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1. RESUMO 

O presente estudo situa-se no âmbito da Educomunicação, área que compreende a 

inter-relação entre Educação e Comunicação e que desenvolve ações de 

transformação dos espaços formais e informais de educação, por meio da análise 

crítica dos meios de comunicação, bem como a produção de uma peça de 

comunicação feita pelos alunos para a sua própria comunidade escolar. Nesse 

contexto, pretende-se, a partir do estudo de diversas obras, examinar os princípios 

teórico-metodológicos do campo e elaborar uma proposta de intervenção, tendo em 

vista a verificação de sua eficácia na esfera educacional. 

2. INTRODUÇÃO 

A Educomunicação caracteriza-se como um campo de pesquisa que busca rever os 

conceitos de comunicação compreendidos, pelo senso comum, apenas como forma 

de persuasão e manipulação das massas com uma finalidade comercial (CITELLI, 

2011). Além disso, propõe integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos 

produtos midiáticos (SOARES, 2011). 

Esta pesquisa volta-se para o difícil contexto educacional brasileiro, no qual ainda 

impera o modelo tradicional de mera transmissão de conhecimentos do professor 

para o aluno, cujos educadores, muitas vezes, sequer conhecem e pouco utilizam os 

novos modelos teóricos que, inclusive, estão presentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: “A presença crescente dos meios de comunicação na vida cotidiana 

coloca, para a sociedade em geral e para a escola em particular, a tarefa de educar 

crianças e jovens para a recepção dos meios” (BRASIL, 1998, p. 89). Nesse sentido, 

o conceito e as práticas educomunicativas vêm somar-se às propostas dos PCN ao 

formar receptores críticos e autônomos frente aos meios. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo central é verificar de que forma as teorias estudadas podem contribuir 

para a ampliação do diálogo e de relações democráticas na escola, o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos e, sobretudo, possibilitar que os 

estudantes atuem como receptores críticos e agentes construtores da comunicação. 

Portanto, a finalidade deste trabalho é instrumentalizar os alunos para uma leitura 

crítica dos meios de comunicação e para a produção de suas próprias mensagens 

midiáticas, uma vez que a pesquisa e a produção de seu próprio material permitem 

que o aluno faça suas análises e escolhas e, com isso, torne-se um cidadão crítico: 

“A partir de um projeto de interação midiática, o aluno percebe que pode manipular e 



ser autoritário ou fazer uma gestão democrática. Assim, descobre as diferenças 

dessas relações e começa a ter critérios para julgar” (SOARES, 2011, p. 89). 

4. METODOLOGIA 

Após o período de estudos teóricos, pretende-se implementar uma oficina de análise 

e produção midiática nas aulas de Língua Portuguesa, em uma escola estadual de 

São Paulo, sob a perspectiva e os princípios norteadores da Educomunicação 

(CITELLI, 2001). 

De forma geral, as propostas a serem aplicadas na escola envolverão o gênero 

textual notícia e terão aulas com uma rica utilização de linguagens e mídias 

diversas, além do jogo Guten News, que será integrado às aulas. 

Como produto final, propõe-se que os alunos produzam seu próprio veículo de 

comunicação, um Jornal Mural, de forma colaborativa e autônoma. Nesse contexto, 

o papel do professor será orientar os estudantes em relação a conteúdos e técnicas, 

enquanto que os alunos contribuirão com sua criatividade e com seu amplo 

conhecimento sobre o público-alvo do produto midiático: a comunidade escolar. 

Assim, ao optar por elaborar um produto completo em vez de trabalhar com os 

gêneros jornalísticos de forma fragmentada, pretende-se estimular e valorizar as 

diversas habilidades dos estudantes, como desenhar, entrevistar, escrever e 

fotografar. Procura-se, desse modo, questionar e refutar a supervalorização da 

escrita em detrimento das demais capacidades nas aulas de Língua Portuguesa, 

como tem sido feito na educação tradicional. Este projeto busca, portanto, deixar um 

legado de Educomunicação para a escola participante da proposta aqui descrita. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre os aspectos teóricos da Educomunicação 

e de obras relativas à análise e à inserção da mídia na sala de aula. 

Logo depois, foram observadas várias aulas na escola estadual em que o projeto 

ocorrerá, para que fosse possível elaborar práticas que tenham como embasamento 

tal teoria, e, também, foram observadas algumas aulas da oficina de 

Educomunicação “Dante em Foco”, do colégio Dante Alighieri. Após esse período de 

observação e análise, foram criadas propostas didático-metodológicas 

educomunicativas para serem aplicadas no 7o. ano do Ensino Fundamental II. 

A ideia principal é que as atividades desenvolvidas levem o aluno a interpretar 

notícias veiculadas em diferentes mídias, reconhecendo as suas especificidades; ser 

capaz de produzir notícias; compreender componentes estéticos básicos da 



linguagem visual; desenvolver habilidades de trabalho em equipe e produzir um 

veículo de comunicação de forma colaborativa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir da análise de experiências educomunicativas bem sucedidas no colégio 

Dante Alighieri, pode-se constatar que a educomunicação representa uma mudança 

de paradigmas (ANTUNES, 2010). Uma vez que parte dos alunos que, no ensino 

regular, não demonstravam interesse e realizavam as atividades solicitadas de 

forma descomprometida e mecânica, ao serem inseridos no modelo 

educomunicativo, mostraram-se responsáveis e envolvidos com o bom 

desenvolvimento das tarefas, atuando como protagonistas no ambiente escolar 

(FREIRE, 2002). Além disso, pode-se notar que os alunos aprimoraram 

significativamente as capacidades de compreensão e argumentação, em diferentes 

contextos e gêneros textuais. 

Por fim, por meio da educomunicação, espera-se que, ao final do processo, os 

alunos saibam pesquisar sobre diversos assuntos, visto que, ao longo da produção 

do jornal, precisarão divulgar informações que façam a diferença para leitores de 

interesses variados; sejam capazes de exercer um olhar crítico-reflexivo, sabendo 

que outras pessoas podem usar a comunicação para influenciá-los, e, também, de 

lidar com o poder que o conhecimento das estratégias persuasivas proporciona. 

Estas habilidades os ajudarão na vida e na profissão que escolherem seguir. 
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