercial do país em relação ao seu posicionamento. E desta feita, 

se evidenciou a linha editorial da classe dominante, os enfoques das matérias, as 

notícias, as personalidades políticas cuja imagem foi atacada, e outros totalmente 

resguardados, devido, possivelmente, às parcerias políticas. 

Após vários meses de governo do presidente empossado, confirmaram-se 

as suspeitas dos motivos das alianças entre grupos hegemônicos envolvendo a 

Comunicação. Interesses político-econômicos foram repercutidos ao serem 

anistiadas as dívidas destes veículos para com a união, assim como o recebimento 

de verbas públicas para subsidiar tais empresas comunicacionais privadas. 

Durante a gestão do atual presidente, especialmente no ano de 2017, viram-

se direitos serem dilapidados, projetos de incentivo à cultura e educação desfeitos, 

ações de desenvolvimento social encerradas, corte de verbas em todas as áreas, 

especialmente ligadas ao social, cultura e educação.  

Mesmo com tais ocorrências de causar indignação, e de virem à tona 

denúncias de corrupção com provas contra o atual presidente, assim como, 

medidas na economia que pesaram sobre a população, o discurso da mídia 

hegemônica se mantem suave. 

Não há ataques vigorosos como os que foram desferidos contra Dilma e seu 

governo. Os preços sobem absurdamente nas gôndolas e nos postos de 

combustíveis, mas a inflação cai nos noticiários. A economia em recessão, 

empresas e microempresas em crise e outras falindo, mas a taxa de desemprego 

caindo misteriosamente, na grande mídia.  

Com efeito, mesmo que a população se mostre insatisfeita com a atual 

conjuntura deste país, não vemos nenhuma mobilização, nenhuma “panela é 

batida79”. Os partidos também não arregimentam suas massas para irem às ruas. 

                                                                                                                                      
 

investidores da elite brasileira e representantes políticos do congresso nacional, houve forte 
mobilização dos partidos de centro e direita para organizar as manifestações públicas, os 
“panelaços”, que seriam uma suposta demonstração da “vontade popular”. 
79

 Referência aos protestos em que pessoas faziam panelaços (batiam panelas nas ruas) contra a 
presidente Dilma antes do impeachment. 
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Não se vêm nem lideranças, nem população, nem de esquerda, nem de direita. É 

um fenômeno de resignação curioso, enquanto a cidadania vem sendo gravemente 

violentada. 

Em virtude de interesses político-econômicos de grupos de a elite 

hegemônica terem sido alcançados com a saída da esquerda do poder e 

implantação de um governo neoliberal, é possível deduzir que esforços serão 

empreendidos para manter a conjuntura atual. Desta forma, percebe-se a 

camuflagem da realidade por meio de uma pintura progressista de superação como 

ideologia alienante.  

Entretanto, qual o ponto em comum que esteve atuante no momento político 

pré-impeachment, e que permanece atuando, agora, possivelmente, com a função 

de manutenção deste paradigma político-econômico? É a mídia hegemônica. 

Esta contextualização foi necessária para vislumbrar a complexidade que 

envolve a cidadania e a emancipação enquanto direitos dos cidadãos. E como a 

comunicação social tem interferido no exercício destes direitos de várias formas. E 

uma das mais preocupantes é o estimulo a um padrão passivo de acomodação e 

não exercício da cidadania em considerável parcela da população. 

Para refletirmos sobre cidadania e a busca pela emancipação em relação à 

Comunicação sob o enfoque desta pesquisa, convém abordar alguns conceitos 

referentes a estes temas. 

De início tomamos a conceituação dada por Cortina (2005, p.31), no qual 

cidadania é “primordialmente uma relação política entre um indivíduo e uma 

comunidade política, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito 

dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente”. 

Partindo deste conceito, fica evidenciado que a cidadania envolve a relação 

entre indivíduos inseridos num espaço de convivência em comum denominado 

Nação. No qual, regidos por normas, estes indivíduos coletivamente e 

individualmente, também se relacionam com a instituição reguladora, notadamente 

o Estado. 

Entende-se, assim, que a cidadania pode ser considerada como um conjunto 

de direitos, um conjunto de responsabilidades e também apropriação de identidade, 

em que os indivíduos sintam-se participantes da sociedade (CORTINA, 2005). 

O tema cidadania apresenta várias classificações tais como cidadania civil, 

política, social, cultural, globalizada, econômica e cidadania comunicativa. Contudo, 
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dentre estas variantes as mais conhecidas, são as três dimensões tradicionais da 

cidadania, ou seja, civil, política e social. Nelas se inserem os direitos e deveres 

dos cidadãos de uma nação. Referimos-nos à relação político-jurídica redigida na 

Carta Magna. 

A dimensão política, provavelmente a mais utilizada pelo senso comum para 

exemplificar cidadania, está presente no exercício do voto para eleição dos 

representantes políticos, assim como na possibilidade de candidatura para pleitos 

eleitorais.  

No que concerne à dimensão civil, esta é reconhecida como direitos civis 

presentes na Constituição Federal na forma de leis que garantam a igualdade entre 

homem e mulher, filhos biológicos e adotivos, liberdade de crença e pensamento, a 

liberdade de expressão, de ir e vir, etc., (HARKENHOFF, 2001). 

Por sua vez, Santos, B.S. (1999, p. 210), assegura que “os direitos cívicos 

correspondem ao primeiro momento do desenvolvimento da cidadania; são os mais 

universais em termos da base social que atingem e apoiam-se nas instituições do 

direito moderno e do sistema judicial que o aplica”. 

Sobre cidadania social, Marshall (2002, p. 9), afirma que “refere-se a tudo 

que vai desde o direito a um mínimo bem-estar econômico e segurança ao direito 

de participar por completo da herança social e levar a vida de um ser civilizado de 

acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”. Versando sobre a mesma 

dimensão de cidadania, afirma Santos, B.S. (1999, p. 210) que “é a conquista de 

significativos direitos sociais, no domínio das relações de trabalho, da segurança 

social, da saúde, da educação e habitação por parte das classes trabalhadoras 

[...]”. 

É possível perceber que estas dimensões tradicionais comportam os 

fundamentos da, comumente denominada, cidadania. Nessa perspectiva podemos 

inferir que a construção da cidadania refere-se ao seu exercício, entendido como a 

realização efetiva de direitos e cumprimento de deveres. Noutros termos, o 

exercício da cidadania está diretamente ligado à aplicabilidade dos direitos 

garantidos constitucionalmente. 
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4.1.2 Cidadania da criança e do adolescente 

 

Levando em consideração que o projeto de extensão, cenário de nossa 

pesquisa, atua com adolescentes, nada mais recomendável que observar a 

cidadania por este ponto, também. Portanto, convém estudar a Lei que regula este 

assunto. Em treze de julho de 1990 foi promulgada a Lei nº 8.069, denominada 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e publicada em 16.07.90 (DOU80).  

Na primeira parte, que é a parte geral, constam as disposições preliminares 

que são garantias gerais a toda criança e adolescente, especificamente no primeiro 

artigo. 

No segundo artigo esta Lei delimita o que ela considera criança e 

adolescente. Sendo a primeira, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. No artigo terceiro estão 

garantidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

independentes da proteção desta Lei.  

Quanto ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade consta no:  

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 

 

Neste artigo, fica evidenciada a cidadania como garantia legal a toda criança 

e adolescente, tanto pela constituição quanto pelo ECA. Assim, deduzimos que 

deve ser aplicável à infância e juventude tudo o que foi refletido sobre cidadania 

neste capítulo. 

No que se refere ao direito à liberdade o artigo décimo sexto compreende 

vários aspectos, contudo trataremos apenas dos que estão relacionados a esta 

pesquisa. No trecho deste artigo que trata de “opinião e expressão”, consta no 

inciso V que a criança e o adolescente têm o direito de “participar da vida familiar e 

comunitária, sem discriminação”, e no inciso VI de “participar da vida política, na 

forma da lei”. 

Este artigo garante a cidadania da infância e juventude ao participar da vida 

familiar e comunitária tanto pelo direito de atuar como pessoa inserida no meio, 

                                            
 
80

  Dário Oficial da União. 
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como exercício de expressão, comunicação e opinião. Neste contexto se insere a 

Educomunicação como prática de incentivo à cidadania nos dois aspectos 

aventados, comunicabilidade-expressividade e pertinência atuante, na escola-

comunidade. 

Está redigido no artigo Art. 71 que “a criança e o adolescente têm direito a 

informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços 

que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Ou seja, 

como cidadãos também têm o direito de serem consumidores de produtos: bens, 

serviços e material simbólico. 

Do texto deste artigo relacionamos com o contexto comunicacional do meio 

digital na atualidade, em que jovens e crianças além de consumidores de produtos 

midiáticos digitais, também são produtores.   Publicam suas produções em vídeo, 

fotos, textos, etc., tanto em momentos de lazer, quanto em atividades de 

aprendizagem escolar.  

No que concerne à educação como processo de formação da pessoa e não 

apenas a transmissão de conteúdos específicos, assegura esta lei, no Art. 53, que 

“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho”. No inciso II do mesmo artigo está redigido que a 

criança e o adolescente têm o “direito de ser respeitado por seus educadores”. 

Ainda tratando de educação encontra-se no Art. 58 que “no processo 

educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de 

criação e o acesso às fontes de cultura”. 

Encontram-se nestes artigos conexões com a ecologia dos saberes ao se 

propor uma educação livre de condicionamentos socioculturais, sem domesticação 

colonizadora, nem cultural, nem científica. Assim como orienta para a valorização 

da cultura e conhecimento local, também.  

Quanto à proteção da imagem podemos deduzir do disposto acima no Art. 3 

que é garantido pelos direitos fundamentais da constituição de forma idêntica a 

qualquer pessoa. A exposição de imagem fica determinada à solicitação de 

autorização, como se trata de menor de idade, a autorização fica condicionada aos 

pais e/ou responsáveis legais. 
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Na Lei n. 8.069 (ECA) sobre a veiculação de imagem de criança e 

adolescente consta que é proibida a publicação de imagem no qual seja possível o 

reconhecimento da identidade do menor, ao se atribuir, a ele, ato infracional. Em 

outros termos, são medidas protetivas para não expor menores na mídia 

associando sua imagem à criminalidade. 

Concluindo, notamos a intrínseca relação entre Educação, Comunicação, 

Cultura com a cidadania e estas com as crianças e adolescentes. Partindo destes 

apontamentos, convém salientar outra forma de cidadania muito pesquisada 

recentemente e que também está presente em nosso viés analítico, trata-se da 

cidadania comunicativa ou cidadania comunicacional. 

 
 
 

4.1.3 Comunicação e cidadania 

 

Apesar de ser garantias do direito fundamental da Constituição Federal 

brasileira, a liberdade de expressão, direito à informação e à comunicação, não são 

exercidas efetivamente Ou seja, não são exercidos tanto por não estarem 

disponíveis a todos os cidadãos, como nos deveres constitucionais não cumpridos 

pelas empresas de difusão da informação midiatizada de massa. Portanto 

Comunicação é questão de cidadania. 

Nesta perspectiva, ao partirmos de uma visão pós-moderna e pós-colonial 

que abarca uma política paradigmática emergente com indivíduos participativos e 

transformadores, podemos incluir neste bojo conceitual a cidadania 

comunicacional.  

O direito à liberdade de expressão e à comunicação, também é encontrado 

no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Como já 

abordado antes, o Artigo XIX discorre sobre este direito. Aliás, vale salientar que 

nesta declaração encontra-se uma compilação de direitos fundamentais da 

dignidade humana que se adequam ao pleno exercício da cidadania. Por englobar 

os direitos: à vida, de liberdade, de propriedade, de pensamento e religião, à 

comunicação, ao tratamento equânime perante a justiça, ao asilo internacional, a 

ter nacionalidade, direito ao trabalho e lazer, dentre outros. A DUDH se relaciona 
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diretamente com cidadania, entretanto, nosso enfoque é o direito à liberdade de 

expressão e comunicação. 

No capítulo em que abordamos a descolonização da comunicação 

hegemônica, tratamos de aspectos relativos à prática midiática no qual o 

agendamento da mídia e a subsequente espiral do silêncio influenciam tanto a 

agenda pessoal como a agenda coletiva. Diante destas considerações, a 

comunicação estratégica voltada para a formação de opinião pública, na tomada de 

decisões está ligada à cidadania comunicativa, aos direitos humanos e à cidadania 

social/política. 

Com base no exposto, a cidadania comunicativa se manifesta, também, em 

processos educacionais quanto ao consumo de mídia, assim como no 

desenvolvimento de um “olhar” crítico quanto à atividade midiática hegemônica em 

seus múltiplos campos (publicidade, jornalismo, entretenimento, etc.). 

Partindo da afirmativa de Freire (2005, p.78), “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”, podemos associar a cidadania comunicativa com a Educomunicação, ao 

percebê-la como possibilidade de educação libertadora, devido ao seu caráter 

contra-hegemônico, problematizador e crítico no que diz respeito ao sistema 

dominante. Ela propicia atuação prática comunicacional-educativa na formação 

cidadã, haja vista promover o conhecimento dos direitos e o interesse em buscá-los 

e exercê-los. Conclui-se, deste modo, que a Educomunicação como estímulo à 

cidadania é um meio para a busca por emancipação social. 
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4.1.4 Emancipação 

 

No dicionário Aurélio81 o termo emancipar significa “tornar-se independente” 

e “libertar-se”. Portanto, emancipação é superação (libertação) de condições 

limitantes de variadas matizes, tais como: social, cultural, econômica, política, 

comunicacional, dentre outras. Sobre este ponto declara Freire que: 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma 
permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável 
de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta 
por ela precisamente porque não a tem (FREIRE 2005, p.37).  

 

Numa observação pouco refletida poderíamos concluir que a emancipação 

social é de caráter individual e que se obtém a partir do esforço pessoal, ou por 

meio de prerrogativas obtidas pela interseção de terceiros. 

Contudo, é preciso estudar mais acuradamente o assunto. “A emancipação 

por que se luta visa transformar o quotidiano das vítimas da opressão aqui e agora 

e não num futuro longínquo, Santos, B.S. (1999, p. 223)”. Partindo desta afirmação 

podemos pensar emancipação como sendo, também, uma possível resultante da 

cidadania exercida como uma construção no qual sua efetivação se encontra no 

próprio caminho. 

Emancipação é libertar-se da colonialidade, alcançando-se uma autonomia 

solidária, segundo Santos, B.S. (2002). É pela luta emancipatória que se combate 

as formas de regulação perpetuadoras da colonialidade. E este processo é gradual, 

portanto, uma busca continuada para a conquista de uma nova fase de 

emancipação. Portanto a emancipação pode ser um processo, e que, como tal, não 

tem conclusão. 

Para este autor, há várias formas de emancipação que correspondem à lutas 

emancipatórias, e que não são o termo de um processo, mas sim, o ponto de 

partida de uma transição paradigmática82. Ele distingue: 

                                            
 
81

 Miniaurélio. 
82

 Boaventura Sousa Santos se refere à transição do paradigma dominante para o paradigma 
emergente. Ver Santos B.S. (2004). 
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quatro espaços políticos estruturais; o espaço da cidadania, ou seja, o 
espaço político segundo a teoria liberal; o espaço doméstico; o espaço da 
produção; e o espaço mundial. Todos estes espaços configuram relações 
de poder, embora só as que são próprias do espaço da cidadania liberal 
sejam consideradas políticas e, portanto, susceptíveis de democratização 
política. Cada um deles é um espaço político específico a suscitar uma 
luta democrática específica adequada a transformar as relações de poder 
próprias desse espaço nas relações de autoridade partilhada (SANTOS, 
B.S., 1999, p.233). 

 

Assim temos que, há vários espaços de luta pelo qual se busca conquistar a 

emancipação. São formas de transição da colonialidade para a autonomia solidária, 

do paradigma dominante para o emergente. Santos B.S. (2002, p.334) afirma que: 

o paradigma emergente constrói-se a si mesmo através de uma tripla 
formação: a transformação do poder em autoridade partilhada; a 
transformação do direito despótico em direito democrático; a 
transformação do conhecimento-regulação em conhecimento 
emancipação

83
”. 

 

 Nota-se que o paradigma emergente é uma estrutura que tende a 

proporcionar a condição para a emancipação na dimensão coletiva. São condições 

ligadas à cidadania (política, direito, informação/conhecimento). 

Compreendendo que “as competições paradigmáticas traduzem-se, na 

transição paradigmática, por um extenso campo de experimentação social com 

formas alternativas de sociabilidade”, Santos B.S. (2002-a, p. 342), fica claro que 

ao Estado pertence o dever de garantir a experimentação das formas de 

sociabilidade alternativa, para além da sobrevivência, na possibilidade de 

crescimento. 

Diante destas considerações, encontramos dois pontos relevantes a serem 

observados. O primeiro se refere ao caráter processual gradativo inerente à busca 

emancipatória. A transformação é gradual do paradigma dominante para o 

emergente na dimensão coletiva (conjuntural), assim como na dimensão particular 

ou individual.  

Ou seja, a emancipação tende a ser uma busca continuada e não uma 

conquista conclusa, pois, por haver inúmeras gradações no processo transitório 

                                            
 
83

  Ver Santos B.S. (1999, 2002, 2002a, 2004, 2009, 2010, 2011), Nestas obras se encontram 
elementos que apontam para o conhecimento-emancipação (ecologia dos saberes, cosmopolitismo 
subalterno, paradigma emergente, descolonização epistemológica). Assuntos já abordados neste 
estudo. 
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paradigmático da colonialidade à autonomia solidária, é possível conquistar-se 

etapas emancipatórias. A cada nível de emancipação conseguida, naturalmente, se 

passa a procurar pelo que vem depois. A busca é o que efetiva a evolução e o 

progresso do ser humano individual e coletivamente. 

O segundo ponto remete à relação entre a dimensão individual com a 

dimensão do coletivo. No qual a busca pelo conhecimento emancipador não deve 

estar desvinculado do caráter comunitário da convivência social. Por isso, afirma 

Freire (2005, p.33) ser “a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – 

libertar-se a si e aos opressores”.  

Os processos de emancipação social podem decorrer de fatores pessoais, 

mas principalmente, de estratégias e ações coletivas (tanto promovidas pelo 

Estado, como por entidades de classes ou grupos organizados)84, denominadas de 

cosmopolitismo subalterno85. 

Assim temos que a existência humana não ocorre de forma isolada, estamos 

todos imersos numa convivência social-coletiva. Portanto, é possível que o bem-

estar social de cada indivíduo ocorra quando o principio da isonomia estiver em sua 

efetiva aplicação. Trata-se da cidadania praticada em sua plenitude em relação aos 

direitos de todos exercidos com igualdade. 

Por conseguinte, somos levados a crer que a emancipação individual seja 

dependente da emancipação coletiva. Pois enquanto pequenos grupos da elite se 

beneficiarem de prerrogativas para manutenção de seu estilo de vida capitalista em 

prejuízo da maioria da população subjugada pelo sistema econômico, não poderá 

haver efetiva emancipação. “Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, 

são livres, e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive, é uma 

farsa” Freire (2005, p.40). 

A “emancipação e cidadania, a nosso ver, podem estar vinculadas à 

formação de um ‘ator transformador social’, [...] ao reconhecimento da superação 

                                            
 

84 Que são as experimentações sociais alternativas, Santos B.S. (2002-a, 342), atores sociais 
coletivos. 
85 Ver Santos B. S. (2009a, p.42), cosmopolitismo subalterno - são “[...] movimentos que constituem 
a globalização contra-hegemônica. Consiste numa vasto conjunto de redes, iniciativas, 
organizações e movimentos que lutam contra a exclusão económica, social, política e cultural 
gerada pela mais recente incarnação do capitalismo global, conhecido como globalização neoliberal 
[...]”. 
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dos ‘espaços estruturais’, geradores de ‘formas de poder’” (GICO; NOBRE, 2016, 

p.31). Estes autores fundamentados em Santos B.S. (2002) trazem uma reflexão 

sobre o papel dos agentes de transformação social, no qual o sujeito pode atuar no 

mundo com ações transformadoras. 

A inspiração no termo “agentes de transformação social” é dada por 
Santos (2002) quando discute os processos da globalização. Ele sugere 
que há duas formas de leituras alternativas, “acerca das mudanças atuais 
do sistema mundial em transição e dos caminhos que aponta: a leitura 
paradigmática e a leitura subparadigmática” (Nobre e Gico 2016, p. 29). 

 

Neste caso, para Santos B.S. (2002, p. 93), “Os argumentos 

paradigmáticos apelam a atores que privilegiam a ação transformadora enquanto 

os argumentos subparadgmáticos apelam a atores que privilegiam a ação 

adaptativa”.  Em outros termos, Santos B.S. se refere a dois tipos de sujeitos, um 

que pode promover ações transformadoras (os que têm uma leitura paradigmática 

do mundo) e os sujeitos que adotam uma postura conformadora, conformista e 

colonizada (os que têm uma leitura subparadigmática do mundo). 

Versando-se sobre ator social podemos entendê-lo como sujeito 

(indivíduo), mas também ator social coletivo (grupos, classes e organizações), 

(SANTOS B.S., 2009). Podemos dialogar com o pensamento freireano sobre a 

leitura paradigmática dos sujeitos que promovem ações de transformação social ao 

afirmar que “no momento [...] em que se comece a autêntica luta para criar a 

situação que nascerá da superação da velha, já se está lutando pelo ser mais” 

Freire (2005, p.37). 

“Ser mais” está na relação entre opressor e oprimido, no qual este último 

se encontra em posição de “ser menos”.  Ser mais poderia ser considerada aqui a 

emancipação, libertação da opressão, e isso decorrente do “reconhecimento crítico 

[...] desta situação para que através de uma ação transformadora que incide sobre 

ela, se instaure uma outra, que possibilite a busca do ser mais” (FREIRE, 2005, 

p.37). 

No que concerne aos atores sociais, concordamos com os autores citados, 

e tendemos a vislumbrar a capacitação de competências empreendidas no 

indivíduo como possibilidade de construção de ações transformadoras. Podemos 

abarcar no bojo das competências, tanto as de ordem teóricas, como as 

capacitações técnicas. Portanto, nota-se que estamos falando de uma ampla gama 
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de possibilidades relativas ao ensino e à educação em conformidade com o 

paradigma emergente. 

Contudo, ao delimitar este enfoque aos parâmetros da Comunicação e 

Educação, pode-se pensar nas possibilidades de ações que estimulem o 

desenvolvimento do senso crítico, a arte de pensar analiticamente, o aprendizado 

de habilidades que facilitem a expressão-comunicação, aspecto contra-hegemônico 

de atuação midiática, valorização da comunidade, etc. 

Nesta linha de pensamento o nosso estudo sustenta o ideal de capacitação 

de competências desenvolvida em jovens para a promoção de ações 

transformadoras. Envolvendo aspectos individuais e coletivos é possível construir a 

aproximação progressiva da autonomia solidária. E destas ações, motivar a 

geração de atores sociais que em ambas as dimensões (individual e coletiva), 

possam promover transformações conjunturais. 

Convém ressaltar que esta aproximação gradativa da autonomia solidária, 

pode ser tomada como processo emancipatório e exercício de cidadania. E dada a 

inconclusão do ser humano, este tende a estar “num permanente movimento de 

procura [...]” Freire (2004, p. 14). Partindo destes apontamentos, levamos em 

consideração etapas conquistadas pelos jovens da escola pública em que 

desenvolvemos esta pesquisa. Podemos denominar de fases emancipatórias as 

conquistas individuais de repercussão coletiva, dado ao seu teor comunitário e de 

cidadania intrínseco. 

Portanto, consideramos elementos pertencentes às cidadanias 

comunicativa/social e seus possíveis desdobramentos emancipatórios: 

comunicação/expressão, visibilidade midiática, pensamento crítico ao discurso 

hegemônico da mídia tradicional, aprendizados e competências (técnicas e 

teóricas), entre outras, encontradas no quinto capítulo. 

Das atividades desenvolvidas no ensino público da cidade de Nata/RN, 

analisamos as possibilidades de estímulo à emancipação e exercício da cidadania 

tendo como agente promotor as ações educomunicacionais empreendidas pela 

Agência FOTEC. Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, compreender um 

pouco sobre os ecossistemas comunicacional e educacional. 
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4.2 Convergência da Comunicação e da Educação na construção de 

ecossistema educomunicacional.  

 

Em 1935 o conceito de ecossistema foi proposto ao ser declarado que se 

trata de um grupo de seres vivos de diversas espécies em seu meio natural, 

estruturado por interações entre estes seres havendo troca de energia uns sobre 

os outros e com o meio (TRICART, 1977). Autores como Jesús Martín-Barbero, 

Humberto Maturana, Ismar de Oliveira Soares, dentre outros, argumentaram sobre 

a analogia de ecossistemas aplicados à Educação, Comunicação e 

subsequentemente à Educomunicação. 

Portanto, devido à pluralidade de participantes com interações 

comunicacionais, se relacionando por meio das mídias, denomina-se ecossistema 

comunicativo as ambiências que privilegiem as possibilidades de exercício da 

comunicação (produção e consumo de conteúdo multimídia) mediadas 

tecnologicamente, e “democraticamente” exercidas. Segundo Soares (2011, p.44) 

ecossistema comunicativo é “[...] um ideal de relações, construído coletivamente 

em dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de favorecer o 

diálogo social, levando em conta, inclusive, as potencialidades dos meios de 

comunicação e de suas tecnologias”. 

Portanto, podemos conceituar ecossistema educomunicativo como sendo 

ambientes organizados de forma a proporcionar ações comunicativas, dispondo de 

recursos e espaços para a comunidade exercer seu direito de pensar, expressar e 

comunicar-se. 

Em termos educacionais, o ecossistema se refere ao ambiente em que 

constam os participantes das interações educacionais, professores, alunos, pais, 

comunidade escolar, funcionários, membros da sociedade, instituições parceiras, 

etc. No qual dialogicamente, se expressem pensamentos e ideias fomentadoras da 

busca pela excelência no aprendizado e na educação. 

Ao se tratar de Educomunicação, ela “[...] se caracteriza por criar e 

desenvolver ‘ecossistemas comunicativos’ [...] em espaços educativos” Soares 

(2011, p.43). Podemos pensar em ecossistemas comunicacionais criados nos 

espaços escolares e/ou educativos, presenciais ou virtuais, no qual a informação e 
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a comunicação86 mediada por Tecnologias de Informação e Comunicação passam 

a auxiliar no processo dialógico do ensino-aprendizagem (SOARES, 2000). 

Partindo do pensamento de que o processo de aprendizagem ocorre por 

meio de ações comunicativas e que na comunicação, há produção de sentidos e 

consumo simbólico que gera cognição residual, (aquele aprendizado indireto em 

que não se havia a intensão de aprender, mas devido ao consumo de mídia 

‘especialmente as de massa’, subjetivamente se aprende cultura, modismos, 

discursos, ideologias entre outros fatores veiculados. Está relacionado com a 

indução subjetiva do conteúdo midiático). Podemos refletir sobre a 

Educomunicação como sendo a intersecção entre duas áreas, a Comunicação e a 

Educação. Afirma Soares que: 

 

Para construir o diálogo entre os dois campos, partimos de dois axiomas: 
o primeiro afirma que a educação só é possível enquanto "ação 
comunicativa", uma vez que a comunicação configura-se, por si mesma, 
como um fenômeno presente em todos os modos de formação do ser 
humano. No caso, o tipo de comunicação adotado passa a emprestar 
identidade ao processo educativo, qualificando-o (por exemplo, a 
expressão" educação bancária", utilizada por Paulo Freire, aponta para a 
adoção de uma maneira vertical de disseminar/transferir conteúdos; já a 
denominada "educação dialógica" representa o esforço para se obter uma 
construção solidária e compartilhada de conhecimentos). O segundo 
axioma afirma que toda comunicação - enquanto produção simbólica e 
intercâmbio/transmissão de sentidos - é, em si, uma "ação educativa" 
(SOARES, 2011, p. 17). 

 

Entretanto convém ressaltar que o papel da Educomunicação não é restrito 

à esfera escolar, ela se apresenta como proposta de integrar a escola com a 

comunidade, com as famílias, e com agentes participantes externos à ambiência 

escolar, compondo o ecossistema educomunicacional. Desta linha de ação 

inclusiva, a educação de jovens e crianças passa a envolver outras possibilidades 

de formação do sujeito aproximando-o da cidadania e da emancipação.  

Corroboramos com Martín-Barbero (2011, p.133) ao afirmar que a educação 

entendida como “forma ampliada pelo ecossistema comunicativo [...] traduz em três 

                                            
 
86

 “A Educomunicação não diz respeito imediata ou especificamente à educação formal nem é 
sinônimo de "Tecnologias da Educação" (TE), ou mesmo de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs). No entanto, a escola se apresenta como um espaço privilegiado de 
aprendizagem a respeito dos benefícios da adoção desse conceito. Com relação às tecnologias, o 
que importa não é a ferramenta disponibilizada, mas o tipo de mediação que elas podem favorecer 
para ampliar os diálogos sociais e educativos” (SOARES, 2011, p. 18). 
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objetivos básicos [...]: formar recursos humanos, construir cidadãos e desenvolver 

sujeitos autônomos”.  Desta afirmativa podemos deduzir que Educomunicação traz 

em sua essência características que tendem à formação do sujeito em sua 

integralidade87 

Afirma Freire (2004) que a prática “educativo-crítica” deve gerar condições 

para que as relações entre os alunos e professores sejam ensaios para “Assumir-

se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” (FREIRE, 

2004, p.41).  

A confluência das áreas da comunicação e da educação vem ocorrendo com 

estudos datando algumas décadas. Em 1930 surgiram nos Estados Unidos devido 

ao advento da televisão. “No Brasil, em ações [...] por Roquete Pinto e Anísio 

Teixeira; e na França, com o trabalho de Celestín Freinet, para citarmos algumas 

referências” (CITELLI; COSTA, 2011, p.7).  

Devido à popularização das tecnologias digitais, o imenso fluxo 

informacional, acessibilidade aos dispositivos móveis, aliados à interatividade 

transformaram as velhas tensões entre comunicação e educação em efetiva 

ruptura de paradigmas escolar/educacional. As mídias digitais têm atuado 

intensivamente na educação, mesmo que indiretamente rompendo com a postura 

passiva e apassivadora tanto da comunicação de massa em relação ao seu 

público, quanto da educação bancária conceituada por Freire. A atualidade 

comunicacional, tecnológica e social permite o interacionismo88 entre seus 

usuários. 

Contudo, para Freire (2004, p.14) “formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas [...]”. Compreende-se que a 

educação tem um papel formador podendo perpetuar um paradigma dominante ou 

romper com padrões engessados estimulando os educandos a utilizar sua força 

criadora na permanente (re)construção social.  

                                            
 
87

 Este termo representa as dimensões constitutivas do ser social, no qual, em sua formação 
englobaram saberes como: tecno-profissionais, de cidadania, valores ético-morais, pensamento 
crítico, etc. 
88

 O sócio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. Segundo esta 
teoria, a aprendizagem dá-se em contextos históricos, sociais e culturais e a formação de conceitos 
científicos dá-se a partir de conceitos quotidianos.  
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Segundo Martín-Barbero (2011, p.134) “a educação tem de ajudar a criar 

nos jovens uma mentalidade crítica, questionadora, desajustadora da inércia na 

qual as pessoas vivem, desajustadora da acomodação na riqueza e da resignação 

na pobreza”. Nota-se que educação e a comunicação necessitam transcender à 

mera transmissão de conteúdos e informação, respectivamente. Trata-se de 

envolver outros fatores inerentes à complexidade social no que concerne à 

formação quanto à cidadania do indivíduo. 

Levando em consideração o colonialidade do discurso hegemônico da mídia 

comercial em relação ao contexto social envolvendo comunidades carentes, 

exclusões étnicas e outras, enculturação homogeneizante, viés político econômico 

neoliberal que vem impondo sua própria ótica elitista e monopolizando o espaço 

comunicativo de massa. Convém pensar no papel que a mídia alternativa cumpre 

ao propiciar a liberdade de expressão a esse público excluído89. 

As mídias digitais estão proporcionando um empoderamento de classes, 

grupos e comunidades relegadas ao ostracismo pelas mídias tradicionais. Redes 

sociais blogs e sites estão dando visibilidade ao conteúdo regional, a produção de 

informação e de cultura local que está investida de um discurso contra-hegemônico 

por natureza. 

Portanto, entendemos que a participação de alunos na produção de 

informação e cultura em seu ambiente escolar e em sua comunidade, apropriando-

se de técnicas e habilidades de produção e veiculação de material multimídia 

digital, assim como envolvimento da escola em atividades comunicacionais 

incluindo a utilização de mídia no processo educacional pode vir a ser um caminho 

para a descolonização dos saberes sob a atuação da comunicação social no 

campo educomunicacional.  

Percebemos que é inadiável a atualização dos formatos educacionais com 

os avanços tecnológicos e culturais no campo cognitivo social. Ações em 

Educomunicação vêm demonstrando que além dos benefícios na educação formal, 

os alunos desenvolvem melhor temas como cidadania e emancipação social.  “O 

campo que une a educação e comunicação representa um novo espaço [...] de 

formação de sujeitos conscientes e efetivos cidadãos.” (MELO; TOSTA, 2008, 49).   

                                            
 
89

 Referimos aos excluído da mídia hegemônica. 
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Neste sentido, Soares (2011) aponta para a característica de ação social 

inerente à Educomunicação. Segundo este autor, ela é: 

 

[...] especialmente práxis social, originando um paradigma orientador da 
gestão de ações em sociedade. Não pode ser reduzida a um capítulo da 
didática, confundida com a mera aplicação das TICs (Tecnologias da 
Informação e da Comunicação) no ensino. [...] Tem lógica própria, daí sua 
condição de campo de intervenção social. (SOARES, 2011, p.13) 

 

Diferentemente do que seria uma midiatização da cultura escolar, a 

Educomunicação é naturalmente contra-hegemônica quanto à comunicação e 

educação hegemônica. Ela suscita reflexão, conscientização, discussão de temas 

da coletividade, envolvimento da escola com a comunidade. Também propicia a 

vivência de cidadania por meio da inclusão, da visibilidade e expressão 

comunicacional midiática. 

Outro ponto de interligação da educação com a perspectiva emancipatória 

da Educomunicação se trata da construção da cidadania fomentada pela educação 

devido à metodologia inclusiva que motiva e desperta o interesse dos alunos por 

meio de ações, envolvendo tecnologia, comunicação e educação.  Sobre este 

aspecto afirma Freire (2004, p.14) o ser humano incluído num permanente 

“movimento de procura, [...] a curiosidade ingênua e a crítica, virando 

epistemológica. É nesse sentido que [...] formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas [...]”. 

Compreendemos que a formação de competências inerente à prática 

comunicacional na Educomunicação transcende o aspecto tecnicista, de 

treinamento de aptidões na comunicação. Ela envolve inúmeros fatores num 

conjunto de saberes aprendidos na vivência e que interconectam escola, 

sociedade, cultura, mídia, cidadania, etc. 

Portanto, a convergência da Comunicação com a Educação na construção 

de ecossistemas comunicacionais no ambiente escolar é uma proposta que pode 

auxiliar a educação na atualidade.  As novas gerações estão cada vez mais 

integradas às tecnologias, à interatividade e aprendizado colaborativo. E as 

metodologias educacionais não têm conseguido acompanhar o ritmo dos avanços 
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tecnológicos e culturais na sociedade. Neste ponto entra a Educomunicação como 

uma das possíveis alternativas para lidar com esta conjuntura. 

É obvio que imersos num sistema econômico que prima pelo consumo, as 

diretrizes desta cultura capitalista, muitas vezes se chocam com os interesses da 

sociedade, da cidadania, da educação. Entretanto, há que se cogitar o progresso, 

abarcando os pontos positivos, reflexionar e renovar. Este é outro aspecto 

contributivo da Educomunicação, não apenas à educação, mas à sociedade como 

um todo. 

 

 

 

4.3 O Afeto Como Catalizador de Transformações Educomunicacionais 

 

Não são recentes estudos que associam o afeto à cognição no processo de 

ensino-aprendizagem.  Pesquisadores como Freire (2004, 2005, 1975), Candau 

(2013), Moraes (2003), Maturana (2002), Assmann (2012), Morales (2009) e outros 

demonstraram em suas obras os resultados decorridos da associação afeto e 

educação..  

Entendemos que educação não é o mesmo que ensino. Ensino está mais 

para a aprendizagem de competências e/ou conteúdos específicos de um 

conhecimento técnico ou teórico de uma disciplina ou curso. A educação se refere 

a outros fatores além dos conhecimentos do ensino que compõem o indivíduo 

como um ser social, complexo e emocional. Ou seja, na educação entram fatores 

como afeto, motivação, autoestima, valores, ética, cidadania, etc. E que podem ser 

trabalhados direta ou indiretamente em sala de aula, de forma “intencional” ou 

“não-intencional” (MORALES, 2009). 

Neste contexto está inserida a comunicação, já que não há educação sem 

que ocorra um processo comunicacional, assim como toda comunicação implica 

em alguma forma de assimilação (aprendizado). 

Num ambiente educacional onde haja afeto é provável existir os meios para 

se ensinar o amor. E dentro da proposta deste estudo, podemos conceituar amor 
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como sendo o sentimento originado do afeto, do respeito ao outro, de inclusão do 

diferente. Que se manifesta em linguagens verbais e não verbais, mas também se 

concretiza em ações do dia a dia no tocante à forma de se relacionar 

harmoniosamente com as pessoas. 

Em uma educação humanizada, é possível ensinar o amor, pois este é 

vivido cotidianamente, nas relações interpessoais, nos exemplos e ações. Trata-se 

de vivências inter e extraclasse, no qual ocorre a convergência da teoria com a 

prática. “Ama-se na medida em que se busca comunicação, integração a partir da 

comunicação com os demais. Não há educação sem amor” Freire (2014, p. 36). 

Em vez de uma relação dicotômica, teoria e prática devem se fundir na 

complexidade do próprio ato de existir, na convivência. Abarcando, não penas os 

assuntos da grade curricular, mas tudo o mais que envolva a vida, a cidadania, a 

emancipação e a integralidade do ser humano em formação90. 

A postura do educador91 deve ser de equidade ética, comprometido em viver 

o que ensina dentro da sala de aula. Os docentes são observados por seus alunos, 

em cada atitude e reação dentro e fora da escola. Quanto mais se aproxima teoria 

da prática, mais credibilidade e confiança são conquistados nos alunos.  

Discorrendo sobre o tema da educação Jung (1981) aborda a temática 

asseverando que a educação é mais que transmissão de conhecimento, ela está 

mais voltada para a formação do ser a se tornar adulto. Afirma Jung (1981, p. 60) 

que “o êxito do ensino não depende do método [...] o mais importante não é 

abarrotar de conhecimentos, mas sim contribuir para que elas92 se tornem adultos 

de verdade”. 

Neste sentido, o professor deve ser um mediador para o processo de 

aprendizagem. Contudo, quando nos referimos à aprendizagem, não nos atemos 

unicamente aos conteúdos pertinentes às matérias escolares. Estamos 

considerando toda a gama de saberes, vivências, emoções e sentimentos que 

                                            
 
90

 Neste caso estamos nos referindo a crianças e adolescentes. 
91

 Professor, instrutor, facilitador, monitor – qualquer que seja a função, mas que esteja como um 
líder na condução de processos de aprendizagem em conjunto com alunos. 
92

 Refere-se às crianças.  
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transcendem o currículo das disciplinas, mas que compõem o cotidiano 

sociocultural da aprendizagem de forma integral. 

Sobre educadores, Freire (2014, p.23) afirma que “o verdadeiro 

compromisso é com a solidariedade”. O autor afirma que quem se compromete 

com a desumanização, inapelavelmente também se desumaniza. E de forma 

incisiva, aborda a cidadania e a emancipação sob a ótica da educação como forma 

de intervenção no mundo ao refletir sobre ser professor: 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a 
favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a 
dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou 
professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: 
a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 
professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela 
some se não cuido de saber que devo ensinar se não brigo por este saber, 
se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu 
corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar [...] Boniteza que se esvai 
de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos 
alunos, não canso de me admirar (FREIRE, 2004, p. 102). 

 

Portanto, o papel do professor é o de mediador de processos de 

aprendizagem relacionado com a educação integral e formação de cidadãos. 

Entendemos que parte desta educação não está diretamente ligada ao conteúdo 

escolar comum, mas dependente da relação professor-aluno. 

Numa perspectiva tradicional do ensino bancário (FREIRE, 2004), mesmo 

com novos elementos tecnológicos, a escola tem sido uma instituição de controle 

social no que concerne à formação colonizadora do pensar e agir política e 

socialmente.  

Por isso afirma Casassus (2009, p. 200) que a “escola era para a educação 

do ser racional e não para a educação do ser emocional [...] A instituição 

educacional, pela qual todos nós passamos e na qual fomos socializados, foi 

concebida numa atitude antiemoção”.  

A tradição dessa escola antiemocional é herança do colonialismo 

eurocêntrico fomentado pelo universalismo científico (WALLERSTEIN, 2007). No 

qual o transmissivismo ou ensino bancário (FREIRE, 2004), fundamentava sua 

estrutura pedagógica conformadora em dicotomias conceituais nas bases 
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socioculturais eurocêntricas, tais como certo ou errado, normal ou anormal, bom 

aluno ou problemático.  

Esse posicionamento adotado por professores, diretores e pessoas que se 

relacionam com alunos, estabelece um “contrato psicológico” de hierarquia no qual 

os alunos deveriam se submeter. “A autoridade não está necessariamente focada 

no desenvolvimento integral dos alunos, mas em moldá-los” Casassus (2009, 

p.202).  

A contrapartida é a educação emancipadora erigida na ecologia dos 

saberes, que leva em consideração além dos conhecimentos acadêmicos, outros 

tais como: os saberes tradicionais, culturais, conhecimento de mundo dos 

educandos, as vivências que trazem consigo de sua realidade socioeconômica, 

entre outros.  

É uma educação paradigmática (SANTOS, B.S., 2002a) que estimula a 

autonomia e a busca por emancipação e libertação (FREIRE, 2004). Para ser 

levada a termo, tal proposta depende do engajamento do professor ao adota-la 

como algo a ser vivenciado além dos muros da escola. Assim sendo, devido à 

relevância do afeto e outros fatores emocionais que influem no aprendizado e 

desenvolvimento dos educandos abordamos a relação professor-aluno na 

educação. 

Iniciamos esta reflexão apontando para o envolvimento do professor com os 

alunos nas situações pessoais e extraescolares. Estes são elementos chave para o 

alcance de bons resultados almejados, pois afetam diretamente o equilíbrio e a 

motivação do educando. Sobre este assunto fala Antunes (2002, p.59) que o 

professor deve “mostrar atenção aos problemas dos alunos – mostrar-se 

companheiro solidário e compreensivo na caminhada do aluno pelo aprender”.  

Entendemos ser imprescindível levar em consideração as emoções, 

sentimentos e o afeto nas relações entre alunos e educadores. Deduz-se, portanto, 

ao estar indiferente aos fatores sociais, econômicos, familiares e pessoais, 

constituintes da realidade dos alunos, e que interferem nas respostas emocionais 

deles, é uma postura colonizadora e opressora por parte do educador. Neste 

sentido Chalita (2004, p. 137) afirma que: 
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Respeito ao aluno é o elemento fundamental a ser obedecido se se quer 
formar uma geração com capacidade simultânea de sonhar e de executar, 
uma geração que imagine utopias e lute para a concretização delas; que 
se imponha metas e não tenha medo de tentar atingi-las, em qualquer 
idade. 

 

Contudo, a prática da educação bancária ainda não foi completamente 

abolida das salas de aulas. É comum a relação professor-aluno ainda ser 

verticalizada, em que a autoridade é imposta ao discente, e o transmissivismo ser a 

metodologia educacional. Segundo Freire (1975, p. 41) o “autoritarismo não está 

necessariamente associado a repressões físicas. Dá-se também nas ações que se 

fundamentam no ‘argumento de autoridade’”. 

Seria de grande valor se todo professor compreendesse que deve educar a 

si mesmo naquilo que espera obter de seus alunos como aprendizado. “Como 

vivermos é como educaremos, e conservaremos no viver o mundo que vivermos 

como educandos. E educaremos outros com nosso viver com eles, o mundo que 

vivermos no conviver” Maturana (2002, p.30). 

Na assertiva deste autor encontramos convergência com o pensamento de 

Morales (2009) ao afirmar que é na relação professor-aluno que ocorre a educação 

não intencional. E esta, por sua vez está ligada a aquisição de valores e sua futura 

forma de agir. Assim como também em Freire (1975, 2004, 2005, 2014) no papel 

libertador do professor na educação como processo de intervenção no mundo, na 

relação dialógica e afetiva e na humanização inclusiva do educando. 

É notória a relação dialógica, que transcende a linguística, uma forma de 

sinergia no qual há a busca de se reconhecer no outro.  Saiani (2000) ao analisar a 

relação professor-aluno sob a ótica jungiana assegura que o professor mais que 

um transmissor de conhecimento deve ter a capacidade de educar pelo exemplo. 

Ou seja, a atuação do educador deve “influir sobre as crianças, em favor de 

sua personalidade total” Jung (1981, p. 59).  E ao tratar da educação o autor fala 

do compromisso do educador sobre si mesmo, pois “a educação do próprio 

professor [...] reverterá indiretamente em benefício das crianças” Jung (1981, p. 

60).   

Ao mencionar a necessidade da formação continuada Jung afirma que 

“talvez os senhores se admirem de que eu esteja falando da educação dos 



117 
 
 

educadores. Devo declarar-lhes que, de acordo com a minha opinião, ninguém, 

absolutamente ninguém, está com sua educação terminada ao deixar a escola”. 

Jung (1981, p. 60).   

Em relação à repercussão da relação professor-aluno no desenvolvimento 

dos educandos, notamos a relevância da influência da comunicação não verbal, da 

postura, da forma de viver do professor, assim como, o modo como se relaciona 

com seus alunos. Morales (2009) denominou de resultados não intencionais. 

 

Os resultados não-intencionais  [...] estão relacionados com o nosso estilo 
de relação com os alunos. O que se ensina sem querer ensinar e o que se 
aprende sem querer aprender pode ser, e com frequência é, o mais 
importante e mais permanente do processo de ensino-aprendizado, e isso 
por sua vez depende, em boa medida, do estilo de relação que 
estabelecemos com os alunos (MORALES, 2009, p.15). 

 

Os efeitos não intencionais podem ser dividos em negativos e positivos, pois 

vai depender do tipo de relação entre professor e alunos, assim como das atitudes 

do professor perante as ocorrências do dia a dia. Portanto, pode haver aprendizado 

não intencional de características positivas quanto negativas sem que o professor 

perceba o acontecimento. No que concerne aos resultados não intencionais 

negativos, o aluno pode aprender:  

 

 Que o esforço não compensa, porque não é reconhecido, porque o custo é 
superior ao benefício... 

 Que não vale a pena estudar seriamente, porque o aluno pode ser 
aprovado colando ou simplesmente decorando... 

 Que a matéria é inútil e não vale a pena, não contribui em nada para a 
própria formação nem diz nada para a vida; ser aprovado é um trâmite 
necessário... (Embora o aluno médio não faça essa reflexão oposta... 
Pensemos nas ocasiões perdidas... por omissão). 

 Que os valores que o professor parece defender ou que representa não 
valem a pena... porque ele tampouco vale a pena, “pelo menos eu não 
gosto dele...” 

 Que eu não tenho valor, não sou capaz e, conseguindo o mínimo para ser 
aprovado, já tenho mais que o suficiente... 

 Que meu grupo é perdedor e é inútil tentar... (MORALES, 2009, p.24) 

 

Percebe-se que os exemplos citados de aprendizado negativo não 

intencional estão ligados à postura do professor na relação com seus alunos, assim 

como, também, na comunicação durante a sua atuação escolar. Para Morales 
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(2009, p.15) “tudo é relação e comunicação; até mesmo o modo de olhar os alunos 

diz algo para eles”. O mesmo autor afirma que: 

Essas lições aprendidas sem intenção podem incidir em atitudes básicas 
muito negativas para a vida. Muitos dos aprendizados importantes são 
subprodutos das coisas que nos acontecem, e no âmbito escolar 
acontecem muitas coisas ou nós, professores, fazemos com que muitas 
coisas aconteçam, quase sem nos darmos conta. (MORALES, 2009, p.25) 

 

Quando nos referimos aos aprendizados não intencionais, entendemos que 

se trata da atuação do subconsciente albergando as informações que passam 

despercebidas (comumente) pelo consciente. E assim, são múltiplos aspectos que 

se somam na rotina de atuação de um professor com seus alunos.  

Nesta perspectiva, devemos considerar o fator tempo, pois um encontro 

eventual ou uma relação esporádica pode proporcionar um nível de proximidade 

relacional com o docente consideravelmente baixa a ponto de os aspectos ligados 

à relação professor-aluno gerar o mínimo de ensino não intencional.  

No caso oposto se encontra o objeto de nossa reflexão. Referimo-nos às 

rotinas de aula em que semanalmente há a relação professor-aluno durante o ano 

letivo. O fator tempo, pensado como uma constante passa a ser de grande 

relevância na consecução dos aprendizados não intencionais. E dependendo do 

tipo de relação do professor com seus alunos os aprendizados poderão ser 

positivos ou negativos. 

Na sequência temporal de convivência escolar, a aproximação pode 

acontecer mesmo de forma negativa. Pois, ainda que aja resistência e não 

aceitação em relação ao professor, os alunos terminam por serem afetados pela 

postura do docente.  

Quanto aos aprendizados não intencionais positivos podem acontecer de 

duas formas também. Tanto por meio do ensino “não intencional” com 

“aprendizado não-intencional”,  como pelo ensino “não-intencional” com 

“aprendizado intencional” Morales (2009).  

O primeiro se trata da influência benéfica oriunda do bom relacionamento 

professor-aluno, do clima motivacional e de estímulo à autoestima. E da 

convivência durante o período letivo que em inúmeras situações o docente atua de 

forma positiva inconscientemente. Portanto, também sem perceber os alunos 

aprendem e passam a compartilhar hábitos e práticas cotidianas benéficas.  
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A segunda forma (ensino não-intencional com aprendizado intencional) 

sucede quando não há a intencionalidade do professor, mas existe o interesse do 

aluno para aprender. Estamos lidando com os modelos de identificação. 

Modelo de identificação ocorre quando por admiração os alunos se inspiram 

e até imitam os professores. “Todos os professores podem ser modelo de 

identificação; porém, quando se trata de professores de prestígio e, além disso, 

queridos e aceitos por seus alunos, estes podem aprender com esses professores 

mais do que o professor conscientemente pretende ensinar” (MORALES, 2009, 

p.21). 

Neste ponto encontramos uma correlação entre os aspectos supracitados 

com a formação dos alunos ligados à cidadania, e a busca pela emancipação 

social. “O professor pode ensinar mais com o que é do que com aquilo que 

pretende ensinar; seu modo de fazer as coisas implica mensagens implícitas de 

efeitos que podem ser positivos ou negativos” (MORALES, 2009, p.25). Ou seja, há 

mensagens inconscientemente emitidas pelo docente, e absorvidas pelos alunos, 

da mesma forma. 

A verdadeira mensagem é o que transmitimos como importante, e o 
importante se transmite por meio daquilo que de fato fazemos: no que de 
fato empregamos tempo e dinheiro, no que exigimos, nas atividades que 
promovemos... E aquilo que transmitimos como importante não com 
palavras e declarações, mas com o que fazemos, pode não corresponder 
ao que dizemos que é importante em outros lugares. E, assim como 
transmitimos o que nos importa com o que fazemos, igualmente tiramos 
importância mediante o não fazer ou o fazer menos. (MORALES, 2009, 
p.26) 

 

Portanto, o professor atua diretamente no incentivo à motivação, autoestima 

e desenvolvimento de características que estimulam o crescimento do indivíduo 

como ser social inserido na comunidade, por meio da interação afetiva. E isto se 

devendo tanto pelo método relacional quanto comunicacional adotado. 

Entendemos que a atuação do professor pode afetar diretamente a formação 

do futuro cidadão, assim como a vida pessoal e profissional a ser construída pelo 

aluno. E isto independe do professor estar consciente ou não desse fato. Desta 

forma, compreendemos que os aprendizados afetivos não intencionais interferem 

na porvindoura forma de agir dos alunos. Assim temos que tanto os aprendizados 

positivos quanto os: 
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aprendizados afetivos negativos [...] incidem sobretudo na área das 
atitudes e dos valores, que é precisamente a área do mais permanente. 
Os conhecimentos serão esquecidos, mas ficarão outras coisas que, por 
sua vez, condicionarão atitudes e condutas futuras (MORALES, 2009, 
p.24).  

  

Um dos fatores emocionais que tem relação íntima com o aprendizado e 

desenvolvimento do aluno é a motivação. E para se falar de motivação, é preciso 

que seja entendida como uma construção emocional de ordem pessoal. Assim 

sendo, não se motiva a outras pessoas, unicamente a si mesmo. Afirma Morales 

(2009, p.53) que “a motivação é interna e floresce, cresce quando os alunos vêem 

satisfeitas suas necessidades psicológicas93”. 

 Portanto, passamos a pensar em motivação como consequência da criação 

de um clima relacional seguro com estímulos afetivos que incentivem os alunos a 

se motivarem. Destes pressupostos podemos deduzir que a atitude do professor 

atua na capacidade motivacional dos seus alunos. Portanto, o clima motivacional 

pode ser afetado conscientemente ou inconscientemente, de modo positivo ou 

negativo. 

A atuação para motivação consciente e positivamente decorre da postura do 

professor na relação com seus alunos e nas práticas rotineiras de incentivo ao 

pertencimento, acolhimento, reconhecimento da competência e autonomia. 

Envolvidos num clima de segurança e confiança. 

Já a motivação inconsciente e positiva pode ser um resultado não 

intencional decorrente da postura pessoal automotivada do professor que 

naturalmente é acolhedor e afetuoso dentro e fora da sala de aula. Como resultado, 

alunos se inspiram no professor e tendem a ser automotivados, devido ao 

mecanismo não intencional de modelo de identificação, já mencionado.  

Quanto à influência desmotivadora vamos desconsiderar a possibilidade de 

um professor agir de forma desestimulante propositalmente. Embora saibamos que 

seja possível ocorrer, não se aplica a este estudo. Entretanto, posturas autoritárias 

criam um clima desconfortável em sala. Sobre isso Freire (2004) afirma que: 

                                            
 
93

 Necessidades psicológicas segundo Morales (2009, 53) não se reduzem à aprovação na matéria 
“é algo mais profundamente humano”. Podemos tomar como necessidades psicológicas: 
pertencimento, se ver competente, autonomia. 
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o professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 
sintaxe, e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, 
que o manda que “ele se ponha no seu lugar” ao mais tênue sinal de sua 
rebeldia legítima [...] transgride os princípios fundamentalmente éticos de 
nossa existência (FREIRE, 2004, p. 60). 

 

Freire ao mencionar a transgressão dos princípios éticos de existência se 

referia ao direito de pensar, de expressão, do direito de ser como é. E quando não 

se respeita tais características nos alunos, não se pode haver simpatia e nem bom 

clima para a relação professor-aluno. Disso decorre, desafeto, desinteresse, 

desmotivação, e possivelmente baixo rendimento escolar e de aprendizagem. 

Por último abordamos a desmotivação dos alunos decorrente da ação não 

intencional. Ela é inerente à conduta do professor em três dimensões: no aspecto 

didático, relacional, e apoio à autonomia dos alunos.  

Percebemos que a não satisfação das necessidades psicológicas dos alunos 

ao desempenhar inadequadamente uma ou mais destas dimensões, gera o 

ambiente propício para a desmotivação. Entretanto, destas dimensões a mais 

relevante é a qualidade da relação professor-aluno. 

Devido a atual conjuntura cultural de midiatização, no qual as relações 

humanas estão se virtualizando por meio de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, nota-se um paradoxo entre a experiência midiática94 dos jovens 

(interação, autonomia, auto reconhecimento, dinamismo, movimento e ludicidade) 

em relação às aulas expositivas, frequentemente orais, do ensino formal. Esse 

choque de vivências comunicacionais afeta a dinâmica da aprendizagem, assim 

como o interesse e a motivação. Sobre este assunto declara Soares que: 

uma comunicação essencialmente dialógica e participativa, no espaço do 
ecossistema comunicativo escolar, mediada pela gestão compartilhada 
(professor/aluno/comunidade escolar) dos recursos e processos da 
informação, contribui essencialmente para a prática educativa, cuja 
especificidade é o aumento imediato do grau de motivação por parte dos 
estudantes, e para o adequado relacionamento no convívio professor/ 
aluno,  maximizando as possibilidades de aprendizagem, de tomada de 
consciência e de mobilização para a ação (SOARES, 2011, p. 17) . 

 

                                            
 
94

 Referimo-nos às mídias digitais. 
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Neste cenário a postura do professor é relevante. Sendo necessária 

adequação tecnológica aos processos de aprendizagem, atualização de linguagens 

comunicacionais, utilização de recursos disponíveis. E principalmente, aprimorar o 

aspecto relacional.  

Os alunos têm necessidades, embora não tenham uma consciência clara 
delas e não as expressem, e até presumam não tê-las. Nós, professores, 
seremos eficazes na medida em que levarmos em conta essas 
necessidades. Essas não podem reduzir-se à necessidade de ser 
aprovado na matéria; é algo mais profundamente humano (MORALES, 
2009, p.53). 

 

Entretanto, mais grave que a metodologia transmissivista autoritária ainda 

presente no cotidiano escolar, podemos apontar para o caso de profissionais em 

sala de aula desmotivados com a sua profissão, descrentes do sistema 

educacional e da sua missão. Também podemos citar os casos particulares dos 

profissionais da educação que passam por problemas pessoais, e que terminam 

por eclodir nas tensões do processo educativo na escola pública. 

A forma como se vive é a forma como se aprende e se ensina, partindo 

deste pressuposto, a desmotivação do professor é repassada ao aluno por meio do 

desinteresse, do desestímulo. Há relatos95 de professores que chegam ao absurdo 

de dizerem publicamente, ou seja, diante dos colegas de sala, a determinados 

alunos que nunca serão ninguém na vida.  

Qualquer afirmação negativa pode gerar trauma, ou reforçar padrões 

destrutivos pré-existentes como: baixa autoestima, crenças limitantes, autoimagem 

distorcida. Especialmente em se tratando de adolescentes na fase de construção 

da personalidade e formação do caráter. Crenças limitantes são frases afirmativas 

que atuam como programações psicológicas arquivadas no inconsciente. Oriundas 

de afirmações ideológicas ou preconceituosas, ao serem aceitas (crer na sua 

veracidade), passam a regular a vida do indivíduo inconscientemente, gerando 

padrões negativos repetitivos de experiência similar à crença. Disto vem o termo 

limitante, pois limita o desenvolvimento do indivíduo em várias áreas de sua vida. 

                                            
 
95

 Foi-nos confidenciado por fonte fidedigna pertencente ao nosso campo de pesquisa, alguns 
relatos deste matiz, contudo nos posicionamos por resguardar o anonimato da fonte. 
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 Exemplo de crenças limitantes: quem nasce pobre morre pobre, nunca serei 

ninguém na vida, tudo dá errado para mim, sou um caso perdido, nasci para pagar 

meus pecados, nenhum homem presta, toda mulher é interesseira. Além destas há 

inumeráveis frases que geram crenças limitantes. Ao ter este conhecimento, 

devemos analisar cuidadosamente o que dizemos às crianças em geral e 

especialmente aos filhos, sobrinhos, irmãos, por terem vinculo familiar o poder de 

influenciação é ainda maior na geração de crenças. 

O caminho para a motivação dos alunos depende de alguns fatores como a 

postura automotivada do professor, da qualidade da relação professor-aluno e de 

práticas de incentivo ao educando na busca por suprir as necessidades emocionais 

dos alunos. 

Além destes fatores, podemos ainda destacar que para o professor suprir as 

necessidades psicológicas dos alunos ele deverá estar atento às três dimensões 

em que se apresentam. A primeira é a dimensão da comunicação verbal – “o que 

comunica aos alunos e como comunica” Morales (2009, p.54).  

A segunda é a dimensão não verbal que incluem gestos, sorrisos, olhares e 

outras formas de expressão corporal. E por fim as “condutas em um sentido mais 

próprio (o que faz e organiza)” Morales (2009, p.54). Este último está relacionado 

com a prática educacional, didática, e atitude profissional do professor. 

E por fim, além das três dimensões citadas, é preciso criar um ambiente de 

segurança, confiança e paz na sala de aula para que os alunos possam aprender. 

“Os alunos devem sentir-se livres para errar e aprender com seus erros. O sentir-se 

livres se traduz aqui por ausência de medo, de angústia”, Morales (2009, p.56).  

Convêm frisar outro ponto de relevância para a construção de ambiente de 

segurança, confiança e paz. É o incentivo a autonomia do aluno sem pressão e 

sem prêmios. Neste sentido afirma Freire (2004, p. 60) que “o bom clima 

pedagógico-democrático é o em que o educando vai aprendendo à custa de sua 

prática mesma”. 

Das experiências bem sucedidas quanto à motivação em alunos, podem ser 

encontrados outros fatores que também são relevantes à geração de motivação. 

Entretanto, como não é objetivo desta pesquisa, nos atemos aos já citados. 

Buscamos tão somente, construir um pano de fundo teórico para embasar as 
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análises de alguns aspectos referentes à motivação de alunos no quinto capítulo 

deste trabalho. 

Compreendemos, portanto, que a educação é composta por múltiplos 

fatores subjetivos, nem sempre levados em consideração, e atuantes nos aspectos 

relacionais do ensino. A formação do futuro cidadão vai mais além que a mera 

aquisição de conteúdo teórico das matérias. Está, também, na relação interpessoal 

e coletiva em seu grupo de convivência, incluindo a ambiência escolar.  

Educação emancipadora – é aquela que não molda o aluno em formato 

predefinido, é aquela que estimula a criatividade, a liberdade de pensar. Que não 

se pauta por saberes colonizadores e hegemônicos, pois abre espaço para saberes 

convencionalmente desconsiderados. Inclusive de pensar diferente ao padrão 

ensinado. Ela se pauta pela dialogicidade e inclusão, que incentiva a consciência 

crítica sobre a hegemonia dominante, e que fomenta a formação do cidadão para a 

sua busca por emancipação. Assim sendo, para que haja educação emancipadora 

o educador é requisitado a estar em constante contato consigo mesmo, 

reconhecendo suas emoções e se auto aprimorando. Para isso é preciso estar 

aberto para o risco, ou seja, descobrir, enquanto educador, outras dimensões de si 

mesmo e do mundo.  

Casassus (2009, p. 135) afirma que “às vezes essa descoberta é agradável, 

em outras ocasiões não é tanto, pois frequentemente escondemos debaixo de 

muitas camadas as coisas que não nos agradam sobre nós mesmos”. 

Partindo da perspectiva de que “o trato do professor com alunos [...] tem um 

impacto muito poderoso nos alunos”, Morales (2009, p.60), e que “a 

responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é sempre 

grande”, segundo Freire (2204, p. 65), propomos a construção de valores, 

conhecimentos, e estruturas emocionais equilibradas para a efetivação do 

aprendizado partindo de nós, os educadores.  

Da mesma forma, ao se compreender que a motivação é uma habilidade 

intrínseca e inalienável, a automotivação deve ser um hábito. Para que alunos 

fiquem motivados vai depender do professor estar motivado e gerar um clima 

propício no dia a dia educacional dos alunos. 
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Concluímos que o educador pode exercer grande influência quanto ao futuro 

de seus alunos, tanto de forma positiva quanto negativamente. Por meio de sua 

fala, da forma de se relacionar com os alunos, da comunicação verbal e não-verbal, 

da sua postura de vida, de tudo o que é feito e/ou não é feito consciente e 

inconscientemente.  

 

 

 

5 VIVÊNCIAS EDUCOMUNICACIONAIS: PLANO ANALÍTICO 
 

Este capítulo foi dedicado à análise do trabalho desenvolvido nos dois anos 

de vivências do projeto. Após seleção de dados, realizamos apreciação quantitativa 

para dimensionar as ações empreendidas dentro do cronograma estabelecido. E 

em seguida analisamos qualitativamente com base na fundamentação teórica. 

Durante o período de sua atuação do projeto Agência Mais Guarapes, 

participaram setenta alunos do ensino municipal, sendo trinta e cinco referentes a 

2016 e os outros trinta e cinco a 2017.  

 Já em relação aos participantes ligados à Agência FOTEC96 atuaram 

bolsistas, voluntários, o professor coordenador e o aluno pesquisador deste 

trabalho (tabela 3).  

 

Alunos da escola 70 

Agência FOTEC 29 

Equipe da Escola97 6 

 

 

Os encontros do projeto ocorreram semanalmente, entretanto, houve 

situações que foram impeditivos temporários, como: greve de professores, feriados, 

                                            
 
96 

No Apêndice G, p. 199, encontra-se a lista completa com todos os colaboradores. 

97
 Diretora, coordenação, professores e funcionários. 

Tabela 3: Participantes do projeto referente aos dois anos 

Fonte: autoria própria 
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paralizações do funcionalismo público entre outros. Consta na tabela a seguir o 

levantamento dos dias de ação (tabela 4). 

 

 

ANO AÇÕES 

2016 32 

2017 21 

 

 

 Analisando o levantamento da atuação do projeto empreendida nos dois 

anos, pôde-se perceber como greves e outras intercorrências afetaram o 

desenvolvimento das ações. Especialmente as do primeiro semestre de 2017 

refletindo na frequência geral de atuação do ano, a ponto de haver uma redução de 

1/3 do tempo em relação ao ano anterior. 

No tocante à nossa atuação investigativa, com o fim de quantificar as ações 

empreendidas para esta pesquisa no transcurso da atuação do projeto no biênio 

2016 e 2017, apresentamos os números referentes às colheitas de dados e 

procedimentos na tabela 5. 

 

 

Número de visitas à escola 56 

Formulários aplicados 67 

Entrevistas em áudio e vídeo 21 

Registros do diário de campo 52 

Arquivo de fotos 918 

Arquivo de vídeos98 150 

 

 

As atividades propiciaram um consistente volume de dados obtidos por meio 

de imagens e vídeos, devido à finalidade de capturar as percepções no momento 

                                            
 

98 O tempo de gravação em vídeo totalizou 8.939 segundos, ou 2 horas e 48 minutos. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 5: ações referentes à pesquisa 

Fonte: autoria própria 

Tabela 4: ações do projeto nos dois anos 
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em que ocorriam. São registros que eternizaram os momentos vivenciados por 

todos os participantes, e portanto, ricos em detalhes. Registramos muitos dados 

devido à proximidade com o campo e envolvimento com os jovens e membros do 

projeto. 

Os materiais de pesquisa apresentados comprovam o tempo dedicado a 

este trabalho, assim como denotam a presença assídua no campo de pesquisa. As 

duas dimensões de atuação, pesquisador e participante, sobrevindo 

concomitantemente, exigiram comprometimento e polivalência para a consecução 

satisfatória de ambas. 

 

 

 

5.1 Dimensões investigadas 

 

Para compreender o processo de análise realizado é preciso reafirmar as 

dimensões investigativas: a) o afeto como catalizador na formação de 

competências de agente transformador; b) a prática comunicacional no ambiente 

escolar como motivação à cidadania e emancipação. 

Como ponto inicial temos o primeiro formulário (Apêndice B, p.203) aplicado 

em maio de 2016. Este procedimento foi realizado antes da atuação do projeto. O 

nosso interesse foi observar os alunos no estado inicial da pesquisa e identificar o 

que já traziam consigo, tanto em conhecimento, como necessidades. 

O formulário era composto de questões abertas e fechadas. Na primeira 

parte estavam as questões objetivas que geraram os dados presentes no gráfico 2 

(abaixo). É possível notar a familiaridade dos jovens com as mídias, especialmente 

as digitais. Ou seja, os participantes do projeto demonstraram ter algum 

conhecimento prévio. 

Nesta análise encontramos a convergência do pensamento de Santos, B.S 

(2004, 2010) ao tratar do paradigma emergente e da ecologia dos saberes com a 

autonomia na educação por meio de uma comunicação dialógica proposta por 

Freire (1975, 2004). No qual se leva em consideração o conhecimento dos 

educandos na construção de novos saberes. 



128 
 
 

 

 

Na segunda parte do formulário inserimos três questões abertas para se 

expressarem livremente. As duas primeiras, “o que a mídia fala da sua região 

[bairro]?” e “qual a sua opinião sobre isso?”. Elas estimulavam a resposta da 

terceira pergunta, “o que você acha que pode ser feito para mudar isso?”. Pelo fato 

de terem sido aplicados trinta e quatro questionários, selecionamos as respostas 

suprimindo as que possuíam o mesmo sentido e as que não se aplicavam99. 

Devido à imagem negativa construída pela atuação da mídia hegemônica, 

buscamos ouvir a opinião dos alunos sobre este assunto. Surgiram respostas 

como: “desmoraliza o nome do bairro”; “ela (a mídia) só vê o lado perverso da 

nossa sociedade, ela só veio mostrar as coisas ruins dos Guarapes”; “eles (os 

jornalistas) criticam muito os moradores, às vezes nem é culpa de todos, nem 

todos são assim como eles pensam”; “tem muito preconceito, mas não é só o 

nosso bairro, tem vários”.  

Uma aluna ao mencionar os programas da mídia, disse que normalmente 

não os vê, mas completa: “quando assisto eu procuro me manifestar em redes 

sociais, porque acho isso hipócrita da parte deles”; “a mídia quer ganhar mais fama 

com coisas ruins”; “só publicam coisas ruins, e as coisas boas eles fingem que não 

existe”.  

                                            
 
99

 Alguns poucos alunos não compreenderam as perguntas e discorreram fora da temática 
abordada. 

Fonte: autoria própria 

Gráfico 2: perguntas objetivas do primeiro formulário 
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Analisando as respostas dos alunos identificamos o preconceito sofrido 

pelos moradores devido à imagem negativa do bairro. Ficou evidente o ativismo 

dos jovens ao se posicionarem criticamente nas redes sociais quanto a este 

assunto. Notamos que há compreensão sobre o sensacionalismo utilizado pelas 

empresas de comunicação e jornalismo como estratégia para aumentar a 

audiência. Eles perceberam que essa construção de imagem negativa pela mídia 

penaliza outros bairros também. Praticamente se chega à totalidade das respostas 

afirmando que a mídia comercial agride o bairro deles com enfoque negativo. 

A última pergunta teve o objetivo de saber quais possíveis soluções eles 

dariam para a situação vivida pelo bairro em relação à mídia hegemônica. Ela 

gerou respostas como “que a voz do bairro falasse”; “os alunos tem que se esforçar 

para mostrar o lado bom”; “deve mostrar o que a televisão não mostra, pode ser 

tirando fotos e fazendo vídeos”; “quem é afetado [...] deve se manifestar e falar que 

isso não é do jeito que dizem. Defender e conscientizar as pessoas que não é 

isso”; “nós podemos falar em uma mídia ou criar uma que fale o outro lado dos 

Guarapes, das pessoas de bem do bairro”; “as reportagens também tem que 

mostrar o seu lado bom e não só o lado ruim do nosso bairro”; “um blog ou um 

programa que postássemos todos os dias coisas interessantes que acontecem no 

nosso bairro, para o pessoal de fora ver que o nosso bairro não é isso o que eles 

pensam, e aqui é um lugar bom de viver”. 

A maior parte das respostas contém substancialidade, e notamos o anseio 

de mostrar o bairro sob outro ângulo.  Eles sugeriram utilizar uma mídia ou criar 

uma para a comunicação do bairro, assim como a criação de um blog ou programa 

de comunicação. E a maioria comenta sobre se expressar para mostrar o lado 

bom. 

A partir do pensamento daqueles jovens identificamos a cidadania e a 

emancipação como anseios de direitos não exercidos, mesmo não sendo de plena 

consciência. Percebemos, também, uma postura contra-hegemônica na leitura do 

discurso da mídia comercial em relação ao bairro. E por fim, ficou evidenciado um 

anseio no que tange à liberdade de expressão e possibilidade de atuação na sua 

comunidade como provável meio de desconstrução da identidade negativa do 

bairro. 
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5.1.1 O afeto e motivação na formação de competências de agente transformador  

 

No capítulo anterior tecemos algumas considerações sobre o afeto como 

catalizador de transformações. Verificamos a importância de aspectos emocionais 

na construção de atributos da personalidade em crianças e jovens durante o 

período escolar primário a repercutirem durante toda a vida dos indivíduos.  

São fatores relevantes ligados à transformação social: motivação, 

autoestima, inclusão, respeito à diversidade, afeto, etc. Estes, por sua vez, refletem 

diretamente na formação do cidadão. Portanto, a convivência num ambiente 

escolar em que o afeto esteja presente, havendo a valorização de cada indivíduo 

com suas idiossincrasias possibilita a construção de fundamentos relacionados 

com a cidadania e a emancipação dos alunos. 

A partir da atuação do docente, assim como a sua conduta pessoal no 

contato frequente com os educandos pode-se gerar inspiração nos alunos ao 

construírem sua identidade, ao se reconhecerem como cidadãos pertencentes à 

sociedade. Contudo, sabe-se, também, que ao atuar de forma inadequada, o 

professor com postura colonizadora100 pode acarretar prejuízos à formação nos 

aspectos supracitados.  

Iniciamos a análise recorrendo ao aporte de Freire com uma proposta 

dialógica de relação professor aluno, no qual o afeto pode e deve ser um elemento 

indispensável à educação pós-colonial. Entretanto, na prática educacional se 

verifica, com certa frequência, posturas antidialógicas e/ou desestimulantes por 

parte do professor. 

Vivenciamos um caso desta natureza durante nossa pesquisa. Uma aluna 

de 15 anos participou do projeto desde o início em 2016, mostrava-se muito tímida 

e calada. Com o desenvolvimento das atividades ela evoluiu perceptivelmente. Era 

incentivada e elogiada com frequência, pois havíamos detectado sua baixa 

autoestima. A equipe do projeto aplicou a metodologia inclusiva, dialógica e afetiva 

                                            
 
100

 Refere-se à uma relação hierarquizada do docente para com o aluno, no qual há dominação pela 
prerrogativa do poder da posição de docente. Freire a denominava de educação bancária. 



131 
 
 

na relação com os alunos. Em pouco tempo ela progrediu a ponto de se destacar 

nas produções entre outros alunos.  

Tanto a coordenação, quanto a direção da escola conheciam as dificuldades 

familiares e sociais enfrentadas por essa aluna. E foi com entusiasmo que a 

direção nos deu retorno sobre as mudanças positivas percebidas cotidiano escolar. 

A equipe da escola101 mantinha expectativas de essa jovem ter oportunidade de 

progredir nos estudos e na vida. 

Em dado momento ela começou a faltar, até se ausentar demasiadamente. 

Quando a encontramos posteriormente, nos disse que estava trabalhando e havia 

choque de horário. Pouco tempo depois nunca mais viera ao projeto. Entretanto, 

em conversa com a coordenadora pedagógica soubemos que ela havia 

abandonado, também, a escola. E o motivo real relatado por ela à coordenadora, 

foi um professor ter dito que ela não passaria de ano de forma alguma, mesmo 

ainda se encontrando na metade do ano letivo.  

O caso desta aluna sensibilizou tanto a equipe do projeto quanto a da 

escola, pois era visível a evolução obtida pela adolescente. Enxergáramos o 

potencial dela e investimos nisso.  Contudo, devido à colocação de um professor, 

que deveria ser um ponto de incentivo e acolhimento, a estudante sentiu-se 

demasiadamente desestimulada, a ponto de perder a autoconfiança adquirida em 

meses de projeto e desistir da sua própria vida escolar. 

 Este exemplo não é único, ao longo da pesquisa detectamos professores 

desmotivados que consequentemente, desmotivam os alunos. Nossos 

apontamentos foram fundamentados em nossas observações no campo empírico, 

mas, também, por relatos de alunos e da equipe da escola. 

Entretanto, dentre os casos observados em nossa pesquisa existem outros 

que apresentam resultados promissores. Em nossas investigações notamos 

também, a boa convivência entre alunos e os professores atuantes como agente de 

transformação social em sua profissão. Normalmente são os que conquistam bons 

resultados dos alunos e são os mais bem quistos pelos educandos. 

                                            
 
101

 A equipe da escola foi composta pela diretora, vice-diretor, as coordenadoras pedagógicas, duas 
funcionárias e três professores. 
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Além disso, analisamos casos de alunos que iniciaram sua participação 

timidamente, mas que em poucos meses de atividades deram significativas 

mostras de evolução. Tanto na desenvoltura da expressão oral, no 

desenvolvimento de atividades escolares em sala de aula, quanto na relação 

interpessoal com os colegas de escola. 

Um exemplo é o aluno FB, que iniciou no projeto demonstrando introspecção 

e timidez. Apenas queria filmar e exercer atividades sem aparecer nos vídeos. 

Após alguns meses de participação no projeto, junto com uma equipe de alunos, 

acompanhados pela equipe da Agência Mais Guarapes102, fomos ao CEMURE103.  

Participamos de um evento no qual a Secretaria de Educação do Município 

de Natal promovera para homenagear os parceiros da educação, ou seja, todas as 

instituições e projetos que voluntariamente contribuíram para a melhoria da 

educação pública do município estiveram neste evento. Os jovens também foram 

para realizar a cobertura da Agência Mais Guarapes.  

Durante as atividades, as equipes estavam espalhadas atuando. Num dado 

momento, surgiu a secretária de educação no hall de entrada do edifício. FB se 

dispôs a ser o entrevistador, e nós surpresos com o seu pedido aceitamos a 

proposta. (fig.27). Desconsiderando os erros de gravação e pequenos ajustes, ele 

se saiu muito bem. Daí por diante passou a protagonizar entrevistas e reportagens. 

Sua postura intimista mudou consideravelmente, pois passou a estar na frente das 

câmeras com desenvoltura. 

 

                                            
 
102

 FOTEC – como mencionado anteriormente é um projeto de extensão universitária que abarca 
várias ações, e o Mais Guarapes é uma das atividades desenvolvidas por ela. 
103

 Centro Municipal de Referencia em Educação – instituição do município de Natal onde ocorrem 
as capacitações de profissionais da educação pública municipal. 
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No final das atividades do ano letivo de 2016, FB criou um canal no Youtube 

e passou a postar seus próprios vídeos. Hoje, quase um ano depois, é um youtuber 

com seu canal especializado em jogos. 

Para com todos os participantes do projeto, foi utilizada a metodologia 

inclusiva na qual se estimulou a autonomia de ação, dialogicidade, participação nas 

decisões. Assim como utilizamos afeto manifestado em forma de acolhimento nas 

relações interpessoais. Fomos enfáticos nos elogios e nos estímulos motivacionais 

para a superação de seus limites (dificuldade de falar, timidez, baixa autoestima, 

etc.). 

Outro caso é o de MF, uma jovem que ao entrar no projeto (2016) tinha 15 

anos. Ela era habilidosa ao escrever e havia vencido concurso de redação na 

escola. Sua atuação ao entrar na Agência Mais Guarapes se limitou à produção 

textual. Tímida, se recusava a fazer reportagens em vídeo para não atuar como 

repórter. Sempre foi notório o interesse e o compromisso de MF com o projeto, a 

ponto de ela se superar em muitos pontos.  

Ela venceu a timidez, e também entrevistou (fig.28) a secretária de 

educação durante o evento no CEMURE, que resultou em um texto publicado. No 

Figura 27 – Produção de vídeo reportagem 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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transcorrer de quase dois anos de atuação do projeto, atualmente ela faz 

reportagens em vídeo, self-reportagem104, e também tem um canal no Youtube105.  

 

 

 

Outro exemplo marcante foi o caso de AM. Pessoas que trabalham na 

escola nos relataram que ele era um adolescente de temperamento forte e 

apresentava problemas por indisciplina. Neste interim ele conheceu o grupo de 

xadrez da escola no qual o professor investiu seu tempo e dedicação aos alunos. 

Ele recebeu afeto, respeito, responsabilidade e trabalho em grupo que começou a 

motivar o rapaz. É notória a similaridade de atuação no que se refere à relação 

interpessoal adotada no projeto. 

Em seguida iniciaram as ações da Agência Mais Guarapes em 2016, e AM 

decidiu participar. Em pouco tempo ele se destacara pelo interesse, envolvimento e 

responsabilidade com as atividades propostas. Ele conquistou o apreço da equipe 

rapidamente. AM demonstrava interesse em aprender, de experimentar, aceitava 

qualquer atividade que se propunha (gravar áudio, filmar, entrevistar, ser 

entrevistado, etc.). Contudo, foi na fotografia que se sobressaiu demonstrando 

verdadeira paixão (fig.29).  

                                            
 
104

 Método de entrevista em que o repórter utiliza o seu smartphone gravando ele próprio a 
entrevista como se fosse uma Selfie (foto tirada por si mesmo). 
105

 É perceptível como as mídias digitais oportunizam a expressão e a atuação de jovens na 
comunicação e até certo ponto, visibilidade. É uma dimensão da cidadania sendo exercida . 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 28 – A Comunicação como superação de limites 



135 
 
 

 

Transcorridos menos de cinco meses, professores da escola, direção e a 

própria família notaram mudanças propícias em seu comportamento a tal ponto de 

nos procurarem para relatar. Havia se tornado mais calmo, passou a se dedicar 

aos estudos, assumira o papel de irmão mais velho cuidando das irmãs mais 

novas. Naquele momento ele passara a sonhar em construir106 uma carreira 

profissional numa atividade apaixonante para ele. 

Contudo, no dia 29107 de agosto de 2016, AM faleceu de insuficiência 

hepática aos 15 anos de idade. Este acontecimento comoveu toda a nossa equipe, 

pois havíamos nos afeiçoado a ele devido suas características pessoais, e à forma 

como se envolvera com o projeto, apaixonadamente. Estivéramos com ele dois 

dias antes nas atividades do projeto no qual registramos sua última participação 

(fig. 43, pg.178). Todos se ressentiram com a partida desde menino. E por iniciativa 

de um professor junto com alguns alunos, plantaram uma árvore numa área nas 

dependências internas da escola em homenagem ao jovem. 

 

 

 

                                            
 
106

 Relato da mãe. Ele havia dito a ela entusiasmado que desejava ser fotojornalista. 
107

 29 de agosto foi o dia da minha primeira banca de SOD, tivemos que apresentar nosso projeto 
sob o impacto da notícia do falecimento de AM. 

Fonte: Cícero Lima 

Figura 29 – O sonho de AM 
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Em relação aos alunos, as práticas educomunicacionais produziram 

resultados como: aumento da autoestima, melhor concentração, interesse pelas 

aulas, melhoria comportamental no relacionamento interpessoal, etc. No entanto, 

um professor da Língua Portuguesa alcançou resultados similares. Isto se deve à 

abordagem ser análoga. O professor FC (fig.30) constantemente tinha as turmas 

mais motivadas, produzindo ótimos trabalhos. Ele foi um dos professores que 

efetivamente se afinou com a nossa proposta educomunicacional. Em 2016 quando 

o projeto estava sendo implantado na referida escola, ele ministrava aulas e estava 

concluindo seu mestrado na área em educação, também pela UFRN.  Em suas 

aulas ele já fazia análise de artigos jornalísticos, propunha atividades de produção 

textual inspirada no jornalismo. Já se falava em LEAD (formato guia para a 

produção de notícia – quem , quando, o que, onde, como e por quê?). 

Alguns de seus alunos foram aprovados na seleção para o IFRN108. Dentre os 

professores sempre foi um dos mais queridos pelos alunos. 

Isto se deve ao fato de que ele utilizava elementos da Comunicação diluídos 

em suas aulas (rudimentos da Educomunicação) que dão dinamismo e tornam as 

aulas mais interessantes. E também, porque no aspecto relacional entre professor 

e alunos ele investiu no afeto, na valorização do estudante, a partir do autêntico 

interesse pelo progresso daqueles jovens.  

                                            
 
108

 Instituto Federal do Rio Grande do Norte – escola técnica federal que oferta ensino médio, e que 
para ser aceito é preciso passar numa prova.  

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 30 – Entrevista em vídeo estimulando a autoconfiança 
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Desde os primeiros encontros com os alunos, observamos vários casos de 

problema de comportamento e indisciplina na escola. Após meses de atividade, ao 

finalizar o ano letivo de 2016 e posteriormente 2017 (ciclos distintos 

interconectados), praticamente todos apresentaram mudança de atitude. 

Professores, coordenação e direção perceberam sensivelmente a melhoria obtida 

pelos alunos que participaram da Agência Mais Guarapes. Tal informação foi 

confirmada nos relatos da equipe da escola, como por exemplo, na afirmação da 

diretora: “os professores têm comentado como os alunos têm mudado, 

principalmente, na sala de aula, como os alunos estão realizando as atividades 

[....]”. 

Ao iniciarmos as atividades detectamos muitos alunos desmotivados, com 

problemas de baixa autoestima e timidez. Em contrapartida, outros se 

apresentavam hiperativos e com problema de comportamento no que tange ao 

cumprimento das regras da escola. Nossa primeira atitude foi proporcionar um 

reforço motivacional antes de iniciarem as primeiras oficinas. Fizemos, 

previamente, uma reunião com os participantes e afirmamos que todos eram 

jornalistas, profissionais da Comunicação. E como atuariam numa agência de 

comunicação de verdade, esperávamos deles uma postura profissional quanto aos 

combinados, compromisso e respeito. 

Imediatamente nos olhos e nas expressões faciais daqueles jovens, vimos 

renascer o entusiasmo. Eram jovens vivendo seus cotidianos sem perspectivas 

interessantes. E ao receberem a chance de participarem de algo diferente, 

emocionante, fez a diferença. 

Elogiamos com frequência, felicitamos cada conquista, cada trabalho 

finalizado. Nos erros de aprendizagem, não houve crítica, nem punição, apenas 

acolhimento e estímulo para recomeçar a tarefa. Os membros da Agência FOTEC 

participantes (voluntários e bolsistas) da Agência Mais Guarapes adotaram uma 

postura equânime quanto à inclusão, acolhimento e motivação109.  

                                            
 
109

 Sabemos que a motivação é inerente ao indivíduo e que ela não é dependente da atuação de 
outrem. Contudo, sabemos, também, que a criação do ambiente favorável com estímulos 
adequados pode produzir as condições que predispõem a motivação, que naturalmente surge. Fato 
que pudemos comprovar na prática dessa pesquisa.  
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Ao longo das semanas, os vínculos foram se estreitando, e as 

manifestações de carinho na forma de abraços, e de respeito à nossa liderança 

foram aumentando. Estas manifestações110 de apreço também partiram de nossa 

equipe. Observamos a presença do ensino “não intencional” no qual, segundo 

Morales (2009, p.15) “estão relacionados com o nosso estilo de relação com os 

alunos. O que se ensina sem querer ensinar e o que se aprende sem querer 

aprender”. 

Em outros termos, no enfoque metodológico descrito, o afeto e a motivação 

formam desempenhados naturalmente em paralelo com as ações 

educomunicacionais. Entretanto, se a postura afetiva, inclusiva, motivacional e 

dialógica não fosse incorporada pelos membros da equipe do projeto no seu 

cotidiano, talvez os resultados em relação aos alunos fossem outros. 

Mesmo nos momentos em que houve a necessidade de nos posicionar mais 

firmemente, nas situações de ajuste disciplinar de alguns alunos, relembramos os 

combinados feitos por todos, com o respeito e inclusão. Dar outra chance, e incluir 

foram as tônicas das ações do projeto. 

Como metodologia inerente à pesquisa ação participante, os alunos tiveram 

espaço para opinar, propor e decidir sobre pautas e ações. Este fato contribuiu no 

aspecto dialógico das ações empreendidas pelo projeto junto aos alunos, 

repercutindo positivamente nos aspectos: motivacional, autoestima e relacional. 

Houve diversos momentos em que fomos convidados pelos alunos a tomar 

ciência de demandas pessoais, sociais, emocionais que de forma indireta, afetaram 

o bem estar e a harmonia dos jovens. Mais que ouvintes, passamos a orientar, 

cumprindo o papel de educadores sociais. 

Durante o percurso desenvolvido por este estudo registramos o 

estabelecimento de vínculos entre os participantes alunos e nós da equipe, no qual 

o respeito mútuo, a confiança, o comprometimento foram visivelmente 

demonstrados. Provável consequência da melhora de fatores emocionais como 

                                            
 
110

 Devido à responsabilidade ao lidar com adolescentes na fase das mudanças hormonais, 
formação da personalidade e identidade. Época em que as paixões juvenis acontecem, o prof. 
Itamar, em reunião com a equipe do projeto, nos orientou sobre os cuidados com a afetividade. 
“Devemos ser afetuosos, mas ter cuidado para não confundir os sentimentos nos alunos” – disse o 
professor/coordenador do projeto. 
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autoestima e motivação dos alunos, decorrente da abordagem dialógica, inclusiva e 

afetiva da equipe do projeto para com os jovens. Tomemos como exemplo (fig.31), 

a atividade lúdica espontaneamente promovida pelos alunos tendo a adesão de 

parte da equipe do projeto. 

A autoestima se tornou visivelmente melhor, os alunos do projeto se 

destacaram na escola, e passaram a dar oficinas111 de foto e vídeo para os colegas 

de aula do turno. Relatos de professores informaram que melhoraram tanto no 

comportamento adotando postura de liderança, como no rendimento escolar. 

 

 

 

Para concluir, nas ações do projeto foi dispensado aos alunos, afeto, 

respeito à individualidade, estímulo para buscar o seu melhor, com vistas a 

aumentar a autoestima e motivação em cada um. Sempre estimulando a busca por 

realizarem seus sonhos, traçar projetos de vida. E assim, ser um catalizador nas 

atividades cognitivas e escolares. Entendemos que há uma relação direta entre 

afeto e cognição, por isso é importante reafirmar que “a afetividade não se acha 

excluída da cognoscibilidade” Freire (2004, p.141).  

As ações de ensino–pesquisa-extensão empreendidas pela Agência FOTEC 

demonstraram a aplicabilidade e eficácia do afeto e da motivação na relação entre 

os membros das equipes: de alunos, da escola e da universidade. Os resultados 

                                            
 
111

 Por solicitação de uma professora, os alunos do projeto foram instrutores de oficina para os 
colegas de uma turma, pois a ideia era realizar uma atividade em sala de aula com o uso de 
celulares para produzir material multimídia relacionado com o conteúdo dado. 

Fonte: arquivo FOTEC 

Figura 31: jogando após as atividades 
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observados são concernentes aos alunos da escola municipal, entretanto, devido à 

imersão no campo de pesquisa, nossa observação terminou por se estender, 

também, à atuação dos alunos da UFRN participantes bolsistas112 e voluntários.  

Esta metodologia esteve fundamentada na proposta pós-colonial de 

Boaventura Sousa Santos, na descolonização do saber para uma ecologia dos 

saberes. Assim como em Paulo Freire com a educação libertadora, dialógica e 

inclusiva.  

Portanto, na atividade extensionista empreendida, os alunos universitários e 

mestrandos envolvidos com a Agência FOTEC transitaram nos dois papéis, de 

alunos e de professores. E em ambos os casos o afeto e a motivação estiveram 

intrinsecamente ligados aos processos e aos resultados.  

Nos dados obtidos encontramos evidências de que a abordagem motivadora 

e afetiva na relação dos membros da equipe do projeto para com os jovens 

demonstrou ter sido relevante para a formação de agente transformador social. 

Foram aprimorados aspectos relativos à superação de limites, elaboração de metas 

para suas carreiras, estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico. 

A partir destes aspectos registrou-se a evolução de outros fatores como 

autoestima, autoconfiança, interesse pela comunidade, atitude proativa. Portanto, 

pode se afirmar que foram construídos elementos basilares para a formação 

continuada de futuros cidadãos113 ativos e transformadores.  

 

 

 

 

                                            
 
112

 Convém relatar que nem todos os que passaram pelo projeto como membro da equipe FOTEC, 
poucos por sinal, não se envolveram plenamente com a proposta. Nem todos “vestiram a camisa”, 
houve desafios e dificuldades no quesito compromisso e relacionamento interpessoal. Como é 
previsível, a relação humana é desafiadora pela individualidade, a personalidade e outros fatores 
inerentes à cada indivíduo. Contudo, como estes percalços não afetaram diretamente o projeto e 
não se relacionam com o objetivo deste estudo, não serão analisados. 
113

 Convém ressaltar que esta referência ao futuro se aplica à emancipação legal pela maioridade e 
exercício pleno do livre arbítrio do indivíduo. Contudo, no ECA, consta que toda criança e 
adolescente são considerados cidadãos. 
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5.1.2 Educomunicação motivando a emancipação e a cidadania 

 

Observando detalhadamente o problema desta pesquisa, é possível 

identificar os critérios utilizados para a análise do aspecto comunicacional.  Por sua 

vez, estes estão congruentes com os conceitos-chave114 da fundamentação 

teórica, que são os conceitos de: emancipação, cidadania, contra-hegemonia e 

afeto/motivação na educação. 

A partir dos dados gerados pelas ações educomunicacionais analisamos 

indícios dos conceitos-chave nos participantes após a participação no projeto. 

Assim sendo, cada conceito associado a um critério de análise foi abordado 

individualmente. 

 

 

5.1.2.1 Buscando a emancipação 

 

Habitar bairro de periferia, conviver com problemas de ordem social, 

econômica, político-estrutural, criminalidade, agravado pela depreciação da 

imagem local pela mídia hegemônica é a realidade dos alunos que participaram do 

projeto. 

Cabe frisar que nos Guarapes há outras perspectivas a serem vistas além 

das dificuldades enfrentadas pelos moradores e da negatividade veiculada pelos 

meios de comunicação. Identificamos talentos estudando nas escolas, pessoas que 

cumprem seu papel social de profissional, de pai, ou mãe de família. A comunidade 

atuando na arte, na religião, no esporte, nas escolas e no esforço de superação de 

seus problemas. Aspectos que devem ser valorizados e trazidos ao conhecimento 

das pessoas de outros locais. 

Desde o início as intenções da direção da escola e do projeto caminharam 

direcionadas para o mesmo fim, plantar sementes para o futuro. Ou seja, criar 

ensejos para que aqueles jovens vivessem experiências, e conquistassem 

competências como possíveis recursos para a geração de oportunidades 

emancipatórias. 

                                            
 
114

 Ver Abordagem metodológica da pesquisa no capítulo dois e capítulo quatro item 4.1. 
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A participação dos alunos no projeto oportunizou experiências que podem 

ser consideradas como emancipação. É preciso relembrar, incialmente, que 

existem diversos níveis e tipos de emancipação, assim como há várias dimensões 

de cidadania. É uma construção feita em etapas no qual não se divisa o fim, pelo 

fato de cada emancipação obtida ser a passagem para próxima etapa almejada. 

 O aluno FB ao entrar no projeto era tímido e calado como já descrito, e com 

o decorrer das ações empreendidas foi sendo desafiado, assim como ele mesmo 

foi se desafiando a evoluir progressivamente. A cada autosuperação, participando 

de entrevistas, falando em público, ele se aprimorava progressivamente na 

comunicação e na expressão. No final do primeiro ano do projeto, em 2016, ele nos 

concedeu uma entrevista gravada em vídeo, no qual afirmou ter o desejo de se 

tornar um youtuber e quando completar 18 anos pretende ir morar no Canadá. 

Em 2017 FB criou seu canal no youtube no qual frequentemente posta 

vídeos sobre videogames. A forma desenvolta de atuação nos vídeos do seu canal 

é uma conquista que foi consequência de sua participação no projeto. Houve 

formação de competências comunicacionais, e superação da timidez para a 

realização de seus projetos. Assim como ao demonstrar planos de morar noutro 

país são evidências de emancipação. 

O caso de FB é um exemplo de emancipação, pois examinando os dados, 

verificamos uma transição. O aluno apresentava uma postura inicial limitada quanto 

à forma de se relacionar, comunicar e de agir, e após as vivências 

educomunicacionais a formação de competências possibilitou adotar novos 

parâmetros comunicativos e expressividade. Portanto, libertou-se em relação ao 

estado inicial, neste ponto houve emancipação. 

Outros alunos apresentaram experiência semelhante a FB, como a aluna 

MF. Ela entrou no projeto trazendo uma excelente habilidade em escrever, contudo 

não tinha coragem para falar em público e nem ser entrevistadora em vídeo 

reportagens. No decorrer dos dois anos de sua participação, além de entrevistar a 

secretária de educação no evento no CEMURE em 2016, participou de duas 

CIENTEC em 2016 e 2017. No segundo ano de projeto ela decidiu se desafiar 

fazendo entrevistas em vídeo, participou da visita à TV Cabugi onde foi para frente 

da câmera e leu no Teleponto (fig.20) e realizou entrevistas na CIENTEC 2017.  

MF também se tornou youtuber. Suas realizações foram resultantes de sua 

dedicação ao projeto. Tal como afirma Freire (2014, p. 60) “Como um ser de práxis, 
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o homem, ao responder aos desafios que partem do mundo, cria seu mundo [...]”. 

Podemos deduzir que MF também se emancipou de um estado inicial com certas 

limitações para outro estado no qual sua comunicabilidade a permite ter autonomia.  

Emancipar-se é libertar-se individualmente com responsabilidade social, ou 

“autonomia solidária” (SANTOS, B.S., 2009), na busca em “ser mais” (FREIRE, 

2005), enquanto luta para criar uma situação de superação. Assim como a 

libertação coletiva em decorrência da responsabilidade do sujeito que ao se 

emancipar gradativamente não perde a solidariedade de sua autonomia com o 

coletivo. 

Adotamos este raciocínio sobre emancipação para analisar as pautas que os 

alunos escolheram realizar. E ficou evidente o interesse por temas da escola, da 

comunidade, da coletividade, da relação do indivíduo com a sociedade. Temas 

polêmicos foram sugeridos como o da construção de uma lagoa de tratamento 

sanitário no bairro, denúncias sobre lixo não coletado. Assim como valorização dos 

“agentes” de transformação social do bairro, tais como líderes comunitários, 

religiosos, professor de capoeira, de dança, de balé.  

Neste quesito, a proposta emancipatória está relacionada com a consciência 

da realidade, de coletividade e dos rudimentos da autonomia solidária. A relação 

interpessoal com a equipe do projeto, as conversas, as vivências e a proximidade 

com o meio deles propiciou uma rica troca de conhecimentos, assim gerando 

aprendizado para todos os envolvidos.  

 Pelo contato com os membros da equipe os alunos do bairro Guarapes 

puderam se aproximar do universo acadêmico. Em outros termos, os alunos 

puderam conviver com um professor doutor, mestrandos pesquisadores, 

estudantes universitários e profissionais.  

No início ouvimos alunos dizerem não saberem o que é a UFRN, não tinham 

a noção exata do que é uma universidade. Portanto, devido à atuação da Agência 

Mais Guarapes os jovens daquela escola puderam ter contato, de certa forma, com 

o ensino superior. Apresentando possibilidades, até então, ainda não idealizadas. 

Outro ponto relevante para a aproximação dos jovens com o universo 

acadêmico foi visitar a CIENTEC, no qual indo até a universidade, acompanhados 

pela equipe da Agência Mais Guarapes, visitaram a feira. Puderam conhecer 
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diversos cursos, áreas do conhecimento, fizeram matérias e ainda realizaram uma 

excursão pela feira. 

Esta ação pode ter reduzido a distância entre a universidade e a escola de 

periferia. Os jovens vislumbraram a possibilidade de fazer um curso de nível 

superior. Houve relatos de sonhos em se tornar repórter ou trabalhar em 

comunicação. O aluno AB nos afirmou que tem o sonho de ir estudar da UFRN.  

Encontramos em outros alunos as mesmas disposições para seguir no 

ensino superior, decorrente do contato com a Agência Mais Guarapes. Por 

exemplo, aluno RA comentou que não tinha o interesse em trabalhar, ele pretendia 

servir na Marinha, mas depois de participar do projeto pensou em ser repórter, e se 

interessou mais pelos jornais com o intuito de se aprimorar nas reportagens. 

Deduzimos destas observações o caráter emancipatório decorrente da 

construção de vivências que se tornaram recursos motivacionais e diretrizes 

autotraçadas para a emancipação no campo profissional. 

Também relacionado com o aspecto da motivação para a busca 

emancipatória profissional, registramos melhoras significativas no desempenho 

escolar. Colhemos depoimentos da diretoria, da coordenação e de professores. 

Transcreveremos abaixo a fala do professor FC numa entrevista no final do ano de 

2016 ao tratar das mudanças percebidas nos alunos: 

 

“Mudaram bastantes aspectos, estes alunos tiveram uma grande melhora. 
Em primeiro lugar no que diz respeito aos procedimentos. Nos 
procedimentos de leitura, procedimentos de síntese, de transposição de 
ideias. A gente viu uma melhora significativa, por quê? Porque estes 
alunos, na constituição do projeto, eles visavam a construção da notícia, 
da reportagem, do material. Então eles tinham um cuidado bem maior em 
sala de aula quando eles tinham de escrever um texto, com o 
cumprimento das atividades. Então eles melhoram muito nesse sentido. 
Nas atitudes, [...] eles melhoram muito no comportamento, de ouvir as 
instruções, de seguir as instruções, de fazer o que deveria ser feito, então 
isso tornou a aula num momento de maior concentração. Então eu acho 
que, principalmente essa concentração que eles passaram a ter em todas 
as atividades desde então foi muito importante. E que motivou outras 
melhorias que foram aquelas procedimentais, então eles tinham maior 
facilidade, principalmente de compreender, interpretar e escrever 
também.” 

 

Nota-se que a formação de competências decorrentes das ações 

comunicacionais do projeto, assim como as aprendizagens oriundas da convivência 
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com a equipe repercutiu positivamente na atividade escolar. Tanto no quesito 

cognitivo-comportamental quanto procedimental. Estes resultados podem ser 

considerados emancipação, pois das condições anteriores em relação à 

aprendizagem, em comparação ao desenvolvimento atual, estes alunos adquiriram 

recursos cognitivos para a construção de novas possibilidades na carreira 

escolar/profissional. 

Em relação às competências, tanto intelectuais quanto habilidades práticas 

de comunicação, os alunos puderam entrar em contato com a própria realidade, 

podendo observar por outros ângulos e tirar suas conclusões.  

É importante frisar que os resultados analisados são subjetivos e 

apresentam variações em cada participante individualmente. Entretanto, 

encontramos evidências que corroboram certa uniformidade de resultados dentro 

da diversidade dos indivíduos. 

Devemos considerar que características individuais, como maturidade, 

senso de responsabilidade social, elementos de princípios éticos, crenças, valores, 

arcabouço intelectual, interesses particulares, propósito de vida, etc.. São fatores 

que refletem na aprendizagem de conhecimentos objetivos e subjetivos, assim 

como o tempo necessário para que estes saberes repercutam em suas vidas. 

Portanto, cada aluno apresenta resultado particularmente único, em variações 

diversas. 

A formação de competências fomentou além das habilidades operacionais a 

articulação de conhecimentos subjetivos ligados à percepção da realidade, 

pensamento crítico, motivação e relacionamento. Este quesito pode ser 

considerado um elemento de emancipação, pois, participantes após sua 

permanência no projeto, descreveram mudanças na forma de ver o mundo. 

Por exemplo, a aluna SB declarou ter aprendido a expressar sua opinião 

para as pessoas, assim como passou a se interessar pela opinião dos outros 

também. E afirmou que após frequentar o projeto ela se tornou questionadora, 

situação que não se verificava anteriormente. 

O formato aplicado na Agência Mais Guarapes é uma das possíveis formas 

de inserção do indivíduo na construção de ações transformadoras, incentivando o 

despertar da consciência de sua própria realidade. Pois, como agente de 
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transformação social (SANTOS, B.S., 2002) e futuro “trabalhador social” (FREIRE, 

2014) é preciso ter consciência crítica da realidade para a emancipação. 

5.1.2.2 Vivenciando cidadania 

 

Apropriando-nos dos conceitos de cidadania social de Cortina (2005), e de 

Santos, B.S. (1999) construímos um conceito híbrido de cidadania social como 

sendo direitos sociais conquistados por indivíduos conviventes em espaço coletivo 

organizado por direitos e deveres. 

A partir deste conceito-chave podemos associá-lo ao Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), mais especificamente o artigo 16 que versa sobre o direito à 

liberdade, no qual entre várias liberdades,  o inciso V  assegura que a criança e o 

adolescente tem o direito de “participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação”, e o inciso VI de “participar da vida política, na forma da lei”. 

Munidos deste aporte teórico realizamos a analise. Observando a 

organização das ações e das relações interpessoais no projeto, são encontrados 

elementos de cidadania desenvolvidos nos jovens participantes. A princípio o 

primeiro ato que incorre em cidadania é a inclusão, devido ao processo de seleção 

dos participantes ter sido de escolha do próprio aluno.  Assim sendo, pelo fato de 

não ter havido qualquer critério eliminatório que influenciasse o processo seletivo, 

nem por parte do projeto, nem da escola, houve cidadania social. 

Essa abordagem inclusiva foi percebida pelos adolescentes, em depoimento 

o aluno DL, no final de 2016, afirmou que havia encontrado: “– amigos de verdade, 

que olharam para coisas que as pessoas daqui não olham, que é o potencial do 

aluno”.  

Outro ponto ligado à cidadania foram os combinados (regras de organização 

e disciplina) feitas de comum acordo.  Direitos e deveres115 devem ser conhecidos 

e exercidos para o equilíbrio da convivência social. Mesmo não tendo sido 

abordados diretamente os termos direitos e deveres, na vivência se exemplificou e 

se construiu uma relação entre os participantes gerida por um planejamento 

                                            
 
115

 Não nos ateremos em reflexões sobre as mudanças paradigmáticas ocorridas e outras 
necessárias, embora urgentes, sobre a democracia participativa, ou a cidadania pós-moderna. Não 
é de nosso enfoque analisar sociologicamente questões políticas que envolvem cidadania e 
emancipação no Brasil e no mundo. O que nos interessa é dentro do contexto atual, como a 
cidadania foi vivenciada pelos alunos, quais dimensões, etc.  
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organizatório que se poderia nomear de norma ou regra. Todos tiveram funções, ou 

deveres a cumprir e também direitos por participarem do projeto.  

Interconectando motivação, organização, disciplina, as normas 

estabelecidas serviram para estimular os jovens a se sentirem profissionais da 

comunicação, e como tal seria preciso adotar uma postura de profissionalismo. 

Desta forma trabalhamos a cidadania pela inclusão sem discriminação de gênero, 

opção sexual, raça, cor ou qualquer outra característica individual entre eles. E 

quando surgiram demandas, os assuntos foram discutidos para a conscientização. 

O envolvimento gerado nos alunos foi demonstrado em forma de 

compromisso e comportamento apresentado pelos jovens. Isto foi percebido pelos 

professores da instituição escolar logo nos primeiros meses de atuação da Agência 

Mais Guarapes. Os docentes chegaram a questionar a direção, do motivo de os 

jovens terem um comportamento no projeto e este comportamento não se 

estender116 até à escola. Relatou-nos a diretora numa entrevista. 

Por meio das ações educomunicacionais, incentivamos compromisso, 

responsabilidade, envolvimento com as atividades, e foi demonstrado que toda 

ação gera consequência. Partindo dos próprios alunos ao se desafiarem, ao se 

dedicarem, ao decidirem ir mais além, pudemos notar, sensivelmente, os que se 

destacaram mais, os que progrediram medianamente, e os que progrediram em 

menor intensidade.  

Contudo, vale salientar que todos os que participaram do projeto, de uma 

forma ou de outra, saíram diferentes de quando entraram. Guardadas as 

especificidades inerentes a cada indivíduo, especialmente adolescentes, a 

cidadania foi experimentada em vivências de inclusão, de direitos e deveres por 

todo participante do projeto. 

Sobre a relação entre os participantes do projeto, RA117 afirmou que existe 

igualdade entre os alunos, porque cada um tinha uma tarefa. Esta abordagem 

inclusiva, dialógica, motivadora repercutiu dentro da sala de aula. 

Consequentemente, a mudança dos alunos foi notada por professores, 

                                            
 
116

 Este fato foi percebido no inicio da atuação do projeto, portanto, os alunos estavam muito 
motivados. A metodologia utilizada contrastou com a metodologia da sala de aula. Contudo, no 
transcorrer dos meses, outros depoimentos comprovaram o aumento do interesse dos alunos pela 
escola e pelas aulas. 
117

 Entrevista concedida em dezembro de 2017 
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coordenação e direção escolar. Sobre este ponto, em entrevista, a coordenadora 

pedagógica ML afirmou que haviam percebido maior cuidado, o interesse até com 

a escola, também porque vieram em outros horários (participaram no contraturno), 

gostaram de interagir mais dentro do colégio e por se tornarem mais participantes 

dos movimentos realizados. 

Nestes depoimentos estão evidenciados elementos de cidadania vivida 

pelos jovens do projeto. Com a participação, eles passaram a conviver melhor, a se 

envolver nos assuntos coletivos da escola. Este interesse pela coletividade também 

foi observado no teor das pautas escolhidas por eles, assuntos ligados à sua 

comunidade, aos problemas do bairro, ao aspecto contra-hegemônico de assuntos 

que pudessem desconstruir a imagem negativa midiática do bairro. Neste ponto, os 

adolescentes do projeto exercitaram a cidadania social no que tange ao direito de 

participar da vida comunitária sem discriminação como consta no art. 16 inciso V 

do ECA.  

Verificamos, também, o exercício da cidadania comunicativa, no que tange 

ao direito de expressão. Decorrente do desconforto gerado pela imagem negativa 

do bairro, que resvala na autoestima daqueles jovens, nasceu a vontade de 

“mostrar o lado bom do bairro118”. 

O caráter educativo inerente à cidadania comunicativa transcendeu a prática 

comunicacional, chegando à possibilidade de exercício da liberdade de expressão. 

Direitos garantidos pela Constituição e tratados pela DUDH. Podendo ser 

assinalado, também com o estímulo ao desenvolvimento do senso crítico ao 

discurso da mídia comercial. 

O conteúdo produzido pelos participantes do Guarapes foi um meio de 

apresentarem o ponto de vista deles para a sociedade. Desta forma, podemos 

afirmar que a visibilidade obtida pelos estudantes é um aspecto de cidadania 

exercido. Além das publicações no portal Mais Guarapes Comunicação, alunos 

foram entrevistados para o jornal interno da UFRN, também foi realizada uma 

matéria para telejornal da afiliada da Globo no RN (InterTV Cabugi), assim como os 

eventos em que estiveram presentes.  

                                            
 
118

 No primeiro formulário aplicado, esta foi uma frase recorrente, mesmo tendo a escrita 
ligeiramente diferenciada. 
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Portanto, em termos de cidadania comunicativa, a visibilidade, a liberdade 

de expressão, senso crítico são elementos de cidadania vivenciados pelos 

adolescentes. Porquanto, entrar na rede de produção de conteúdo de 

comunicação, participar de ações comunicacionais, ter acesso a publicar é uma 

atitude cidadã.  

Soares (2011) propõe que a Educomunicação é prática cidadã pelo exercício 

da comunicação. Esta assertiva foi verificada em nosso estudo, pois, em 

decorrência das ações do projeto, alguns alunos por decisão própria, passaram a 

ser youtubers, e uma aluna está escrevendo um livro. 

Em dezembro de 2016, realizamos uma entrevista em vídeo com alunos 

participantes. Ao ser entrevistado sobre os aprendizados para a vida, o aluno FB 

respondeu que deve ser ele mesmo, não ter vergonha, fazer o que é planejado e 

“correr atrás do que quer”. Disse ter o desejo de fazer um canal no youtube, e “usar 

o que apendeu no projeto sobre filmagem e fazer crescer o canal”. 

 A aluna DE ponderou que em termos de aprendizado, vai levar para a vida 

“a responsabilidade com meus compromissos”. O aluno JA comentou sobre a 

importância do que experimentou nas gravações, pois sentia falta de uma atividade 

que pudesse usar a sua criatividade, e por isso ele diz que pretendia fazer um 

canal no youtube, e que se via uma pessoa melhor do que antes. 

O aluno AO em 2017 também relatou algo similar, disse que as horas vagas 

dele foram preenchidas com o projeto, pois, mesmo sendo um encontro semanal, 

nos outros dias ele direcionou seu interesse para atividades relacionadas ao que 

era desenvolvido na Agência Mais Guarapes. Portanto, a inclusão, visibilidade, e a 

possibilidade de se comunicar midiaticamente são alguns aspectos de cidadania 

vivenciados por estes alunos. 

E por fim, a cidadania social como forma de organizar a relação de 

indivíduos num espaço coletivo. Assinalamos que a vivência decorrida da relação 

interpessoal, adequada à proposta inclusiva e dialógica do projeto redundou em 

vínculos de afeto e respeito. Percebemos tal fato nos depoimentos dos alunos, da 

equipe da escola e da equipe do projeto.  

A cidadania na amplitude de convivência fraterna e equânime em que se 

respeita a diversidade do outro e de si mesmo foi vivida em dois anos de projeto. 

As ações educomunicacionais empreendidas, no qual aprendemos ensinando, 

levaram em consideração os saberes dos alunos. Foi acolhida a heterogeneidade 
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cultural, de gênero, étnica. Respeitou-se o direito de ser e pensar dos alunos como 

eram119.  

No que concerne a estar consciente dos deveres a se cumprir, e dos direitos 

a serem exercidos, é outro aspecto de cidadania praticado no projeto. Devido aos 

compromissos assumidos, atividades, trabalho em equipe, prazos a cumprir, 

oficinas, excursões, discussões, etc., os adolescentes vivenciaram o exercício de 

direitos e prática de deveres de um modo lúdico. Também, puderam compartilhar a 

atuação da equipe do projeto no cotidiano, no qual buscamos praticar a teoria 

proposta.  

 

 

 

5.1.2.3 Desenvolvimento de senso crítico ao discurso da mídia hegemônica 

 

A contra-hegemonia é uma característica normalmente presente nas ações 

que buscam desconstruir o caráter colonizador em quaisquer iniciativas, ideia ou 

sistema hegemônico. Tanto pode estar presente numa proposta educacional como 

as de Paulo Freire, pode estar presente na análise de mídia ou produção midiática 

alternativa, assim como na forma de compreender o mundo buscando se 

desvencilhar dos paradigmas dominantes. 

Partindo do conceito de contra-hegemonia de Paiva (2008), no qual não se 

trata de ocupar o lugar do hegemônico, nem competir com ele. Mas de contrapor, 

de reflexionar, de libertar consciências, ir contra a corrente da normalidade 

alienante, de buscar propostas para a mudança do paradigma hegemônico, 

buscamos analisar os dados desta pesquisa para identificar elementos contra-

hegemônicos presentes nas ações e nos depoimentos dos participantes do projeto. 

À priori, consoante à linha de raciocínio tecida, é possível afirmar que a 

Educomunicação é uma prática contra-hegemônica ao proporcionar visibilidade, 

oportunidade de expressão, discussão e vivências em comunicação. Neste viés 

afirma Soares (2011, p.18) que “conceitos como democracia, dialogicidade, 

                                            
 
119

 Salvo as intervenções necessárias nos casos específicos de ajuste aos acordos de boa 
convivência e respeito entre os participantes. 
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expressão comunicativa, gestão compartilhada dos recursos da informação fazem 

parte de seu vocabulário”.  

São jovens que tiveram oportunidade de desenvolver um discurso 

diferenciado ao da mídia hegemônica. De escolher assuntos (pauta) de interesse 

da comunidade que, muito dificilmente seriam veiculados pela grande mídia. Estes 

são aspectos comunicacionais contra-hegemônicos adotados pela Agência Mais 

Guarapes Comunicação. 

Outro caráter contra-hegemônico foi o relacionamento voltado para a 

motivação e valorização do aluno com objetivo de emancipação.  Ou seja, sob 

influência da proposta dialógica e inclusiva freireana as ações aconteceram de 

maneira diferenciada das comumente praticadas nas escolas. 

Na análise do primeiro formulário percebemos que os alunos já 

apresentavam uma visão discordante do discurso midiático, mais relacionada à 

criminalização do bairro. Entretanto, a essência do conceito de contra-hegemonia, 

foi desenvolvido experimentalmente nas atividades.  

Portanto, com o decorrer das atividades os alunos foram desenvolvendo os 

vários aspectos abordados. Na declaração de SB observamos a crítica ao discurso 

hegemônico, ela afirmou que a mídia mostra apenas o lado negativo de tudo, como 

a violência, e que não se fala das pessoas que estão lá para ajudar. Declarou, 

também, ter aprendido a ver o lado bom e a reconhecer as pessoas que ajudam a 

comunidade, como os projetos que afastam os jovens das drogas. E afirmou que 

ter participado da Agência Mais Guarapes ajudou a expressar sua opinião. 

JN, um adolescente de 14 anos, demonstrou uma visão social da mídia 

como possibilidade de interconexão de pessoas. Ele declarou: “para mim é como 

se fosse uma forma de interagir com o seu bairro ou com outros bairros”. Trata-se 

de uma visão contra-hegemônica da mídia, no qual a intensão é a comunicação 

como prática social humanitária. Seu ponto de vista quanto à atuação do projeto 

confirmou nossa análise ao afirmar que: 

 

é muito importante, não só para a gente, como para outras pessoas. Para 
servir a comunidade também, e para distribuir em outros cantos o nosso 
trabalho. Estou falando em mostrar o que tem dentro dos Guarapes e 
mostrar suas qualidades. 
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Percebe-se uma visão refinada sobre o envolvimento do projeto com a 

escola e a comunidade. Em outros termos, trata-se do ecossistema comunicacional 

na escola por meio de ações educomunicacionais. 

Esta percepção de JN é um olhar contra-hegemônico, pois, não é comum na 

atuação da mídia comercial. Embora haja escolas que busquem se integrar com a 

comunidade, não é uma prática adotada nas aulas. 

Ao nos conceder entrevista, o aluno RA fala sobre sua visão da mídia e de 

como ela atua no seu bairro. Ele afirma que tentam passar o que querem que seja 

visto, geralmente acontecimentos ruins e não mostram o que é bom. E assevera 

que não buscam saber se há pessoas que desenvolvam trabalhos artísticos, ou 

promovam projetos que auxiliam as crianças. 

Sobre a atuação do projeto na escola e no bairro, RA afirma que é uma 

grande oportunidade, pois professores e alunos da UFRN vieram a uma escola 

municipal:  

de um bairro pobre pra querer ajudar alunos como eu, também da escola 
municipal, e querer mostrar que o seu bairro não é só aquilo que a 
televisão mostra, e sim o que tem de bom, que faça com que a gente veja, 
também, o lado bom do bairro e que a gente tente demonstrar (RA, 2017). 

 

Este jovem demonstra ter desenvolvido o senso crítico quanto ao discurso 

hegemônico, ao apontar para o aspecto seletivo das matérias negativas, assim 

como faz menção ao projeto ao escolher atuar num bairro de periferia, e 

reconhecendo o senso crítico como um processo de aprendizagem continuada ao 

afirmar “que faça que a gente veja também”. Percebe-se que ocorreu 

aprimoramento de conhecimentos durante a sua participação. 

Portanto, fica demonstrado que houve aprendizado durante as ações 

educomunicacionais, não apenas pela abordagem operacional, mas pela vivência 

com os membros da equipe, que levaram a aperfeiçoar o olhar crítico sobre os 

discursos midiáticos. 

Convém registrar que esse desenvolvimento foi detectado de forma distinta 

em cada aluno. Portanto, podemos concluir que, de forma geral, todos 

desenvolveram um olhar diferenciado sobre a atuação da mídia. O fato de terem 

estado na posição de produtores de conteúdo, de alguns terem ido visitar um 

veículo de comunicação de massa, participado de uma redação jornalística durante 

a CIENTEC aguçou a percepção sobre o discurso midiático. Alguns refinaram 
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consideravelmente seu senso crítico, já outros iniciaram os rudimentos de uma 

percepção diferenciada, mas presume-se que todos os participantes do projeto 

terminaram o ano letivo com ganhos que os distinguem de como eram ao iniciarem. 

 

 

5.1.2.4 Engajamento na própria educação escolar. 

 

Este é o último critério analisado e se inter-relaciona com os outros, assim 

temos que, o “engajamento na educação escolar” se intercambia com “senso crítico 

e contra-hegemonia”, com “emancipação e cidadania”, e por sua vez todos estes 

convergindo como prática educomunicacional. 

Entretanto, o que possibilita este viés contra-hegemônico, pós-colonial e 

emancipatório das práticas educomunicacionais é a adoção de uma abordagem 

dialógica revolucionária120.  Buscamos a máxima aproximação possível entre teoria 

e prática. 

Fundamentados na proposta pragmática e dialógica de Paulo Freire, assim 

como a linha de estudos sociológicos de Boaventura Sousa Santos, buscou-se a 

experimentação comunicacional no ambiente escolar. Encontramos nestas duas 

linhas de pensamento um diálogo entre os autores que substanciou a proposta 

educomunicacional vivenciada nos Guarapes. 

Verificamos vários pontos de convergência tais como: dialogicidade, 

valorização do conhecimento e cultura local, denúncia quanto desapropriação da 

identidade e cultura popular, subversão121 ao status quo colonizador. Assim como a 

valorização da libertação de consciência e da atuação do indivíduo como construtor 

de sua realidade como ator social, os movimentos sociais como organização dos 

excluídos para a construção de uma democracia participativa, de cidadania efetiva 

e emancipação. 

                                            
 
120

 Aqui o termo revolucionário não tem o sentido de ser algo inovador, mas no sentido freireano de 
rompimento com padrões coloniais opressores, trata-se da busca por outras possiblidades por meio 
de ações na formação de atores de transformação social. 
121

 O sentido deste termo não é o de descumprimento ou transgressão de leis, ou deveres. É, na 
verdade, o esclarecimento intelectual, libertação de consciências anestesiadas e/ou alienadas, que 
termina por gerar uma inquietação quanto à estagnação. E por sua vez, repercute em ações contra-
hegemônicas de combate ao atavismo e contra qualquer paradigma excludente, opressor, 
colonizador. 
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Há outro campo no qual também se aplicou a linha teórica dos autores 

supracitados associada ao pensamento de Pedro Morales, trata-se da interação 

humana. Remontando aos capítulos quatro, item 4.3 no qual versamos sobre o 

afeto como catalizador de transformações educomunicacionais e no item 5.1.1 

deste capítulo, o afeto e a motivação na formação de competências de agente 

transformador, analisamos os resultados da aplicação prática das teorias 

anteriores, verificamos a relação existente entre afeto, motivação e o desempenho 

na aprendizagem. 

Em síntese, as atividades empreendidas buscaram, também, lidar com a 

baixa autoestima dos alunos com ações de fortalecimento, tais quais elogios, 

manifestações de afeto, valorização dos resultados e a própria percepção dos 

alunos quanto aos seus progressos. Ou seja, buscamos suprir as necessidades 

psicológicas dos alunos (acolhimento, valorização e pertencimento). 

Em dezembro de 2016 entrevistamos o aluno DS que falou sobre a relação 

entre a equipe do projeto e os alunos. Afirmou DS que olhamos “para coisas que as 

pessoas não olham que é o potencial do aluno. [...] e mesmo que nosso trabalho 

fosse ruim, vocês tornavam o trabalho da gente como o dos melhores”. Neste 

depoimento se confirma a percepção dos alunos quanto à metodologia utilizada 

que estimula a motivação e engajamento dos alunos. 

Cabe destacar a dedicação da equipe quanto à assiduidade, assim como o 

envolvimento com problemas dos alunos, da escola e da comunidade resultou em 

maior aproximação de todos. 

Este conjunto de fatores efetivou-se por meio das ações comunicacionais no 

cotidiano, causando mudanças perceptíveis nos alunos. Sobre o engajamento na 

própria educação escolar analisamos pela ótica emancipatória e constatamos 

alguns pontos a relevantes: a) o interesse dos alunos por cursos de nível superior, 

que estimulou a dedicação às atividades escolares; b) as ações comunicacionais 

exercitaram a produção textual, consequentemente o desenvolvimento de 

raciocínio, argumentação e aumento da concentração. 

 Convém revisitar o depoimento do professor FC ao mencionar o 

desenvolvimento dos alunos. Segundo o educador foi importante a concentração 

que passaram a ter em todas as atividades, pois disto decorreu melhoria nas 

atividades procedimentais, assim como apresentaram maior facilidade em 

compreender, interpretar e escrever também. 
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Percebemos, assim, que com a autoestima fortalecida os alunos se 

apresentaram mais autoconfiantes, repercutindo em melhor desempenho escolar. 

JN afirmou que “a forma de interagir com a gente me fez muito seguro [...]”.  A sua 

participação em sala de aula se tornou mais ativa motivando o gosto pelo estudo. 

Dentre os fatores que incidem na autoestima dos alunos, podemos subdividir 

em duas categorias: a) Fatores pessoais, que estão relacionados à aspectos 

emocionais  individuais e familiares;  b) Fatores conjunturais, problemas 

enfrentados pela comunidade que sedia a escola e a imagem negativa do bairro 

que gera um preconceito pela localidade e seus moradores.  

Quase que concomitantemente com início da atuação do projeto, a equipe 

de direção daquela escola havia assumido os cargos para ajudar a escola a se 

reequilibrar. Pois ela tinha nota baixa no IDEB122, alto índice de alunos 

desnivelados, e uma classificação baixa entre a rede de escolas123 do município. A 

diretoria decidiu investir em parcerias para proporcionar aos alunos novas 

perspectivas e também os motivar. Segundo a diretora uma das principais 

parcerias foi o projeto Agência Mais Guarapes, pois de 2016 a 2017 foi a única que 

permaneceu. A diretora relatou em entrevista que: 

 

Normalmente, dentro da escola, o caminho é diferente, a gente tem que vir 
pelo professor pra atingir o aluno, mas como a gente percebeu uma baixa 
estima imensa nessa escola quando a gente chegou aqui,  a gente 
percebeu que seria fácil através do aluno. No sentido inverso [...] Mas é 
muito engraçado como a motivação faz isso, quando ele (o aluno) se 
motiva, é como um efeito dominó, automaticamente chega ao professor 
[...]. 

 

Percebemos na declaração da diretora, a conjuntura interna da escola, a 

                                            
 
122

 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), formulado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer metas para melhoria do ensino. Fonte: 
https:www.google.com.br/search?source=hp&ei=eYhmWoaSOcWowASd5Jj4Aw&sjs=16383&q=O+
que+%C3%A9++IDEB%3F&oq=O+que+%C3%A9++IDEB%3F&gs_I=mobile-gws-
hp.12..0I5.99.12574..14582.......2474.13390.2-1j0j4j2j1j1j2j2j............mobile-gws-wiz-
hp.......41j0i131.yHEImWRhlMY%3D 
 
123

 Devido ao fato de a escola não ser de primeira relevância quanto aos aspectos observados desta 
pesquisa, não nos atemos a maiores detalhes, por isso não buscamos índices ou dados que 
pudessem confirmar quantitativamente qualquer mudança na escola no estado atual em relação ao 
quadro inicial. Contudo, algumas mudanças foram notadas e nos foram relatadas de forma não 
oficial pela equipe de direção. Assim como, um manifesto interesse de outras escolas para a 
implantação do projeto nelas. 
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sensível desmotivação de professores e alunos, agravada pela baixa autoestima 

dos estudantes.  Contudo, notamos, no transcurso das ações do projeto mudança 

em relação ao aspecto motivacional dos alunos que veio a refletir, também, na 

mudança de postura de alguns professores. 

Em nossa pesquisa verificamos que parte da transformação ocorrida na sala 

de aula se deveu à forma como os alunos passaram a ser mais desenvoltos e 

participativos. Estas transformações comportamentais afetaram direta e 

indiretamente outros alunos que não participaram do projeto, mas conviveram com 

os alunos que participam. Este ânimo renovado tencionou professores, dos quais, 

alguns acompanharam o ritmo dos alunos.  

Segundo a diretora da escola, quando o aluno se torna mais comunicativo, 

pergunta mais, se apresenta mais expressivo em sala, tende a compelir o professor 

a participar analogamente. Afirmou a gestora que os professores têm comentado 

como os alunos têm mudado, principalmente, na sala de aula, e que passaram a 

realizar as atividades. 

Devido aos feedbacks que recebemos, decidimos realizar entrevistas em 

áudio com o intuito de obter mais informações sobre as mudanças nos alunos 

percebidas pela equipe da escola. Segundo ML, coordenadora pedagógica, o que 

mais a impressionou foi a motivação dos jovens, pois demonstraram um interesse 

diferenciado, e “alguns alunos que davam trabalho de comportamento deixaram de 

dar”. 

Podemos perceber que houve aumento do interesse dos alunos pelas 

atividades da escola. Deduzimos haver relação direta com a motivação decorrente 

das ações do projeto. Isto também se confirma na percepção da própria 

coordenadora ao dizer que: 

 

[...] quando era dada a eles uma atividade, aí é que eles cresciam, porque 
vocês estavam dando credibilidade a eles. Eu fiquei encantada quando 
vocês davam algumas tarefas para eles fazerem [...]. A gente tem alunos 
que agente tinha muito trabalho e depois deixou de ter. Eu fiquei 
encantada pela semente que foi plantada neles, por eles acreditarem, e 
alguém acreditar neles [...]. 

 

Estão sintetizadas na fala da coordenadora as percepções da equipe da 

escola, pois, ficou nítido que o interesse pelas atividades da escola aumentou após 

as necessidades psicológicas daqueles alunos terem sido supridas no projeto. 
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Portanto, afeto, inclusão, reconhecimento, oportunidade de expressão, valorização 

entre outras, foram recursos que, possivelmente, mobilizaram transformações 

íntimas realizadas pelos próprios alunos. 

Para concluir este tópico, escolhemos a fala de uma aluna do projeto que 

participou no período de 2017. A aluna SB desde o início sempre se apresentou 

retraída e tímida. Notamos a sua baixa autoestima e no decorrer das ações e da 

metodologia já descrita, notou-se uma considerável mudança nela. A ponto dela se 

destacar em entrevistas em vídeo, e na produção de ótimos textos. No final de 

2017 colhemos o seu relato, disse SB que: 

 

“quando começou, que eu vim saber o que era o projeto, eu não era boa 
em português, eu vou deixar claro. E depois que vocês começaram 
incentivar, que a gente começou a conversar, que eu comecei a escrever, 
minhas notas começaram a melhorar, eu passei de ano no terceiro 
bimestre. E eu estou muito feliz, me ajudou muito de verdade”. 

 

Verificamos nestas análises a relevância da formação de competências 

comunicacionais para o desenvolvimento de jovens na formação cidadã. Podemos 

apontar três aspectos: a) operacional, que auxiliou na melhoria do desempenho em 

matérias escolares, na leitura e interpretação; b) motivacional, decorrente do 

relacionamento interpessoal que estimula autoestima; c) perspectivas 

emancipatórias, ao oportunizar estímulo aos jovens para estudar numa 

universidade.  

Desta forma o engajamento na própria educação escolar pelos alunos foi 

resultado da combinação de todos os fatores analisados referentes às atividades 

desenvolvidas pela Agência Mais Guarapes Comunicação.  

 

 

 

 

 



158 
 
 

5.2 Extensão universitária – uma crítica sobre a esfera de atuação e a 

conjuntura social. 

 

Nas estruturas sociais, nos agrupamentos humanos, notamos grande 

variedade de formações definidas tanto por classe social, nível de instrução, como 

outros fatores culturais diversos. Tal diversidade é refletida no ambiente escolar, 

assim como na universidade.  As diferenças, às vezes, tendem a ser tão grandes 

que culminam em distanciamento124 entre estes grupos. 

Dentro do universo acadêmico não é diferente, com facilidade se identificam 

as “bolhas125” sociais, culturais, áreas do conhecimento, dentre outras. Contudo, ao 

refletirmos sobre o ensino acadêmico numa proposta emancipatória voltada à 

ecologia dos saberes, inclusiva e humanizadora, torna-se indispensável suplantar 

tais distanciamentos. Uma das formas para alcançar este objetivo se obtém ao aliar 

ensino, pesquisa e extensão. 

Incluindo-se a pesquisa no ensino é possível enriquecer o processo 

cognitivo do aluno no que concerne aos conteúdos, ao desenvolvimento do 

pensamento crítico/analítico, à experiência no campo da investigação, assim como 

em relacionamento interpessoal desenvolvido no trabalho em equipe.  

O aprendizado transcende a delimitação temática do objeto da pesquisa 

abarcando outros conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentos que são 

construídos numa esfera mais ampla, a da integralidade da pessoa humana. Estas 

possibilidades passam a ter maior efetividade ao adotarmos uma metodologia 

problematizadora, participante e interativa.  

Portanto, as atividades combinadas entre pesquisa e ensino proporcionam 

maiores recursos para o aprendizado e crescimento do aluno. Entretanto, ao ser 

introduzida a atividade de extensão todo o processo é amplificado qualitativamente. 

                                            
 
124

 Termo antônimo ao de proximidade. Denominamos proximidade o ato de conhecer a conjuntura 
de determinado grupo social, cultural ou comunidade, no qual por meio de imersão e convivência se 
passa a cientificar-se in loco, as ocorrências, características e idiossincrasias culturais. Portanto a 
proximidade permite a construção de opinião com maior equidade em relação à “realidade” 
observada. O seu oposto, o distanciamento, estimula a construção de idealização ou imaginário, 
geralmente, por fonte midiática no qual ocorre introjeções subjetivas de conteúdo sensacionalista 
e/ou estereotipado. 
125

Assim denominamos os grupos formados por pessoas que se buscam por similaridade de 
pensamento e pontos em comum entre si, e que, normalmente, tendem a se fechar dentro do seu 
microcosmo apesar de haver comunicação externa e relação com outras pessoas e outras bolhas. 
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Novos parâmetros são acrescidos, tais como o contato com outras 

realidades e públicos, a aplicabilidade dos conhecimentos pesquisados e a 

oportunidade de ser útil à comunidade não acadêmica.  Suscitando, assim, outras 

possibilidades de aprendizado, de pesquisa e de contribuição para a transformação 

social. 

Desenvolvemos algumas reflexões sobre o papel da extensão universitária 

no contexto socioeducativo como estímulo à construção de cidadania e busca 

emancipatória. Discutimos dois pontos no tocante à atividade extensionista 

universitária, o primeiro é uma reflexão sobre a sua ação potencialmente 

domesticadora ou emancipadora em relação ao campo de atuação. E o outro se 

refere à construção da proximidade social entre os participantes envolvidos em 

projetos de extensão. 

Freire (1975) critica a atividade extensionista universitária ao analisar a 

metodologia de ação e identifica uma postura messiânica126, de superioridade, de 

dispensador do saber absoluto por parte dos executores de projetos de extensão 

em relação aos assistidos. Estes, por sua vez, são vistos como quem não tem 

nenhum saber de valor e são colocados em posição inferior. 

O autor critica a atividade de extensão na qual o agente do “saber” sobrepõe 

seu conhecimento na forma de pensar e atuar hierarquicamente, desvalorizando o 

saber tradicional, do senso comum e preexistente. A crítica de Paulo Freire é 

dirigida à postura colonizadora do saber hegemônico.  

Essa prática, denominada invasão cultural, gera consequências, pois, 

segundo o autor, não ocorre a efetiva aprendizagem como procederia pela 

comunicação dialógica. O que ocorre é uma assimilação “bancária”, ou seja, o 

saber acadêmico se funde ao saber popular que é mantido, dando nova cor a uma 

miscigenação cultural e de conhecimento hibridizado que oscila entre dois 

universos, o conhecimento acadêmico e o senso comum. 

Isto ocorre devido a introjeção de saberes de forma impositiva, ao se forçar a 

mudança na forma de pensar e agir, despertando naturalmente “uma reação de 

defesa ante o ‘invasor’ que ameaça romper o equilíbrio interno” Freire (1975, p. 31). 

                                            
 
126

 Messianismo neste contesto é a ideia de salvador em sua área do conhecimento indo até o meio 
de pessoas totalmente ignotas. 
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Ao observarmos mais detidamente o pensamento de Freire, notamos que 

ele não se posicionou contrário à extensão universitária de forma generalista, ele 

foi radicalmente crítico ao formato de atuação invasiva na comunidade. É o atrito 

entre as bolhas sociais, a dos que se julgam saber impondo seu conhecimento à 

dos acreditam nada saberem. Designamos atrito, pois, o distanciamento do método 

transmissivista não permite a efetiva aproximação. Esta, por sua vez, ocasionaria o 

desfazimento das bolhas e a verdadeira interação entre os envolvidos numa 

ecologia dos saberes que proporciona aprendizado e construção de novos 

conhecimentos em todos os envolvidos. 

Freire tratou da atividade extensionista na tensão existente no paradigma 

dominante (SANTOS, B.S., 2004) no qual, a metodologia reducionista, reforça o 

fosso existente entre os envolvidos pelo pensamento abissal (SANTOS, B.S., 

2009). 

Contudo, notamos que a extensão universitária tem um papel importante na 

construção de uma sociedade mais justa e melhor para todos os cidadãos, 

envolvendo os mais variados campos do saber. Para tanto, devem transitar pela 

educação dialógica, libertadora, emancipadora. Esta forma de se fazer extensão 

universitária é defendida por Freire ao afirmar que: 

 

educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a 
“sede do saber”, até a “sede da ignorância” para “salvar”, com este saber 
[...], ao contrário [...] é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem – por 
isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em 
diálogo com aqueles que, que quase sempre, pensam que nada sabem, 
para estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que 
pouco sabem, possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1975, p.25). 

 

Nesta assertiva do autor, identificamos a prática do paradigma emergente, 

da ecologia dos saberes, educação dialógica e formação continuada. Propõe uma 

metodologia de aproximação (inclusiva) que abre espaço ao aprendiz ensinar. 

Freire nos leva a compreender uma forma de educar com humildade, ao nos 

colocarmos como quem sabe pouco ao lado de quem acredita nada saber e assim 

aprender juntos.  
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5.2.1 Vivências extensionistas 

 

Realizando uma análise sintética da conjuntura educacional no cenário 

sócio-político-econômico em 2017 no Brasil, notamos que as demandas sociais e 

educacionais estão sendo arrasadoramente abandonadas pelo poder público nas 

três esferas do poder executivo. Neste quadro de perspectivas obscuras quanto ao 

futuro da nação e do modo de vida de sua população, é que ressurge a 

necessidade da extensão universitária na sociedade.  

Mas, não como detentora do saber absoluto, sim como um “braço amigo” 

estendido à sociedade, que vem contribuir participando, aprendendo, e construindo 

em conjunto. Independente da área do conhecimento, desde que de forma 

dialógica, a atuação extensionista pode produzir bons resultados também no que 

tange à cidadania e busca por emancipação.  

O outro ponto de nosso interesse está relacionado com a observação das 

relações envolvendo os participantes de equipe de atividade de extensão e 

pessoas assistidas. Como campo empírico tomemos o cenário onde transcorreram 

as ações de extensão no qual realizamos a nossa pesquisa, ou seja, a Agência 

Mais Guarapes na escola pública. 

De forma paralela, independentemente das ações da pesquisa, observamos 

outras situações que possibilitaram a reflexão sobre o assunto. A atividade de 

extensão desenvolvida pela Agência FOTEC teve como componentes: o docente e 

coordenador prof. Dr. Itamar de Morais Nobre, mestrandos, graduados voluntários, 

graduandos voluntários, servidores127 voluntários e bolsistas de graduação 

(Apêndice G, p.198). As ações ocorrem semanalmente no período de dois anos128, 

registramos mudanças de membros na equipe, assim como as transformações em 

nível pessoal. 

Notávamos as bolhas129 dos participantes, mestrandos, graduandos de 

classes sociais diversas, e os jovens participantes da escola. Havia um abismo 

entre os membros da equipe universitária e os membros da escola. 

                                            
 
127

 Tivemos a participação de servidor da UFRN como voluntário que desenvolveu um trabalho 
relevante no projeto. Também se aplica aos graduados voluntários. 
128

 Excluem-se os feriados, recessos de férias e greve de professores. 
129

 Naturalmente o ser humano procura se relacionar com outros que se assemelhem no tocante 
aos gostos, predileções, pensamento e estilo de vida. Entretanto quando falamos de bolhas, nos 
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Fomos percebendo que a cada semana de atividades, além dos aspectos 

relativos à comunicação, foram sendo construídos vínculos entre os participantes. 

Respeito, afeto e envolvimento social foram gerados pela aproximação com 

aqueles adolescentes e a sua realidade. Com base em relatos de bolsistas e 

voluntários notamos a desconstrução da imagem negativa em relação ao bairro e 

aos moradores. 

A proximidade se fez efetiva ao se gerar uma familiaridade com o dia a dia 

do local, das pessoas e conhecer os desafios que enfrentavam. Ter contato com a 

conjuntura, contrapondo-se à realidade midiática, proporcionou o desfazimento das 

bolhas e do distanciamento. 

Isto comprovamos in loco pelo fato de “nenhuma outra forma de 

relacionamento social pode reproduzir a plenitude de sintomas da subjetividade 

presentes na situação face à face [...] a subjetividade do outro é expressivamente 

‘próxima’” Berger e Luckmann (1985, p. 47).  Observamos que, mesmo após o 

desligamento de alguns componentes bolsistas e voluntários do projeto, os 

vínculos de amizade gerados permaneceram.  

Concluímos que as atividades de extensão universitária, desde que a priori 

se utilize de uma metodologia dialógica buscando enquadrar-se no paradigma 

emergente enquanto viés científico, podem contribuir de múltiplas formas para a 

construção de cidadania, educação, estímulo à busca por emancipação, melhoria 

na comunidade. E por fim, cabe mencionar que todo trabalho de extensão é um 

meio de a universidade pública retribuir à sociedade parte do que dela recebe. 

 

 

5.2.2 Construindo proximidade 

 

Nunca tínhamos ido àquele bairro, tudo o que sabíamos é que era um “bairro 

perigoso”. Em nossa primeira visita evitamos levar equipamentos e o pensamento 

era que encontraríamos adolescentes “problemáticos” em uma escola de periferia 

esquecida pelo poder público, sofrendo todas as penúrias da precariedade. 

                                                                                                                                      
 

referimos ao distanciamento entre grupos, no qual se efetiva uma segregação entre pessoas que 
habitam a mesma localidade.  
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Indubitavelmente, uma imagem degradada, construção da mídia hegemônica, pois 

como poderíamos ter qualquer noção de como seria o lugar sem nunca ter estado 

lá? Trata-se da construção de realidade por meio de um imaginário midiático. 

Ao adentrarmos na instituição fomos tomados de surpresa, a escola limpa, 

organizada, bem estruturada. Fomos bem recebidos pela diretora prof.ª Cláudia e 

não nos deparamos com nenhum “delinquente”, apenas encontramos alunos 

comuns como em qualquer escola para adolescentes. 

As instalações também nos surpreenderam, pois, havia sala de informática e 

de multimídia disponível para a nossa utilização. Nos encontros subsequentes 

conhecemos os jovens cheios de energia, talento e vontade de experimentarem 

novas vivências. Ou seja, a imagem negativa criada pelo enfoque da mídia gera 

uma distorção da realidade, estereotipando lugares e as pessoas que lá habitam. 

O bairro dos Guarapes é uma região periférica de Natal e como tal há um 

peso social simbólico devido a imagem negativa gerada midiaticamente. Contudo é 

um bairro onde habitam pessoas em vulnerabilidade social, pessoas carentes, 

famílias de baixa renda, e que convivem130 com situações de violência, 

criminalidade e discriminação. Convivendo com pessoas que cumprem sua rotina 

de trabalho e vida doméstica como em qualquer outro lugar. 

Observamos na rotina da Escola Municipal Francisco de Assis Varela 

Cavalcanti que alguns alunos realizavam sua primeira refeição do dia ao tomar a 

merenda na escola. E houve momentos que faltou esse recurso no educandário. 

Vimos o esforço de professores e diretoria para não prejudicar os alunos. 

Testemunhamos atrasos de salários, e não repasse de recursos, e em meio aos 

desafios, heróis anônimos mantendo o barco em curso. 

Jovens que pela necessidade de ajudar a família se ausentaram dos estudos 

e dos projetos educativos para trabalhar, ou cuidar dos irmãos menores para os 

pais poderem buscar renda para a família.  A realidade sob a ótica de alguns 

daqueles jovens é a falta de recursos e poucas oportunidades na vida.  

Nesse contexto a escola tem sido, na medida do possível, uma porta de 

abertura a novas possibilidades. A emancipação social para estes jovens131 é uma 

                                            
 
130 

O tráfico, a violência urbana e a criminalidade estão radicados em qualquer bairro, pois, trata-se 
de preconceito atrelar criminalidade a bairros de periferia.

 

131
 Assim como para qualquer pessoa. 
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busca que se inicia, mas não tem término mensurável. Entretanto, a cada etapa 

vencida é um ponto de melhoria para condição de vida social, econômica e pessoal 

conquistada.  

É nesta conjuntura que a Comunicação e a Educação estão presentes no 

cotidiano da comunidade, não apenas na figura institucionalizada da escola, nem 

especificamente nos meios de comunicação, mas com a construção erigida pelas 

ações educomunicacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao chegarmos à reta final deste trabalho, convém rever o problema da 

pesquisa: a atividade comunicacional realizada por alunos poderia estimular a 

busca por emancipação social, exercício da cidadania, desenvolvimento de senso 

crítico ao discurso da mídia hegemônica e engajamento na sua própria educação 

escolar? Também convém relembrar o objetivo que foi investigar a prática 

educomunicacional na escola Francisco de Assis Varela Cavalcanti, Natal/RN, 

como meio de promoção à busca por emancipação e cidadania. Partindo destes 

pontos que conduziram esta pesquisa podemos afirmar que: 

a) Devido à prática dialógica e inclusiva da atuação 

extensionista desenvolveu-se nos alunos aspectos relativos à 

motivação, autoestima, e engajamento escolar. 

b)  A construção do próprio discurso, assim como a 

visibilidade, proporcionou a vivência da cidadania comunicativa 

quanto ao direito de expressão. Assim como, ao lidar com o respeito à 

diversidade, compromisso, comportamento inclusivo, 

responsabilidade para consigo e para com o grupo, verificou-se o 

exercício de direitos e deveres da cidadania social.  

c) Mesmo em pouca intensidade, a leitura crítica foi 

estimulada nos jovens ao tratarem de temas da comunidade e pautas 

diferentes das da mídia comercial, ao se apropriarem de 

conhecimentos comunicacionais publicando sua própria pauta. 

d) Estímulos à emancipação foram feitos devido à 

proximidade com o universo acadêmico e o desejo de realizar um 

curso de nível superior. Por meio das práticas educomunicacionais, 

os jovens se aprimoram na leitura, escrita, interpretação que resultou 

em melhora no desempenho escolar. 

No quinto capítulo apresentamos resultados e análises, que evidenciaram a 

presença de elementos de emancipação, cidadania e afeto/motivação construídos 

por meio da formação de competência para ator de transformação social.   

Em relação aos estudantes universitários da equipe do projeto, convém frisar 

a importância do trinômio ensino-pesquisa-extensão na formação acadêmica de 
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nível superior. Tanto para humanização da ciência, como forma de aproximação da 

universidade com a sociedade, apresentamos os seguintes apontamentos:  

a) Relação interpessoal entre docente-discente que gera inúmeros 

aprendizados, tanto em horizontalidade quanto em profundidade, 

devido à proximidade pela convivência na atividade de extensão.  

b) Oportunidade de vivenciar pesquisa e extensão, aumentando as 

aprendizagens, estreitando relações, aplicando na prática os 

conhecimentos vistos nas aulas e em livros.  

c) Integração com a sociedade, por meio do convívio com a realidade 

de periferia. Alunos132 de classe média e alta saem da sua bolha 

social e abarcam novas possibilidades de enxergar o mundo e 

desenvolver um olhar crítico a partir da realidade percebida e 

experimentada por eles mesmos.  

No que concerne às práticas educomunicacionais realizadas, podemos 

afirmar que a comunicação desenvolvida em ambiente escolar demonstrou ser uma 

possibilidade praticável. Obtivemos resultados promissores, dos quais, foram 

notados pelo desenvolvimento dos alunos e repercussões positivas na equipe da 

escola. A Educomunicação se apresentou como uma proposta possível de renovar 

a atividade educacional na escola. Especialmente ao oportunizar articulação entre 

aspectos da conjuntura social da comunidade com o ensino-aprendizagem.  

Portanto, a comunicação em ambiente escolar pode oportunizar recursos 

para a educação e motivação de alunos e relativamente de professores133. 

Aproxima os avanços tecnológicos e culturais comunicativos à atividade 

educacional. Estimula o envolvimento dos estudantes com a aprendizagem, com a 

escola e com a comunidade. E pode ser criado um portal de visibilidade 

institucionalizado na escola. 

Entretanto, há um fator relevante que precisa ser mencionado. O trabalho 

desenvolvido pela Agência Mais Guarapes, só teve possibilidade de ocorrer devido 
                                            
 
132

 Entre os membros da equipe do projeto também se encontraram alunos de classe social de 
menor poder aquisitivo. Contudo, enfatizamos o predomínio de público com maior poder aquisitivo 
nas Universidades Federais. 
 
133

 A relatividade da motivação do professor se deve aos muitos outros fatores que compõem a sua 
forma de viver e atuar na educação. 
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ao envolvimento incondicional da direção da instituição. É fato que se tivesse 

havido maior engajamento dos professores a amplitude alcançada seria maior. No 

entanto, foi o apoio, a parceria e a cumplicidade da direção, representada na figura 

da diretora prof.ª Cláudia Regina de Araújo, que gerou uma sinergia entre escola e 

projeto para o bem dos alunos, possibilitando, assim a consecução de tudo o que 

foi realizado.  

Contudo, não se pode concluir um estudo como este, com duração de dois 

anos de imersão na realidade do campo de pesquisa, sem registrar em forma de 

crítica as interferências conjunturais, político-econômica, que abalaram ainda mais 

as bases do ensino público. 

Ao longo desta pesquisa, pudemos verificar o quanto as medidas 

governamentais foram sentidas dentro da escola. Independentemente de a 

Educomunicação ser uma proposta transformadora, ela tem limites quando a 

conjuntura afeta estruturalmente alguns pilares da sociedade tais como economia, 

política e cidadania. 

 Testemunhamos corte de verbas, não repasse de fundos, escassez de 

merenda, falta de material de expediente, atraso de salários, extinção de 

programas134 educacionais valiosos para o desenvolvimento de alunos. Estes são 

alguns dos fatores destrutivos da motivação de profissionais da educação ao ter 

que exercer sua profissão em condições precárias. 

Portanto, pensar em Educação envolve cidadania e justiça social a ser 

empreendida por todos os que buscam a construção de um país emancipado. 

Desenvolver o pensamento crítico dos aspectos colonizadores hegemônicos 

políticos, econômicos ou midiáticos é um processo de construção de liberdade, que 

culmina em emancipações. A Educomunicação é uma proposta no qual verificamos 

resultados sensivelmente promissores nestes pontos. 

Infelizmente o ensino, e a escola pública estão em situação periclitante. 

Esperamos que as novas gerações mudem o país, mas não são dadas as 

condições para que os jovens das classes de baixa renda se formem cidadãos 

atuantes. Termina por ser um desafio emancipar-se e viver dignamente por meio 

                                            
 
134

 Em 2017 foi extinto o programa neurociências que acolhia estudantes do ensino público. 
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de uma carreira135 profissional. Com uma educação insuficiente, o que se pode 

esperar destes jovens, de forma generalizada, é que supostamente serão 

subempregados ou profissionais informais perpetuando um paradigma de exclusão 

social. Isto sem contar com a parcela que será cooptada pelo crime organizado. 

A cidadania, em todas as suas dimensões, permanece mal conhecida e 

menos ainda, exercida. Um dos papéis da Educação, formar os futuros membros 

ativos da nação, vem falhando. No entanto, convém frisar que não somente pela 

necessidade de reformular metodologias educacionais adequando-as aos avanços 

tecnológicos e comunicacionais, que é fato. Mas primordialmente, por estar sendo 

dilapidada pela intervenção destrutiva de interesses político-governamentais. 

A atual conjuntura do Brasil nos demonstra o quanto a Educação 

emancipadora e a Comunicação descolonizada, são necessárias para mudar este 

status quo. Ousadia, envolvimento, compromisso pelo coletivo na figura do outro, e 

um pouco de subversão que motiva a saída da zona de conforto, são propostas 

para revolucionar a escola e a Comunicação. As potencialidades humanas na 

figura de professores, alunos e membros do ecossistema escolar são atores de 

transformação social. Entretanto, estamos necessitando formar diretrizes, aplicar 

metodologias para atuar de forma diferente do que está estabelecido. Neste 

contexto se afigura a Educomunicação como uma das possiblidades para esta 

construção.  

É preciso formar ecossistema comunicacional na ambiência escolar de 

forma a permitir o exercício da cidadania e a busca por emancipação desde os 

primeiros anos de atividade escolar. E assim oportunizar o descortinar de 

possibilidades pelos próprios alunos, estimulando a motivação que amplia a 

construção de novos saberes. 

  

 

                                            
 
135

 Sabemos que há alunos de periferia que se destacam estudando em escolas públicas, que 
conseguem uma formação melhor, que passam na seleção para estudar em escolas técnicas (como 
o IFRN) e que chegam a cursar Universidades Federais. Mas estes casos são exceções e não a 
regra. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – RESUMO E OBJETIVOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Título: AGÊNCIAS FOTEC E MAIS GUARAPES: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE E NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTI 
 
Resumo: 
O projeto proposto é uma continuação do projeto desenvolvido em 2016, intitulado: Agência de 
comunicação multimídia experimental na Escola Municipal prof. Francisco de Assis Varela 
Cavalcanti e na Universidade. A ação extensionista é uma iniciativa com base na interface entre a 
Comunicação e a Educação. Tem como objetivos: Desenvolver experiências práticas em 
comunicação social, experimental, multimídia, na Agencia Fotec (http://www.fotec.ufrn.br/home/), a 
partir do Laboratório de Comunicação (da UFRN) e na Agência Mais Guarapes Comunicação 
(https://maisguarapescomunicacao.wordpress.com/ - na Escola Municipal prof. Francisco de Assis 
Varela Cavalcanti – Bairro do Guarapes - Natal/RN). Metodologicamente será executado a partir da 
Pesquisa-ação e Metodologia Participativa. Pretende-se realizar o Projeto, a partir de 04 (quatro) 
ações: 1 - como uma ação contínua, interna da Instituição, funcionando em uma sala específica, 
situada no LABCOM - Laboratório de Comunicação Social, do DECOM - Departamento de 
Comunicação Social, durante todo o ano, nos dois períodos letivos de 2017; 2 – como uma ação 
externa à Instituição, sendo reproduzida com a mesma estratégia na Escola Municipal prof. 
Francisco de Assis Varela Cavalcanti, localizada no bairro do Guarapes, zona leste de Natal/RN. 
Nesse cenário montaremos uma redação e reproduziremos todas as nossas práticas funcionais em 
comunicação, a exemplo da agência modelo (Agência Fotec/UFRN). 3 – como um repositório das 
produções dos alunos nas Componentes Curriculares Fotojornalismo, Linguagem jornalística e 
Introdução ao jornalismo; 4 – a última ação está vinculada à divulgação e cobertura dos eventos 
realizados pelas Unidades de Centros, Departamentos e Pró-reitorias da UFRN, como congressos, 
semanas, simpósios, seminários, etc. Espera-se proporcionar uma reflexão crítica sobre as 
mensagens midiáticas aos jovens da EMFAVC; oferecer orientação sobre direito-cidadania-
emancipação social aos jovens da UFRN e da EMFAVC; aproximar os alunos da Escola Pública da 
Universidade; estimular neles o desejo de ingresso em um curso superior e incentivar o gosto pela 
comunicação social; estimulá-los a divulgar atividades da Escola Municipal Francisco de Assis 
Varela Cavalcanti e da comunidade do Guarapes. 
 
  
Objetivos Gerais:  
- Desenvolver experiências práticas em comunicação social, experimental, multimídia, na Agencia 
Fotec (http://www.fotec.ufrn.br/home/), a partir do Laboratório de Comunicação (da UFRN) e na 
Agência Mais Guarapes Comunicação (https://maisguarapescomunicacao.wordpress.com/ - na 
Escola Municipal prof. Francisco de Assis Varela Cavalcanti – Bairro do Guarapes - Natal/RN), 
associando a comunicação e a educação, afim de promover o direito-cidadania-emancipação social 
aos jovens da UFRN e da Escola Municipal Francisco de Assis Varela Cavalcante. 
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ANEXO 2 - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
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ANEXO 3 - FORMULÁRIO PARA ELEIÇÃO DO NOME DO BLOG 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que neste documento já consta a relação dos três nomes mais 

votados dentre todos os que surgiram durante a eleição realizada pela direção da 

escola. E dentre eles o em destaque o nome que foi escolhido como o definitivo. 
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ANEXO 4 – “PRINT136” DAS PUBLICAÇÕES NO PORTAL 
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 Imagens fotografadas na página do site Mais Guarapes Comunicação. 
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 Figura  - Aplicação do primeiro formulário antes das oficinas 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – SELEÇÃO DE FOTOS DA PESQUISA 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Bastidores da oficina de fotografia 

Figura 32 – Primeira equipe do projeto 

Fonte: professora JN 

Figura 34 - Atuação de bolsista da agência FOTEC 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 35 – Oficina de  edição de vídeo 

Figura 36 – Reunião com o prof. coordenador 

Figura 37 - Laboratório de informática 
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Figura 38 – Entusiasmo dos participantes 

Figura 39 – Iniciando a produção de conteúdo 

Figura 40 - Oficina de vídeo-reportagem 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Figura 43 – Última fotografia com AM 

Figura 41 – Reunião com professores da escola 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 42 – Primeira entrevista de AM 

Fonte: Alencar /Arquivo FOTEC 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 46 – Inspecionando o equipamento de rádio 

Figura 45 - Agência FOTEC e Agência Mais Guarapes 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 44 - o Entrevista para matéria em texto 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 48 - Registros de atividades a todo instante 

Figura 49 - Orientações antes de cobrir o evento no CEMURE 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 47 - Membros da Agência FOTEC 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 50 - As equipes sempre atuando unidas 

Figura 51 Preparação da equipe de filmagem no CEMURE 

Figura 52 - Acolhimento e simpatia para motivar 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 53 – Equipe de vídeo-reportagem 

Figura 54 – Profa. Cláudia, Prof. Itamar e alunos 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 55 – Educomunicação na prática 

Figura 56 - Reunião de pauta 

Figura 57 - Pautas e equipes definidas em conjunto 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Fonte: Alencar Guimarães/ Arquivo FOTEC 

Figura 59 - Pesquisadores da FOTEC 

Figura 58 - Reunião de Equipe da Agência FOTEC 

Figura 60 - Avaliação e planejamento constante 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Alencar Guimarães/ Arquivo FOTEC 
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Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 62 - Alunos entrevistados durante os trabalhos 

Figura 61 - Matéria sobre o projeto para a TV Cabugi 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 63 - Uma experiência marcante 
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Figura 64 - Perfeito entrosamento entre projeto e escola 

Fonte: Cícero Oliveira 

Figura 65 - Pátio da escola durante o intervalo 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Figura 66 – Parte da equipe FOTEC na visita à TV Cabugi 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 68 – Distribuição de livros de Francisco Júnior 

Figura 67 - Mestrandos e graduanda pesquisando Comunicação 

Fonte: aluno RA 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Figura 69 – Dependências internas da TV Cabugi 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 70 – Setor de engenharia da emissora 

Figura 71 – Alunos do bairro dos Guarapes no estúdio 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Figura 72 – Selfie durante reportagem na CIENTEC 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 73 – Intervalo para o almoço na CIENTEC 

Figura 74 - Equipe da Agência Mais Guarapes na CIENTEC 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 
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Figura 75 – Confraternização de encerramento de 2017 

Fonte: Jadeane Arruda 

Fonte: Dilson F. Rodrigues 

Figura 76 - Roda de conversa no encerramento das atividades 
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Figura 77 - Matéria feita com uma coordenadora 

Figura 78 - Decisões tomadas em conjunto 

Fonte: Cícero Oliveira 

Fonte: Cícero Oliveira 

Fonte: Cícero Oliveira 

Figura 79 - Equipe de produção textual em ação 
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Fonte: Cícero Oliveira 

Figura 80 – Registros para a FOTEC 

Figura 81 - Pesquisa e extensão realizada por muitas mãos 

Fonte: Cícero Oliveira 
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Figura 82 – Momento de descontração após as atividades 

Fonte: Cícero Oliveira 

Fonte: Cícero Oliveira 

Figura 83 – Planejando as ações 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO 1 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO  SOBRE EVASÃO DOS ALUNOS 

 

 

FORMULÁRIO SOBRE EVASÃO COM OS ALUNOS 

 

Nome do aluno: _________________________________________________________ 

Série:______________________________________ data:     _____/_________/ 2016 

 

Em relação à usa participação no projeto MAIS GUARAPES COMUNICAÇÃO responda. 

1- Como está a sua frequência no projeto: 

a-(  ) nunca faltei 
b-(  ) faltei às vezes 
c-(  ) faltei várias vezes 
d-(  ) deixei de ir 

 

2- Caso você tenha respondido os itens “b” e “c” da questão anterior responda qual o motivo 

de suas faltas e justifique. 

3- No caso de você ter respondido a questão “d” da questão 1 fale porque você deixou de 

participar do projeto. Justifique. 

4- O que precisa ser feito para você poder voltar a participar do projeto? 

5- Para você o que pode ser melhorar? 

 

 

APÊNDICE D -  ROTEIRO DE ENTREVISTA EM AÚDIO SOBRE EVASÃO 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SOBRE EVASÃO 2016 

 

 

1- Nome completo. 

2- Qual a série? 

3- Por que você saiu do projeto? 

 

 

 

 



207 
 
 

 

APÊNDICE E – ROTEIRO ENTREVISTA COM ALUNOS  EM VÍDEO 2016 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA ALUNOS – FINALIZANDO O ANO 2016 

Em relação à sua participação no projeto MAIS GUARAPES COMUNICAÇÃO responda. 

1- Como você acha que era antes de participar do projeto? 

2- Como você acha que é agora depois de participar do projeto? 

3- O que você acha que mudou? 

4- O que você acha que está melhor? 

5- Em relação à você, o que ainda não melhorou? 

6- E o que pode melhorar? 

 

 

APÊNDICE F -  ROTEIRO ENTREVISTA EM ÁUDIO COM A EQUIPE DA 

ESCOLA 2016 

 

ROTEIRO DE ENTREVISA EQUIPE DA ESCOLA 

Observando os alunos que participam do projeto MAIS GUARAPES COMUNICAÇÃO 

Antes de participar do projeto 

1- Como era o comportamento destes alunos antes de participar do projeto? 

2- Como era a autoestima destes jovens antes de participar do projeto? 

3- Qual era a visão de mundo deles e as perspectivas que viam para o seu futuro? 

Após participar do projeto  

1- Como está o comportamento destes alunos? 

2- Como está a autoestima destes jovens? 

3- Qual é a visão de mundo deles e as perspectivas que vêm para o seu futuro? 

4- O que você acha que está melhor? 
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APÊNDICE G – LISTA DE PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS GUARAPES 

 

 

 NOME FUNÇÃO PERÍODO 

1 Itamar de Morais Nobre Professor - coordenador 16/17 

2 Dilson F. Rodrigues Mestrando - subcoordenador 16/17 

3 Ítalo Albano Aluno-bolsista 2016 

4 Alencar Guimarães Aluno-bolsista 2016 

5 Gabriela Gavioli Aluna-bolsista 2016 

6 Luana Aladim Aluna-bolsista 2017 

7 Thalia Varela Aluna-bolsista 2016 

8 Ruth Andrade Aluna-bolsista 2016 

9 Pedro Vinícius Aluno-bolsista 2016 

10 Elis Dejane  Aluna-bolsista 16/17 

11 Mika Hakkinen Silva Aluno - colaborador voluntário 2016 

12 Júlia Cruz Carvalho Aluna - colaboradora voluntária 2016 

13 Cícero Batista Oliveira Servidor - colaborador voluntário 2016 

14 Francisco Rocha Graduado - colaborador voluntário 2016 

15  Francisco Hiago Aluno - colaborador voluntário 2016 

16 Alice Andrade Aluna - mestranda colaboradora 16/17 

17 Beatriz (Bia) Lima Aluna - colaboradora voluntária 16/17 

18 Daniela Vieira Aluna - colaboradora voluntária 2016 

19 Caio Rodrigues Aluno - colaborador voluntário 2016 

20 Ricardo Moreira Aluno - colaborador voluntário 2016 

21 Jadeane Arruda Aluna - colaboradora voluntária 2017 

22 Maria Luiza Guimarães (Malu) Aluna-bolsista 2017 

23 Fábio de Oliveira Aluno-bolsista 2017 

24 Alyrson Aguiar Aluno-bolsista 2017 

25 Milka Moura Aluna-bolsista 2017 

26 Rebeca Sousa Aluna-bolsista 2017 

27 Letícia França Aluna-bolsista 2017 

28 Thays Machado Aluna-bolsista 2017 

29 Talisson Ferreira Aluno-bolsista 2017 

Lista ordenada pela função e ano de atuação 


