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“Ninguém tira o trono do estudar  

Ninguém é o dono do que a vida dá  

E nem me colocando numa jaula porque sala de 

aula  

Essa jaula vai virar  

A vida deu os muitos anos de estrutura do 

humano  

À procura do que Deus não respondeu  

Deu a história, a ciência, a arquitetura  

Deu a arte e deu a cura e a cultura pra quem leu  

Depois de tudo até chegar neste momento  

Me negar conhecimento é me negar o que é meu  

Não venha agora fazer furo em meu futuro, 

Me trancar num quarto escuro e fingir que me 

esqueceu  

Vocês vão ter que acostumar porque...  

Ninguém tira o trono do estudar  

Ninguém é o dono do que a vida dá  

E nem me colocando numa jaula  

Porque sala de aula  

Essa jaula vai virar  

E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo  

E perder o sono mesmo para lutar pelo que é seu  

Que neste trono todo ser humano é rei  

Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu  

Pra ter escolha tem que ter escola  

Ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar  

Nem a lei, nem estado, nem turista  

Nem palácio, nem artista, nem Polícia Militar  

Vocês vão ter que me engolir, se entregar  

Porque ninguém tira o trono do estudar”  

(Dani Black)  
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objeto os projetos educomunicativos pensados, planejados e 

executados na Escola de Referência em Ensino Médio Berimbau (EREMB), localizada na 

Região Metropolitana do Recife. Nessa direção, orientou-se pelo objetivo geral de analisá-los 

com base nos sentidos que os discentes lhes atribuem. Especificamente, visou: (a) analisar a 

relação das culturas juvenis com os projetos educomunicativos a partir da fala dos alunos; (b) 

verificar como os estudantes entendem o sentido de sua participação nos projetos 

educomunicativos; e (c) discutir como os projetos educomunicativos interferem na percepção 

dos discentes acerca da escola e de seu processo de escolarização. A pesquisa se pautou pelo 

pressuposto de que esses projetos dialogam com as culturas juvenis, criando espaços na 

EREMB que fazem mais sentido para os estudantes, reconhecendo-os como sujeitos 

integrantes e ativos das dinâmicas educacionais e protagonistas da construção do 

conhecimento. Tal pressuposto se associa com as discussões da Educomunicação (SOARES, 

2011, 2014; MARTÍN-BARBERO, 2011, 2014; CITELLI, 2011; KAPLÚN, 2011, 2014; 

OROZCO-GÓMEZ, 2011), harmoniza-se com a ideia de práxis pedagógica apresentada por 

Souza (2012), sendo perpassado por reflexões acerca da escola de tempo integral 

(CAVALIERI, 2002, 2007, 2009), tal qual se configura a EREMB, e pelo conceito de 

juventudes (CASSAB, 2009, 2012; ABRAMO, 2007; PAIS, 1990). Quanto à metodologia, 

adotou-se uma abordagem qualitativa através da realização de entrevistas semiestruturadas 

com os professores responsáveis pelos projetos e com a gestão, a aplicação de questionários 

com os estudantes e, com eles, também a formação de dois grupos focais. Como 

procedimento de interpretação dos dados coletados foi utilizada a Análise de Conteúdo (AC) 

através da qual se chega às categorias da obrigação, instrumentalização, identificação e 

produção, que são atravessadas de forma múltipla e contraditória por distintos núcleos de 

sentido, por exemplo: conhecimento poderoso, identificação pela escola e sair do tédio e 

monotonia da sala de aula. Finalmente, a análise aponta que o pressuposto do qual parte a 

pesquisa, relacionado com a criação de espaços na escola que façam sentido para os 

estudantes, não se sustenta sozinho a partir da presença ou ausência das culturas juvenis, mas 

em articulação com outros elementos e questões. 

 

Palavras-chave: Educomunicação. Escola de Referência em Ensino Médio. Culturas Juvenis. 

Práxis Pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation has as an object educommunicative projects which were thought, planned 

and executed in the High School Berimbau (EREMB), reference in high school teaching in 

Recife. Along these lines, the dissertation has the general objective to analyze those projects 

through the meaning ascribed by the students. More specifically, it aimed: (a) to analyze the 

relationship between youth culture and educommunicative projects from the students speech; 

(b) verify how the students understand the meaning of their participation in 

educommunicative projects; and (c) discuss how educommunicative projects interfere in the 

students´ perception about the school and the process of schooling. The research was based 

on the hypothesis that those projects relate with youth culture and develop spaces at EREMB 

which are more meaningful for the students, recognizing them as active subjects of 

educational dynamics and leading figures in the development of knowledge. This assumption 

relates with discussions about Educommunication (SOARES, 2011, 2014; MARTÍN-

BARBERO, 2011, 2014; CITELLI, 2011; KAPLÚN, 2011, 2014; OROZCO-GÓMEZ, 

2011), harmonizes with the idea of pedagogical praxis presented by Souza (2012), being 

pervaded by thoughts about integral school (CAVALIERI, 2002, 2007, 2009), such as 

EREMB, and by the concept of youth itself (CASSAB, 2009, 2012; ABRAMO, 2007; PAIS, 

1990). As for the methodology, it was used a qualitative approach through semi structured 

interviews with teachers responsible for the projects as well as with the school management, 

and questionnaires applied to the students, as well as the development of two focal groups 

with them. As for procedure of data interpretation it was used Content Analysis (CA) through 

which it was taken categories of obligation, instrumentation, identification and production, 

which are affected by many and contradictory meanings, for example: powerful knowledge, 

identfication for the school and get out from the classroom´s monotony and tedium. Finally, 

the analysis indicated that the research´s hypothesis, relate with the criacion of spaces at the 

school which are more meaningful for the students, can´t be supported just based on the 

presence or absence of youth culture, but in relation with others elements and questions.  

 

 

Keywords: Educommunication. School Reference in High School teaching. Youth Culture. 

Pedagogical Praxis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Primeiramente, fora Temer! 

 

Pode desrespeitar a ABNT1 pela democracia? O uso da epígrafe, por via de regra, deve 

relacionar-se com a matéria tratada no corpo do trabalho. Sendo a temática da investigação 

apresentada os projetos educomunicativos de uma Escola de Referência em Ensino Médio, o 

emprego aqui feito seria equivocado não fosse a necessidade de chamar atenção para a 

questionável constitucionalidade do processo de impeachment finalizado – ou para o que 

parece se configurar como golpe impetrado – contra o mandato legítimo da presidenta Dilma 

Rousseff (PT2). Segundo a escritora polonesa Wislawa Szymborska (2011), 

 

Somos filhos da época/ e a época é política./ Todas as tuas, nossas, vossas 

coisas/ diurnas e noturnas,/ são coisas políticas./ Querendo ou não 

querendo,/ teus genes têm um passado político,/ tua pele, um matiz político,/ 

teus olhos, um aspecto político./ O que você diz tem ressonância,/ o que 

silencia tem um eco/ de um jeito ou de outro político./ Até caminhando e 

cantando a canção/ você dá passos políticos/ sobre um solo político./ Versos 

apolíticos também são políticos,/ e no alto a lua ilumina/ com um brilho já 

pouco lunar./ Ser ou não ser, eis a questão./ Qual questão me dirão./ Uma 

questão política./ Não precisa nem mesmo ser gente/ para ter significado 

político./ Basta ser petróleo bruto,/ ração concentrada ou matéria reciclável./ 

Ou mesa de conferência cuja forma/ se discutia por meses a fio:/ deve-se 

arbitrar sobre a vida e a morte/ numa mesa redonda ou quadrada./ Enquanto 

isso matavam-se os homens,/ morriam os animais,/ ardiam as casas,/ ficavam 

ermos os campos,/ como em épocas passadas/ e menos políticas (p. 77-78). 

 

 Esta pesquisa não poderia ser mais política. Em outros tempos, talvez, o político se 

ocultasse por trás das linhas, ou da pretensa neutralidade científica advogada pela academia. 

Hoje, não tem permissão para tal. Os meses correspondentes à sua escrita foram os mesmos 

em que se testemunhou a pauta das políticas públicas educacionais girando em torno do 

Programa Escola Sem Partido3, reflexo da agenda conservadora, elitista, patriarcal, 

discriminatória e excludente preconizada pelas elites hegemônicas e que toma conta do atual 

governo; a sinalização para a privatização do Ensino Médio e do Ensino Superior; corte nas 

bolsas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)4; o fim do Programa Ciências Sem 

                                                 
1 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
2 PT – Partido dos Trabalhadores. 
3 Projeto da direita para a educação que prevê a eliminação de discussões ideológicas sob a ideia falaciosa de 

neutralidade do conhecimento. 
4 Programa destinado a financiar a graduação de estudantes em instituições não gratuitas.  
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Fronteira (CsF)5 na graduação e outras medidas que representam um retrocesso para a 

educação. 

Nesse sentido, um trabalho que acredite na educação pública de qualidade para todos e 

que reconheça a essencialidade do direito à comunicação e à livre expressão na instituição 

escolar não pode, pois, ignorar o contexto político no qual foi gestado e deixar de contrariá-lo. 

Por isso, o mais veemente protesto relativo às adversidades e aos percalços que maculam a já 

combalida Democracia brasileira e comprometem o futuro. 

Com tal registro, pode-se adentrar nas formalidades exigidas e esperadas. O objeto 

próprio desta pesquisa são os projetos educomunicativos pensados, planejados e executados 

na Escola de Referência em Ensino Médio Berimbau (EREMB)6, tais quais: Semana da 

Matemática, Feira de Ciências, Projeto Meio Ambiente, Feira de Empreendedorismo, 

Projeto Conviver com o ECA na Escola, O Beletrista, Teatro de Sombras, Projeto do 

Halloween e Oficinas de Artes. 

Partiu-se do pressuposto de que os projetos dialogam com as culturas juvenis, criando 

espaços na EREMB que fazem mais sentido para os estudantes. Ele se associa com as 

discussões da Educomunicação, harmoniza-se com a ideia de práxis pedagógica, sendo 

perpassado por reflexões acerca da escola de tempo integral, tal qual se configura a instituição 

onde o estudo foi realizado, e pelo conceito de juventudes, considerando quem são os sujeitos 

investigados. 

Especificamente, a práxis pedagógica será tomada como tema de investigação por 

direcionar a especulação em torno dos projetos educomunicativos da EREMB a partir da 

forma como é pensada por Souza (2012). O autor acredita que a prática discente, a prática 

docente, a prática epistemológica/gnosiológica e a prática gestora são dimensões que 

compõem a práxis pedagógica. Ele chama atenção para a inter-relação entre os sujeitos 

educacionais (gestores, discentes e docentes) no processo de construção de conhecimentos e 

conteúdos pedagógicos (prática epistemológica), esses últimos associados com os projetos em 

questão. As reflexões sobre esse assunto desmembram-se nos capítulos 1 e 3. 

Os debates sobre o modelo da escola de tempo integral, contemplado no capítulo 2, e o 

conceito de juventudes, inserido no capítulo 3, também se revelam como necessários. Esse se 

justifica uma vez que o entendimento quanto aos discentes passa pelo fato de serem jovens, o 

que não deveria ser ignorado pela instituição escolar sob o risco de o processo educacional 

desenrolar-se de forma desconectada das experiências, vivências e culturas que lhes 

                                                 
5 Programa de estimulo a ida de estudantes brasileiros a centros de pesquisa estrangeiros. 
6 Nome fictício atribuído a escola de forma a preservar sua identidade. 



16 

 

atravessam no cotidiano. Tornam-se necessárias, assim, abordagens pedagógicas que se façam 

significativas para as juventudes, cuja flexão no plural orienta-se pela compreensão de que 

existem em diversidade. Aquele porque, através da ampliação do tempo diário escolar, se 

apresenta justamente como alternativa aos problemas da identificação dos jovens com a 

escola. Contudo, parece necessário anunciar desde já que não se dirige à busca de estratégias 

salvacionistas pois a educação e a escola são concebidas como produção social e política que 

atendem a um projeto de nação e de povo.  

A Educomunicação, por sua vez, delineia-se como lugar a partir do qual é possível 

pensar os projetos. Segundo Soares (2011), o conceito é “[...] capaz de inaugurar posturas 

teóricas e práticas que se situam para além das tradicionais paredes paradigmáticas, 

reconceitualizando a relação entre Educação e Comunicação e direcionando-a para uma 

educação cidadã emancipatória” (p. 25). Portanto, ela se configuraria como um campo trans e 

interdisciplinar onde se localiza o objeto desta pesquisa, e cuja discussão foi realizada nos 

capítulos 1, 2 e 3. 

A produção de trabalhos na área de Comunicação e Educação, no Brasil, segundo 

Vermelho e Areu (2005), intensifica-se na segunda metade da década de 1990, o que pode ser 

explicado através de aspectos educacionais, econômicos, culturais e sociológicos. Elas 

apontam que a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394/96) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental dá 

visibilidade para o uso de tecnologias na educação, o que teria a ver com a “[...] complexidade 

que a sociedade vem assumindo e [...] a urgência em preparar os alunos para terem domínio 

das linguagens dos meios” (VERMELHO; AREU, ibidem, p. 1424). Outros elementos que se 

relacionam com o aumento da produção brasileira são: o barateamento de tecnologias digitais, 

a entrada em cena da internet e a criação de alguns fóruns7 de pesquisadores na área. Percebe-

se que o enfoque tratado pelas autoras do que seria a aproximação entre a Educação e a 

Comunicação privilegia a influência das tecnologias. Essa questão deve ser problematizada ao 

longo do trabalho aqui desenvolvido, no sentido de que não se deve reduzir a comunicação 

aos meios (MARTÍN-BARBERO, 2014). 

 Vermelho e Areu (2005) ainda trazem outras proposições que ajudam a entender a área 

na qual a pesquisa se insere. Elas observam a liderança da região Sudeste (65,1%) na 

quantidade de produções em oposição à escassez de trabalhos no Nordeste (6%), o que 

                                                 
7 Por exemplo, o GT 16 de Educação e Comunicação da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação (ANPED); e o grupo Comunicação e Educação da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM). 
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continua verdadeiro até hoje. Também identificam que as discussões focalizam o interior da 

sala de aula, privilegiando a relação professor-aluno, e que tomam principalmente os níveis do 

Ensino Fundamental e da Graduação para estudo.  

 A razão para a seleção dos projetos educomunicativos da EREMB enquanto objeto de 

estudo encontra respaldo a partir da lacuna de trabalhos existentes no Nordeste que 

contemplem a inter-relação entre a Comunicação e a Educação, bem como a necessidade de 

inclusão do Ensino Médio enquanto nível de ensino privilegiado nas análises. Também se 

justifica quando observadas as mudanças processadas com o advento mais intenso das 

tecnologias de comunicação e informação, a emergência de novos atores e saberes na 

sociedade do século XXI e as políticas públicas de universalização e acesso à educação 

escolar, as quais deixam entrever a necessidade de novas abordagens pedagógicas. A 

geografia da escola assumiu contornos antes não vislumbrados, trazendo provocações e 

exigindo uma prática pedagógica que considere o educando sujeito de seu processo de 

formação. 

 No âmbito pessoal, explica-se pela formação na área de Jornalismo e História de onde 

emergiu a proposta de investigar sobre a produção do jornal escolar, o qual representa uma 

possibilidade de projeto educomunicativo a ser realizado. Na busca de escolas públicas que 

produzissem pedagogicamente um jornal, chegou-se à EREMB. Apesar desse projeto não 

mais existir, lá haviam vários outros em funcionamento. Dessa forma, optou-se por ampliar o 

horizonte de discussão, contemplando todos eles. 

 Com base na delimitação do objeto de pesquisa – os projetos educomunicativos da 

EREMB – questiona-se: esses projetos permitem a criação de espaços na escola que façam 

mais sentido para os jovens? 

 A partir daí, foi possível definir como objetivo geral da pesquisa: analisar os sentidos 

que os discentes atribuem aos projetos educomunicativos desenvolvidos na escola. No intuito 

de alcançá-lo, os objetivos específicos foram assim estabelecidos: (1) analisar a relação das 

culturas juvenis com os projetos educomunicativos a partir da fala dos alunos; (2) verificar 

como os estudantes entendem o sentido de sua participação nos projetos educomunicativos; 

(3) discutir como os projetos educomunicativos interferem na percepção que os estudantes 

constroem sobre seu processo de escolarização e sobre a escola. 

 De forma a dar conta dos objetivos propostos, adotou-se uma abordagem qualitativa, 

pois possibilita, segundo Bogdan e Biklen (1994): analisar os dados elaborados pelos sujeitos, 

o exame pormenorizado do mundo e a valorização do processo. Ou seja, permite responder 

em profundidade as problemáticas levantadas. Nessa direção, foram realizadas entrevistas 
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semiestruturadas com os professores responsáveis pelos projetos e com a gestão; aplicados 

questionários com os alunos do 3º ano que concordaram em colaborar com a pesquisa; e, com 

eles, também se fez dois grupos focais. As entrevistas e os questionários se configuraram 

como técnicas secundárias de coleta dos dados, pois foi o material gerado pelos grupos focais 

que serviu de base para compreender os sentidos que os discentes dão aos projetos, objetivo 

geral do trabalho. Para tanto, tendo por base os aportes da Educomunicação, o conceito de 

práxis pedagógica, as discussões sobre escolas de tempo integral e juventudes, optou-se pela 

Análise de Conteúdo (AC), cuja materialização se deu no capítulo 4. 
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2 DO QUE SE FALA: A RESPEITO DE PROJETOS EDUCOMUNICATIVOS 

 

 

Com base no objetivo próprio da pesquisa que aqui se desenvolve, a análise dos 

projetos educomunicativos de uma Escola de Referência em Ensino Médio a partir do que 

dizem os estudantes, pretende-se discutir, ao longo deste primeiro capítulo, sobre a natureza 

dos projetos em questão. Diante da multiplicidade de significados que a eles podem ser 

atribuídos, é necessário empreender dois movimentos. Inicialmente, sua caracterização de 

forma a torná-los concretos. Trata-se, especificamente, de explicitar e definir quais são os 

projetos para que não fiquem no mundo das ideias, qualificados, apenas, enquanto 

“educomunicativos”. Dessa forma, na ocasião das reflexões subsequentes, serão cognoscíveis 

para quem lê o presente trabalho. Nas próximas sessões, tem-se o objetivo de abordá-los, de 

forma central, a partir da Educomunicação (SOARES, 2011, 2014; MARTÍN-BARBERO, 

2011, 2014; CITELLI, 2011; KAPLÚN, 2011, 2014; OROZCO-GÓMEZ, 2011), mas também 

por meio de seu entendimento enquanto conteúdos pedagógicos (SOUZA, 2012). 

Antes de começar, entretanto, é preciso revelar o meio pelo qual se deu a compreensão 

dos projetos educomunicativos e como os mesmos foram selecionados. A escolha, 

indiretamente, coube aos estudantes de terceiro ano, que, em relação aos outros sujeitos 

discentes, teriam mais experiência em sua vivência. Nessa direção, aos 24 alunos que se 

dispuseram, foi aplicado um questionário aberto, em sala de aula8, com um pequeno número 

de perguntas, sendo elas objetivas e padronizadas, de linguagem simples e direta (APÊNDICE 

A). O emprego do questionário, enquanto técnica de coleta de dados, pode ser feito quando se 

deseja “[...] informações de pessoas acerca de suas ideias, sentimentos, planos, crenças, bem 

como origem social, educacional, financeira” (FINK; KOSECOFF, 1985, p. 13 apud 

GÜNTHER, 2003, p. 1). Apesar de ser individual, não se tentou impedir, no contexto de sua 

aplicação, a conversa entre os alunos sob a justificativa de que não influenciassem uns aos 

outros, mas se deixou livre para que discutissem as perguntas entre si, o que vai na direção 

das reflexões levantadas por Xavier (2012): “Até que ponto seria válido impedir esta interação 

entre os alunos? Não seria mais interessante observar como determinadas respostas seriam 

determinadas pela relação entre pares?” (p. 302). 

                                                 
8 Os questionários não foram entregues para os alunos responderem em casa de forma a garantir sua devolução. 

Definiu-se as aulas de Estudos Dirigidos para aplicá-los em comum acordo com a escola. 
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Em que pese o fato de não ter sido possível a definição clara de todos os itens em que 

houve mais troca de informações, em relação à primeira pergunta, onde se pedia que os alunos 

listassem os projetos com os quais já haviam se envolvido, aqueles ainda existentes na escola 

ou não, constatou-se uma maior interação, pois alguns precisaram da ajuda de outros para 

lembrarem dos projetos haja vista o grande número dos existentes na escola. A situação 

aponta para uma interferência no processo de memória dos respondentes que, no contexto 

deste capítulo, os questionários apresentariam outra pertinência mais à frente, tornou-se 

interessante por ajudar no mapeamento de uma quantidade significativa de projetos 

desenvolvidos.  

Entre os vários projetos citados, 10 (dez) foram mencionados mais de quatro vezes, 

valor esse estabelecido para definição dos que seriam caracterizados sob a justificativa de que 

tal número garantiria, nos dois grupos focais previstos, que, pelo menos, houvesse, em cada 

grupo, dois membros com possibilidade de falar entre si, dialogar e trocar informações sobre o 

projeto. Um dos dez ficou de fora: o Cineclube, várias vezes apontado, não entrou, pois a 

professora que o concebeu, a qual não mais trabalhava na escola quando a pesquisa de campo 

aconteceu, não permitiu a então encarregada de compartilhar informações sobre ele. Dos nove 

selecionados, nenhum havia sido extinto, todos ainda eram executados ano após ano: Semana 

da Matemática, Feira de Ciências, Projeto Meio Ambiente, Feira de Empreendedorismo, 

Projeto Conviver com o ECA na Escola, O Beletrista, Teatro de Sombras, Projeto do 

Halloween e Oficinas de Artes. Na verdade, esse último não aparece enquanto tal nos 

questionários, mas com a denominação Construção de Vitrais, “microprojeto” que lhe 

compõe. A opção foi pela inclusão de todo o projeto. 

A compreensão da maioria se deu através da realização de entrevistas semiestruturadas 

(APÊNDICE B) com os professores que os idealizaram, responsáveis por sua execução. 

Lüdke e André (1986, p. 34) afirmam que “a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”.  

A perspectiva foi fazer da entrevista um instrumento para o encontro com as pessoas 

sem torná-las meros objetos de estudo. Por isso, foram organizadas através de um esquema 

básico e flexível. Para Manzini (2004), às perguntas principais contidas no roteiro – 

necessárias para coletar informações pretendidas e preparar o pesquisador para interagir com 

o informante – somam-se outras próprias ao momento da entrevista. Dessa maneira podem 
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emergir questões “[...] de forma mais livre e as respostas não se condicionam a uma 

padronização de alternativas” (MANZINI, 2004, n.p.). 

A única exceção quanto ao procedimento para coleta de dados utilizado foi o Projeto 

Conviver com o ECA na Escola. Sendo ele introduzido nas instituições públicas estaduais de 

ensino por meio da Gerência Regional de Educação – GRE Recife Norte, a compreensão do 

mesmo se deu através de informações contidas em artigo escrito por sua idealizadora, a 

técnica pedagógica em Direitos Humanos, Suely Dantas de Oliveira Moura. 

Quando essas entrevistas foram realizadas, ao longo do segundo semestre de 2015, 

alguns dos projetos já haviam finalizado seus trabalhos naquele ano e iriam retornar no 

seguinte, outros ainda estavam em andamento. Assim, em relação aos em desenvolvimento, 

como não houve acompanhamento depois da conversa com os professores, pois esse não era o 

objetivo da investigação, não se sabe se certas atividades previstas no cronograma foram 

cumpridas. Também não há conhecimento quanto à concretização das modificações 

agendadas para 2016, haja vista que a pesquisa de campo foi encerrada no final de 2015, 

como acima dito. Tal comprovação do que foi ou não feito, a busca da verdade dos fatos 

segundo a lógica de comparar as ações planejadas e as efetivadas não entra no bojo do que 

aqui é proposto, tendo em vista que o viés dado à compreensão dos projetos 

educomunicativos é a fala dos estudantes. O que se pretende analisar são os sentidos por eles 

atribuídos aos projetos em questão. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS EDUCOMUNICATIVOS  

 

 

2.1.1 Semana da Matemática  

 

 

Com início em 2010, a Semana da Matemática está em sua quinta edição – não foi 

realizada em um dos anos – e, genericamente, pode ser percebida como uma gincana onde 

competem entre si todas as turmas da escola. Um olhar mais particularizado, no entanto, é 

capaz de caracterizá-la melhor através dos aspectos do conhecimento, da socialização e da 

cidadania.  
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O primeiro é relativo ao processo de ensino-aprendizagem, que envolve o trabalho dos 

conteúdos de Matemática, ludicamente, através de jogos. Os dois professores encarregados da 

disciplina, também coordenadores do projeto, pretendem resgatar pedagogicamente os 

estudantes com dificuldade na matéria – considerada, por muitos, como “bicho-papão” – 

através de sua desmistificação. Quanto ao segundo, diz respeito ao convívio e à integração dos 

alunos. Para além das disputas e do espírito competitivo parece ser forjado um sentimento de 

identificação entre os sujeitos escolares, o que se exemplifica na situação de 2015 onde os 

estudantes, no último dia da Semana, começaram a gritar “somos todos EREMB”. Se a 

rivalidade entre as turmas podia ser destacada, anteriormente, enquanto uma limitação do 

projeto, hoje, como já apontado, é algo reduzido devido ao trabalho de conscientização 

desenvolvido com os estudantes e das “ameaças” feitas pelos professores de perda de 

pontuação no placar e da possibilidade de cancelamento da Semana. Ainda é possível falar da 

socialização com a comunidade local, que se dá através da arrecadação de alimentos, 

contabilizados na pontuação de cada turma proporcionalmente à quantidade coletada. 

Finalmente, o terceiro aspecto se atrela com o anterior. São feitas cestas básicas com os 

alimentos, as quais são doadas para instituições de caridade e famílias de alunos que estejam 

precisando.  

O desenvolvimento do projeto se dá ao longo do ano. Nas aulas de Laboratório de 

Matemática (ANEXO A), ensina-se a jogar Sudoku, Torre de Hanói, Xadrez, Damas, 

Dominó, entre outros que compõem a programação da Semana. Alguns desses jogos são 

reproduzidos em formato gigante, processo no qual os estudantes participam. Eles também 

têm o trabalho de decorar suas respectivas salas de aula, cuja arrumação é feita utilizando 

símbolos da Matemática e um mascote previamente selecionado a partir de um assunto 

específico. Em 2015, por exemplo, com a temática “super-heróis”, uma determinada turma 

elegeu o Lanterna Verde, construindo a cidade do herói através de figuras geométricas e 

fórmulas matemáticas. A ideia do mascote partiu dos alunos, sendo os próprios responsáveis 

pela decisão do tema de cada ano. Os professores, no entanto, têm outros planos para 2016. 

Pretendem limitar a escolha dos representantes de cada turma a matemáticos, filósofos, 

homens da ciência, tais quais Galileu, Einstein, Aristóteles, etc.  

Na Semana da Matemática propriamente dita, a decoração das salas ocorre na 

segunda-feira pela manhã, ficando a parte da tarde reservada à avaliação das mesmas e à 

exibição de uma paródia por turma no auditório da escola, sendo selecionada como campeã 

aquela cuja produção mais incorporar os conteúdos de Matemática. Os professores se 
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encarregam da decisão: os de exatas avaliam as letras; os outros, a apresentação e a 

organização no palco, onde deve estar presente toda a classe.  

Nas terça, quarta e quinta-feira, o projeto só ocorre à tarde, envolvendo o torneio de 

jogos, a brincadeira do Passa ou Repassa e uma gincana, respectivamente. Para a primeira 

atividade são organizados três grupos, cada um deles composto por representantes de três 

salas diferentes – a escola possui nove turmas (ANEXO B). Todos os tipos de jogos 

acontecem simultaneamente. Inicialmente, a competição é intragrupos; depois, intergrupos. Já 

o Passa ou Repassa se caracteriza como um quiz de Matemática, no qual as turmas tentam 

responder corretamente as questões que lhes são colocadas. Quanto à gincana, cada classe, por 

meio de seis alunos, trabalha os jogos em conjunto. Por exemplo, é dado um tempo de três 

minutos para a montagem do cubo mágico, sendo somente pontuadas as salas que resolverem 

o enigma dentro do prazo. Por último, na sexta-feira, ocorrem as finais dos jogos que 

compõem o torneio, alguns deles reproduzidos em formato gigante para a ocasião, e do Passa 

ou Repassa. A gincana se encerra na própria quinta-feira.  

Ainda na sexta, os campeões são anunciados: os primeiros e segundos lugares de cada 

modalidade ganham medalhas e a turma vencedora um troféu, ambos personalizados com a 

logomarca do projeto. A verba para a premiação é rateada entre os alunos, sendo também eles 

responsáveis pelo pagamento de camisetas usadas na Semana para identificação de cada turma 

por cor. A compra dessa camiseta não é obrigatória, mas quem optar pela aquisição ganha 

permissão da escola para usá-la ao longo do ano letivo enquanto farda. Retomando o assunto 

das verbas, sobre aquela necessária para compra dos materiais usados na decoração das salas e 

na confecção dos jogos gigantes, a escola se responsabiliza. Nos anos anteriores, inclusive, a 

instituição chegou a custear o passeio da turma campeã para uma chácara. Em 2015, no 

entanto, os alunos tiveram de assumir esse encargo para a excursão ser realizada.  

Finalmente, a parceria com os professores de outras disciplinas dá-se através de sua 

ajuda na fiscalização dos jogos. Eles também acabam valendo-se das atividades da Semana 

para pontuarem os alunos nas matérias pelas quais são responsáveis.  
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2.1.2 Feira de Ciências  

 

 

Antes denominada Feira de Conhecimentos, a Feira de Ciências, no seu atual formato, 

foi implantada na escola a partir de 2014 sob a coordenação de três professores: dois de 

Biologia e Química, outro só de Química. Apesar do objetivo geral continuar a ser o 

desenvolvimento e a apresentação de uma pesquisa pelos alunos, o projeto ganha contornos 

específicos. Inicialmente, é introduzida a seguinte modificação: o assunto a ser trabalhado 

deve relacionar-se com um tema geral preestabelecido pelos professores responsáveis e por 

aqueles de outras disciplinas que desejem participar. Previamente, essa definição de conteúdo 

era mais aleatória, ficando os alunos livres em suas escolhas.  

Para 2015, já aparecem outras três propostas relacionadas com a formação das equipes, 

a indispensabilidade da participação e o modelo de trabalho exigido. De acordo com a 

primeira, os grupos não precisam ser compostos por estudantes da mesma classe, podendo 

misturar-se primeiros, segundos e terceiros anos, o que estimula a comunicação entre as 

diferentes turmas. A quantidade de membros, entretanto, deve ser equitativa. Conforme a 

segunda, deixa de ser obrigatória a participação dos alunos, o que se justifica pela grande 

quantidade de projetos existentes na escola e o tempo escasso para dar conta de todos eles. 

Finalmente, a terceira proposta altera o tipo de trabalho requisitado: ao invés de um artigo 

científico, um resumo nos moldes daqueles determinados para pesquisas acadêmicas.  

Quanto a esse último ponto, a ideia é montar os anais dos trabalhos realizados na 

escola. Inicialmente, reunir os resumos dos artigos de 2014 com os produzidos em 2015. 

Depois, tentar publicar um por ano. Há o objetivo de, quando preparado, distribuir os anais 

nas escolas públicas. A dificuldade da proposta é a falta de verba para que seja concretizada. 

Mesmo os materiais necessários para a produção dos trabalhos são trazidos pelos alunos. O 

momento destinado para tal produção é nas aulas de Estudos Dirigidos, onde são preparados, 

por exemplo, banners e maquetes para o dia da Feira, ficando o modelo de apresentação a 

cargo dos estudantes.  

Finalmente, sobre a avaliação, ela é feita por diversos professores, não só por aqueles 

cujas disciplinas são contempladas propriamente pelo projeto. Ou seja, até os que não se 

envolvem de forma direta dão pontuação aos trabalhos realizados. Essa nota, diferentemente 

do que ocorre em outros projetos, não é utilizada para definição de vencedores sob o 

argumento de evitar competição.  
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2.1.3 Projeto Meio Ambiente  

  

  

Implantado em 2013 pela professora de Geografia da escola, o Projeto Meio Ambiente, 

também identificado por EREMB Recicla, trabalha com resíduos sólidos. As atividades que 

lhes são relativas desenvolvem-se ao longo do primeiro semestre, havendo uma culminância 

de um dia que acontece, geralmente, no meio do ano letivo. Essas atividades são realizadas 

pelos primeiros e segundos anos nas aulas de projeto que compõe a matriz curricular das 

escolas integrais, sendo mediadas pela professora de Geografia. Os terceiros anos aproveitam 

os momentos de estudos dirigidos (ED´s) – também componentes curriculares do ensino 

integral – para desenvolvê-las (ANEXO A). Elas correspondem à produção de paródias 

relativas ao meio ambiente, de roupas e de objetos. No dia da culminância, todas as nove 

turmas (ANEXO B) existentes na escola devem exibir um item correspondente a cada uma 

das atividades. Ou seja, uma paródia, uma roupa e um objeto. As apresentações ocorrem no 

auditório da escola, que fica aberta à presença da família dos estudantes.  

As roupas e os objetos são feitos com materiais coletados pelos alunos, tais quais 

garrafas PET, latinhas, jornais, CD´s e papelão. Dentre eles também está o óleo, cujo 

reaproveitamento se dá na oficina de sabão oferecida no dia da culminância. Ainda há a 

promoção de mais duas: a de terrário9 e a de jardim suspenso10. Tais oficinas são atividades 

paralelas desenvolvidas por outros professores, integrando a programação do EREMB Recicla 

por sua pertinência com a temática do projeto. Também compõem o cenário as dissertações 

sobre meio ambiente produzidas pelos alunos sob orientação do professor de Português. Do 

mesmo modo que ocorre com as paródias, os objetos e as roupas, deve ser escrita uma 

dissertação por turma. Não há, entretanto, a exibição desses textos. O professor responsável 

elege as três melhores. Na verdade, trata-se de uma gincana. É atribuída uma pontuação às 

dissertações e a tudo o mais praticado pelos estudantes, começando com a coleta de materiais 

– de acordo com a quantidade arrecadada – até a criação dos objetos, das roupas e das 

paródias – seguindo a lógica dos “melhores”, são eleitas as três produções que mais se 

destacaram. As oficinas de terrário, sabão e jardim suspenso também valem pontos. No final, 

é dada uma premiação à turma vencedora. O prêmio é, geralmente, um brinde que serve de 

recordação da vitória. Por exemplo, canetas personalizadas com a informação de que tal grupo 

                                                 
9 Também recebe o nome de “minijardim”, referindo-se à microrreprodução de um ecossistema em recipientes, 

geralmente, de vidros. 
10 Trata-se de uma estrutura vertical fundada na parede, onde podem ser cultivados vários tipos de plantas. 
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foi quem ganhou. Ainda é feita uma comemoração com a classe campeã, pode ser um almoço 

ou um passeio. A verba acumulada para celebração é pouca, não sendo possível englobar toda 

a escola. Ela advém da venda dos restos de garrafas e latinhas, recolhidas para a confecção 

dos objetos e roupas. O destino dado ao excesso de óleo coletado é diferente, a sobra é doada 

à ASA Indústria e Comércio11. 

O Projeto Meio Ambiente sofreu alterações de seu início até agora. No primeiro ano, 

as apresentações se concentraram em metade do dia apenas; no segundo, houve a inclusão de 

um quiz como parte das atividades; no terceiro, a culminância durou manhã e tarde, mas o 

quiz foi retirado da programação. Para 2016, a proposta é um formato de dois dias, um para 

organização dos itens e outro para exposição. Nos últimos eventos, houve a presença 

fragmentada de pais, mães, tias, tios, irmãs e irmãos dos alunos. Entretanto, com a extensão 

do tempo, acredita-se ser possível incluir melhor a comunidade, que já faz parte do EREMB 

Recicla através do processo de coleta. Os estudantes falam com os moradores da região para 

que não joguem material no rio que circunda a escola e, ao invés, doem para o projeto. 

Também se organizam com comerciantes locais para recolha de óleo usado. Ou seja, além do 

estímulo à expressão comunicativa através da produção das paródias, roupas e objetos, há um 

trabalho de conscientização.  

 

 

2.1.4 Feira de Empreendedorismo  

  

  

Componente da parte diversificada do currículo, a disciplina de Empreendedorismo é 

ofertada aos primeiros, segundos e terceiros anos com carga horária de uma aula semanal 

(ANEXO A). A Feira de Empreendedorismo, também intitulada EREMB Empreende, 

especificamente, atrela-se aos conteúdos trabalhados nessa matéria e se configura como sua 

culminância. Foi implantada na escola, em 2011, por uma professora que não mais atua na 

instituição. À época, cada classe, dividida em grupos, era incumbida de desenvolver um 

produto a ser vendido no dia da Feira. Quando o professor de História se tornou responsável 

pelo projeto, em 2012, resolveu modificá-lo. A questão das ideias existentes por trás das 

empresas – sua concepção mesma – tornou-se o foco de então. Na prática, cada sala passou a 

                                                 
11 Presente no mercado desde 1997, a empresa atua na fabricação e venda de produtos de limpeza e higiene, de 

bebidas e de alimentos através das marcas Palmeiron, Vitamilho, Bem-te-vi, Invicto, Baby & Baby, Bomilho, 

Certo, Flamengo, Casa de Vinha e Naturella (ASA, 2016). 
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ficar encarregada de apresentar no dia da culminância um plano de negócios para um 

determinado tipo de firma.  

Nessa direção, é feito um mapeamento, pelo professor, daquelas mais atuantes no 

bairro onde a escola está localizada. Destacam-se os tipos: lava-jato, festa infantil, padaria, 

minimercado, academia de ginástica, papelaria e salão de beleza. Através de sorteio, cada 

turma da escola fica responsável por uma dessas empresas e, subdividida em cinco grupos, 

deve fazer um plano de negócios, ao longo do quarto bimestre, que contemple questões de 

marketing, voltadas à pesquisa de mercado e à elaboração do Top Five, administrativas e 

financeiras. Esse plano acaba servindo para o uso real de empresas da comunidade.  

O grupo de marketing tem a incumbência de sugerir nomes, logomarcas, 

possibilidades de promoções, brindes e publicidade. Já aquele encarregado da pesquisa de 

mercado precisa mapear os fornecedores, a concorrência e o público-alvo, especulando com 

esse suas sugestões e opiniões. A tarefa dos alunos que ficam com o Top Five é de enumerar 

os cinco casos de sucesso no ramo da empresa, em nível nacional, para que sirvam de 

inspiração. Quem se responsabiliza pelo setor administrativo deve dizer quais as 

documentações fundamentais e os impostos a serem recolhidos e gerados para a abertura do 

negócio. Finalmente, o grupo do financeiro responde a três perguntas: qual é o custo inicial 

necessário? Como gerar lucro? Qual a expectativa de retorno para o dinheiro investido?  

O processo de pesquisa se dá através do site do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e de entrevistas com empreendedores locais. Inicialmente, os 

alunos fazem tal contato em conjunto com o professor. Depois, vão sozinhos a fim de 

aplicarem questionários com o objetivo de coletarem informações relevantes para o trabalho, 

cuja apresentação ocorre mediante banners. Quanto à avaliação, ela é feita por uma comissão 

de professores que não acompanhou o desenvolvimento das atividades, encarregada de decidir 

qual será o grupo vencedor. São utilizados os seguintes critérios: participação, organização e 

viabilidade de execução do plano de negócio. A pontuação gerada acaba servindo também a 

outras disciplinas, não só a de Empreendedorismo.  

Os terceiros anos participam seguindo outra dinâmica. Eles assumem a parte de 

entretenimento e montam uma praça de alimentação. A ideia é que o dinheiro arrecadado com 

a venda de lanches contribua para sua festa de formatura ou aula da saudade. Além dessas 

funções, encarregam-se do receptivo da Feira no intuito de orientar os visitantes. A escola 

fica aberta à presença dos empresários que desejarem vender seus produtos ou fazer 

propagandas de si mesmo. Os pais e as mães dos estudantes também podem comparecer. A 
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entrada dos amigos, entretanto, é mais restrita, recebendo cada aluno duas senhas para 

distribuição. Ainda se fazem presente, a Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau), a 

Faculdade Boa Viagem (FBV) e o curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE).  

A verba utilizada para o desenvolvimento do projeto é fruto de rateio entre os 

estudantes, servindo com finalidade de comprar materiais para a confecção dos banners, 

montados em papel 40 Kg, e para fazer a decoração. A escola ajuda através da cessão de 

alguns desses materiais. Ainda existe outro tipo de verba, a necessária para o prêmio da turma 

vencedora, que é uma visita à fábrica da Coca-Cola em Suape. Nessa direção, é feita uma 

solicitação ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI)12 para o custeio do transporte. As 

dificuldades nesse processo são: a necessidade de dar duas viagens, pois a fábrica só recebe 

20 estudantes por visita, e o atraso na liberação da verba.  

Em resumo, a Feira de Empreendedorismo objetiva aproximar os estudantes da 

realidade do mercado de trabalho ao mesmo passo que os capacita para a atividade de 

pesquisa, coloca-os em contato com a comunidade local, estimula sua capacidade criativa e 

provoca a convivência em grupo.  

 

 

2.1.5 Projeto Conviver com o ECA na Escola  

 

 

Tendo como base a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o 

Projeto Conviver com o ECA na Escola foi arquitetado e é coordenado pela técnica em 

Direitos Humanos Suely Dantas. Introduzido na rede pública estadual de ensino, em 2011, 

pela Gerência Regional de Educação – GRE Recife Norte, o projeto parte da suposição de que 

o conhecimento do Estatuto contribui para diminuir a cultura de violência nas escolas. Nesse 

sentido, são promovidas formações continuadas com professores, estudantes, pais, mães, 

gestores, educadores de apoio e pessoal administrativo através de encontros, palestras, 

oficinas, plenárias, seminários, estudos dirigidos, painéis de questionamento e rodas de 

diálogo. Entre os temas trabalhados nas oficinas, são exemplos: “Mitos e realidades no 

                                                 
12 “O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas 

escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação 

integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as 

expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea” (BRASIL, 2016).  
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cotidiano escolar”, “Não a violência na escola”, “Avaliando-me?”, “Convivendo sem 

preconceito”, “A importância da afetividade no ambiente escolar” (MOURA, 2013).  

No que diz respeito à formação dos adolescentes e dos jovens, trata-se de torná-los 

Agentes Multiplicadores Escolares (AME´s) dos conteúdos presentes no ECA e de outras 

questões relativas aos Direitos Humanos.  

  

[...] estes estudantes apropriam-se de outra visão de mundo e deles mesmos, 

transformam-se em pessoas importantes em seu meio, com elevada 

autoestima eles formam outros AME’s e conseguem mudar o ambiente antes 

conflituoso em ambiente de aprendizado para a vida. A partir deste 

amadurecimento social e intelectual, trabalham na escola com outros jovens 

e com várias temáticas de acordo com a necessidade deles, conversas que 

não se tem em casa ou com os professores (MOURA, 2013, p. 29011).  

  

Em síntese, o trabalho desenvolvido oportuniza a participação dos alunos em ações da 

escola, no combate e na prevenção da violência (ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO 

MÉDIO BERIMBAU, 2014), inclusive daqueles, muitas vezes, classificados como 

indisciplinados e sobre os quais recai um estereótipo negativo.   

 

 

2.1.6 O Beletrista  

 

 

Várias das atividades desenvolvidas pelo professor de Português e Literatura da escola, 

responsável pelos segundos e terceiros anos, entram no âmbito do projeto O Beletrista, nome 

atribuído àqueles com gosto pela literatura, pelas belas-artes. Poder-se-ia dizer que ele é 

composto por vários microprojetos, os quais procuram contemplar diferentes competências e 

habilidades dos estudantes, realizando-se, especificamente, nas aulas de projeto do professor 

ou se inserindo nas próprias disciplinas com as quais se vinculam. Sua sistematização através 

da designação O Beletrista tem início em 2014. No entanto, vem sendo praticado desde 2011, 

apenas, sem o título que hoje recebe. 

Crônicas da Esperança: espero que alguém me escute seria o primeiro deles. Foi 

organizado em conjunto com o professor de Sociologia enquanto processo de letramento 

literário, acontecendo nas aulas de projeto do professor de Português e Literatura – últimas 

duas da sexta-feira – de 2011 até 2014, contando com cerca de 40 alunos do primeiro, do 

segundo e do terceiro ano. O trabalho realizado tratava da criação de crônicas, sendo “[...] o 
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grande desafio desta jornada [...] sensibilizar os estudantes para a reflexão das suas 

experiências vividas, através da escrita, compartilhando [...] seus amores e dissabores, 

permeados por toda uma série de abstrações e vivências” (MELO; MELO, 2014, p. 33). 

Depois de três anos do seu início, em 2014, as produções realizadas foram compiladas e 

publicadas no livro de mesmo nome: Crônicas da Esperança: espero que alguém me escute 

(ANEXO C). A verba para seu lançamento veio do ProEMI, sendo impressos, ao todo, 300 

exemplares, distribuídos entre os alunos que participaram do projeto e os professores da 

escola. 

Também de autoria dos estudantes, o livro Dissertando as Raízes do Brasil (ANEXO 

C) foi publicado em 2013, sendo idealizado, da mesma forma que o supramencionado, pelos 

professores de Sociologia e o de Português e Literatura. Apesar de não se inserir no âmbito 

d’O Beletrista, torna-se oportuno falar sobre ele devido à relevância que apresenta no 

contexto da educação pública, negativamente associada com as ideias da carência cultural e 

do fracasso escolar. O projeto foi realizado ao logo do segundo semestre de 2011, contando 

com a participação de todos os alunos da escola.  

  

Tendo como parâmetro o livro ‘Raízes do Brasil’13 do escritor Sérgio 

Buarque de Holanda, os estudantes redigiram textos dissertativos 

argumentativos, abordando o panorama histórico do Brasil de forma criativa, 

inovadora e reflexiva, contextualizando em suas produções, os caminhos e as 

ideias percorridas pela historiografia do período colonial à sociedade 

brasileira atual (TORRES, 2013, n.p., grifos nossos).  

  

Das mais de 300 dissertações escritas, 40 foram selecionadas para o livro, lançado com 

o patrocínio da Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP). “Um dos grandes 

méritos do projeto foi a organização e publicação de mil exemplares [...] distribuídos para 

todas as bibliotecas das escolas integrais [...] de Pernambuco” (MELO, 2014, p. 141).  

As duas obras, Dissertando as Raízes do Brasil e Crônicas da Esperança: espero que 

alguém me escute, possuem ilustrações em aquarela da professora de Artes da escola e de 

alunos que por ela foram orientados. No processo de um e outro, também colaborou a 

professora de Educação Física. Ambas, inclusive, são responsáveis pelo projeto Recriando as 

Raízes do Brasil. Desdobramento do Dissertando, refere-se à montagem de uma peça 

envolvendo teatro e dança, tendo por base os textos produzidos pelos alunos. Trata-se, pois, 

de levar o livro para o palco através da transformação e adaptação da linguagem escrita em 

                                                 
13 Cf. HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  
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movimentos corporais. De 2013 até hoje, com a renovação do grupo de estudantes 

participantes, o espetáculo ainda é realizado, já tendo sido apresentado, entre outros espaços, 

no Teatro Apolo-Hermilo, durante o 21º Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival 

Internacional de Artes Cênicas de Pernambuco, no Teatro Santa Isabel (PINTO, 2015, n.p.), 

havendo a perspectiva de levá-lo, em 2016, para o Festival Internacional de Dança de 

Fortaleza (FENDAFOR).  

Retomando a caracterização d’O Beletrista, em 2015, as aulas de projeto do professor 

de Português e Literatura, antes destinadas ao letramento literário e realizadas na sexta-feira, 

passam para a quarta e se voltam à prática de textos, tendo por base o guia de redação do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O curso aconteceria em todos os semestres com 

os terceiros anos, mas só foi realizado no primeiro, sendo cancelado por questões internas de 

organização relacionadas ao tempo destinado para sua execução. Em substituição, o professor 

convidou o reduzido número de cinco alunos (dois do segundo ano “A”, um do segundo “C” e 

um de cada terceiro ano – “A” e “B”), a fim de não bagunçar o horário escolar, para 

participação no projeto Produção de Diário Íntimo. Na verdade, ele ainda está em fase 

embrionária, é um teste de como o trabalho poderia configurar-se no grande grupo. A ideia é 

de que os alunos narrem suas experiências de vida através de uma escrita espontânea e 

terapêutica, sem a obrigação de notas. Os encontros das quartas destinam-se à conversa do 

que foi produzido, mas não há a exigência de compartilhamento caso os alunos não se sintam 

confortáveis para tal. Quanto à verba necessária, os diários foram comprados pelo professor. 

Também foi ele o responsável pela aquisição de dez livros Raízes do Brasil, utilizados para 

construção do projeto Dissertando.  

No âmbito da sala de aula, realizados com os segundos e terceiros anos e, de alguma 

forma, com atribuição de nota, destacam-se os projetos: (1) Formação de Leitores, Produção 

de Gêneros, que se utiliza de best-sellers; e (2) Literatura na Película, explorando obras 

clássicas que viraram filmes. O primeiro aconteceu durante o semestre inicial de 2015, 

trabalhando tanto com a escrita quanto com a oralidade. A ideia era usar, principalmente, 

livros famosos, relacionados com as culturas juvenis e cuja linguagem fosse mais acessível 

aos estudantes, em conjunto com alguns considerados clássicos. Nesse sentido, foram 

selecionados pelo professor, para os segundos e terceiros anos sem diferenciação: O Código 

Da Vinci14, Divergente15, Jogos Vorazes – em chamas16, Nunca Desista de seus Sonhos17, A 

                                                 
14 Cf. BROWN, Dan. O Código Da Vinci. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 
15 Cf. ROTH, Veronica. Divergente. Rio de Janeiro: Rocco, 2012. 



32 

 

Culpa é das Estrelas18, Um Amor para Recordar19, Os Bruzundangas20, O Filho Eterno21, O 

Caçador de Pipas22, Emília no País da Gramática23. No intuito de desmistificar o exercício 

de leitura seguido da escrita de relatório, o professor solicitou que os alunos escolhessem a 

forma de apresentação à turma, podendo ser através de rádio novela, teatro de sombras, vídeo, 

representação de telejornal, desenho, pop-up24, entre outras opções de acordo com a 

criatividade dos estudantes. Na verdade, a leitura completa dos livros não foi obrigatória, os 

trabalhos podiam ser montados com base em filmes referentes a eles ou em resumos e 

resenhas. A proposta gira muito em torno de estimular a curiosidade, a criatividade e o gosto 

pela literatura através de um universo que faça sentido aos jovens.  

Quanto ao segundo, o professor já havia colocado obras cinematográficas em suas 

aulas, mas, a partir de 2015, dá o nome de Literatura na Película a essa atividade. No projeto, 

são mostrados filmes que têm inspiração em livros clássicos. Para os segundos anos: alguns 

capítulos da minissérie da Globo, Capitu; Os Miseráveis; Goethe; Memórias Póstumas e Os 

Três Mosqueteiros. Para os terceiros: Guerra de Canudos; Policarpo Quaresma, o Herói do 

Brasil; Morte e Vida Severina (a versão em desenho animado); O Retrato de Dorian Gray, Os 

Sertões e, também, Os Três Mosqueteiros. Alguns deles ainda não haviam sido exibidos 

quando a entrevista foi realizada, pois aconteceu ao longo do ano em associação com o 

conteúdo programático das unidades. A dificuldade para a execução do projeto é a 

infraestrutura da escola para passar os filmes.  

Ainda há o projeto Dissertando o Amor Líquido, baseado no livro Amor Líquido25 de 

Zygmunt Bauman. Ele foi realizado com todas as turmas, na terceira unidade de 2015, sob a 

justificativa de que as questões suscitadas pelo autor seriam penitentes à juventude. Objetivou 

trabalhar a produção de dissertações, tendo por suporte a obra, especificamente, o capítulo 

Apaixonar-se, Desapaixonar-se. Configurou-se de forma muito semelhante ao Dissertando as 

Raízes do Brasil. 

                                                                                                                                                        
16 Cf. COLLINS, Suzanne. Jogos Vorazes – em chamas. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 
17 Cf. CURY, Augusto. Nunca Desista de seus Sonhos. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 
18 Cf. GREEN, John. A Culpa é das Estrelas. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012. 
19 Cf. SPARKS, Nicholas. Um Amor para Recordar. Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2011. 
20 Cf. BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. São Paulo: Martin Claret, 2009. 
21 Cf. TEZZA, Cristovão. O Filho Eterno. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
22 Cf. HOSSEINI, Khaled. O Caçador de Pipas. São Paulo: Globo Editora, 2013. 
23 LOBATO, Monteiro. Emília no País da Gramática. São Paulo: Globo Editora, 2009. 
24 São ilustrações dobradas em papel que saltam dos livros. 
25 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2004. 
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Finalmente, além do Dissertando e do livro de Crônicas, o professor já tem a 

perspectiva de publicar mais dois em colaboração com os estudantes: (1) Gramática no Ritmo 

do Brega, trabalho de 2012, feito com base nas músicas atreladas a esse ritmo, supostamente, 

consideradas “poesia” pelos estudantes. Através dele foram elaboradas dissertações que 

contemplam a discussão de questões como a violência contra a mulher, relações de consumo, 

etc.; e (2) Dissertando os Passos de Vauthier no Recife sobre a influência francesa na cidade. 

Vinculou-se ao projeto, de 2013, atividades relacionadas com a obra Sobrados e Mucambos26, 

de Gilberto Freyre.  

De forma geral, parece O Beletrista partir do pressuposto de que é necessário 

incorporar dimensões culturais que se aproximem dos estudantes. Na prática, isso significa 

que o professor traz para a sala de aula elementos da linguagem falada pela juventude, além 

de dar espaço para a expressão comunicativa e o protagonismo dos alunos.  

 

 

2.1.7 Teatro de Sombras  

 

 

Data de 2011 o surgimento do projeto de Teatro de Sombras, técnica artística 

identificada como uma das mais antigas manifestações cênicas e uma das primeiras formas de 

criação e projeção de imagens em movimento.  

  

Pela interposição ou presença de um corpo opaco entre a luz e uma 

superfície surge a sombra – e também o princípio do teatro de sombras. [...] 

Com a animação das silhuetas e objetos, ou corpo, realizada pela atuação do 

ator-animador, entre a fonte luminosa e a tela, surgem imagens em 

movimento, que evoluem, se deformam, ocultam e revelam através de vários 

efeitos um mundo onírico, mágico (NASCIMENTO, 2011, p. 19).  

 

No processo criativo, há o predomínio de três modalidades de sombras: a de silhuetas, 

recortadas em diversos tipos de materiais, a de objetos tridimensionais e as corporais. 

(BELTRAME; MORETTI, 2012). No caso do projeto em questão, são utilizadas as silhuetas, 

feitas com papel guache e celofane.  

Na escola, o trabalho é realizado com os primeiros anos, ao longo da terceira unidade e 

dentro das aulas da professora de Artes, representando uma possibilidade dos estudantes 

                                                 
26 Cf. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. São Paulo: Global Editora, 2003.  
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experimentarem os conteúdos teóricos relativos ao teatro. Nessa direção, é destinado um 

momento inicial para discussão da teoria, depois, a turma é organizada em grupos de, mais ou 

menos, seis pessoas. A partir dessa divisão, começam os trabalhos nas denominadas aulas-

ateliê, relativas às atividades práticas. Elas se desenvolvem da seguinte forma: escolha 

musical; estruturação do storyboard – versão em desenho das principais cenas de uma obra 

audiovisual; construção das sombras; ensaio da apresentação, onde há a preparação dos 

estudantes para a manipulação das sombras; adequações necessárias a respeito das sombras 

que precisam ser trocadas, refeitas ou descartadas; e culminância.   

O primeiro momento, chamado de Tempestade de Ideias, é dedicado à definição do 

grupo acerca da canção que irá usar para contar sua história. Nesse processo, a dificuldade 

encontrada é a adequação entre as narrativas de uma e outra, no sentido de que os alunos 

criem seus próprios enredos sem ficarem restritos à interpretação literal das músicas. Até 

2014, sua seleção ficava a cargo dos estudantes. Em 2015, essa escolha deixa de ser 

totalmente livre, tendo de corresponder a grupos temáticos preestabelecidos pela professora. 

Foram eles: Ditadura Militar, Jovem Guarda, Bossa Nova e Manguebeat. A justificativa para 

tal mudança tem a ver com os gêneros comumente escolhidos, por exemplo, Brega e Funk. A 

professora teve a intenção de proporcionar, ao estabelecer a restrição, outras experiências 

sonoras para os alunos, no sentido de forçá-los a saírem do lugar comum do que escutavam. 

Em nível de projeto, o argumento é de que estava ficando repetitivo, pois as músicas 

escolhidas, ano após ano, eram as mesmas.  

Quanto à culminância das atividades, até 2012 eram finalizadas somente em sala de 

aula. A partir de 2013, do total de 30 trabalhos, 10 passaram a ser exibidos para toda a escola, 

no auditório, através do Festival de Teatro de Sombras. Nesse mesmo ano, as apresentações 

também começaram a acontecer no teatro Santa Isabel, dentro do projeto lá existente de 

Educação Patrimonial, focado na metodologia de contação de histórias, que “[...] consiste em 

visitas agendadas de instituições de ensino, a fim de conhecerem a estrutura da casa de 

espetáculos e um pouco sobre a sua história, bem como a sua importância para o estado de 

Pernambuco” (PERNAMBUCO, 2016, n.p.). Aqui, são selecionadas em torno de cinco 

produções. No entanto, não vão para o teatro todos os membros dos grupos cujos trabalhos 

foram escolhidos, apenas dois alunos de cada equipe. Dessa forma, esses estudantes têm de 

aprender a manipular as sombras dos outros, o que dá a conotação de que as apresentações são 

da escola, não de grupos particulares. Tal fato parece contribuir para a construção da 
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identidade da EREMB. A eleição dos “melhores” em ambos os casos, para as culminâncias 

externa e interna, é feita pela professora de Artes com a ajuda daqueles de outras disciplinas. 

Sobre a verba utilizada para a produção das sombras, ela advém de rateio entre os 

estudantes, a escola entra providenciando o transporte para o Santa Isabel. Finalmente, a 

respeito de perspectivas para o futuro do projeto, há a ideia de fazer sombras com o corpo, 

uma das três modalidades supracitadas.  

 

 

2.1.8 Projeto Halloween  

 

 

A pedido dos alunos, o Projeto Halloween foi introduzido na escola em 2009 pela 

professora de Inglês. A solicitação seria para a realização de uma festa, seguindo o exemplo 

daquelas, tradicionalmente, produzidas por cursos de inglês, e também se inspirando no 

festival de Halloween organizado pelo parque de diversões Mirabilândia. Adequando o 

requerimento dos estudantes ao que considerava pertinente para o contexto educacional, a 

professora resolveu associar a execução da festa com debates em sala de aula sobre a 

celebração. Nesse sentido, é de incumbência dos primeiros anos pesquisar – em grupo – 

acerca da origem, dos significados, da história e das simbologias relativas ao Halloween. Da 

mesma forma, os segundos anos sobre os assuntos da Santa Inquisição27, da perseguição às 

bruxas, entrando na questão da Igreja Católica.  

No final de outubro, são levadas, ao auditório da escola, na parte da tarde, as melhores 

apresentações teóricas, relativas aos conteúdos investigados, e artísticas, que envolvem teatro 

e dança. A seleção se dá ao longo da semana, e é feita pela professora responsável em suas 

aulas de Inglês e de estudos dirigidos, onde todos os grupos exibem seus trabalhos e, 

paralelamente, discutem sobre a temática. Desde setembro, os estudantes são informados 

sobre os dias de trabalho em sala e a data da culminância para que possam ir se organizando. 

Não há, entretanto, a reserva de um momento específico para orientações, as quais são dadas 

informalmente.  

As apresentações no auditório não são obrigatórias. A professora faz o convite aos 

grupos que se destacam, dando-lhes liberdade de escolha. O contrário é válido para os 

                                                 
27 É uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média, “[...] encarregado de julgar e punir os considerados 

contrários às práticas e aos princípios do catolicismo” (REZENDE; DIDIER, 2001, p. 135).  
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momentos em sala de aula, onde é exigida a participação de todos, posto que se configuram 

como atividades avaliativas tanto para a disciplina de Inglês – com a qual se vinculam 

diretamente – quanto para matérias de outros professores.  

Ao longo de sete anos de existência, o Projeto Halloween já passou por alguns 

redirecionamentos. Quando começou, em 2009, só houve a exibição dos trabalhos em sala, 

sendo a culminância implantada no ano seguinte. Do mesmo modo que no início, ela não foi 

realizada em 2015, entre outros motivos, pela insuficiência de tempo para os alunos se 

organizarem. Na verdade, também não foi possível dar conta da parte artística. Ainda em 

2015, outra peculiaridade pode ser apontada, o cancelamento da festa sob o argumento de que, 

nela, estavam sendo reproduzidas músicas dos gêneros brega e funk, o que não seria 

considerado adequado pela professora.  

Essas festas eram o momento mais esperado pelos estudantes, os quais iam fantasiados 

para a escola, tal qual na tradição do Halloween, e se preocupavam com a decoração do 

auditório. Usando de sua criatividade, transformavam-no em um ambiente de boate ao vedar a 

entrada de luz. A verba para compra dos materiais necessários era rateada entre eles, que, em 

2009, dividindo os custos, chegaram a contratar o maquiador do Mirabilândia para pintá-los. 

Não há vontade por parte da professora de, nos próximos anos, permitir novamente a 

realização da festa. Ela pretende focar o Projeto nas apresentações artísticas e teóricas, 

valorizando as discussões em sala de aula.  

 

 

2.1.9 Oficinas de Artes  

 

 

Destinam-se aos segundos anos B e C e aos terceiros anos A e B duas aulas semanais 

de projeto com a professora de Artes, onde os estudantes podem, prioritariamente, 

experimentar a parte prática dos conteúdos previamente discutidos na disciplina de Artes. 

Apesar do destaque dado ao fazer, deve-se ressaltar que a etapa de produção propriamente 

dita é precedida por algumas aulas de aprofundamento teórico.  

Essa atividade, realizada desde 2013 com os segundos anos e a partir de 2014 com os 

terceiros, não segue um cronograma rígido, sendo ele readequado de acordo com as demandas 

dos alunos e com as ideias da professora responsável. Em cada unidade são trabalhados temas 
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diferentes com as turmas, mas já ocorreu do momento ser transformado em horário de estudo, 

pois havia necessidade de reforço em determinadas matérias.  

De forma a melhor caracterizar o projeto, nomeado de Oficinas de Artes pelo Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola, a descrição das atividades realizadas em cada unidade, 

de acordo com a turma, torna-se necessária. Em relação aos segundos anos, tem-se o seguinte 

esquema: na primeira unidade, trabalha-se com vitrais em adequação ao conteúdo arte na 

Idade Média discutido nas aulas “regulares”. Dá-se uma atenção especial ao estilo gótico, 

sendo feita uma associação entre o modelo arquitetônico das igrejas do período e a 

importância dos vitrais em tal espaço. Como a técnica para sua construção é muito elaborada, 

e tendo em vista os princípios da transparência e da iluminação de ambientes, adaptam-se os 

materiais necessários para produção, são usados papéis guache e celofane. Na segunda 

unidade, é a vez dos mosaicos em relação à discussão sobre o assunto arte bizantina. 

Emprega-se, no processo de fabricação, geralmente, material emborrachado. Em 2015, a 

professora sugeriu o uso de outros tipos, mas como o acesso ao emborrachado é mais fácil aos 

alunos, pois pegam as sobras da Semana da Matemática realizada no ano anterior, continua 

ele a sobressair-se. Na terceira unidade, vinculado ao assunto arte oriental, é feito um trabalho 

com maquiagem. Os alunos estudam sobre os teatros japonês (Nô28 e Kabuki29) e chinês 

(Ópera de Pequim30), devendo escolher um personagem para retratar. Finalmente, a quarta 

unidade é reservada ao estudo e prática da fotografia. É feito um primeiro exercício 

individual, depois um trabalho em grupo. As fotos são tiradas através de câmeras ou celulares, 

devendo corresponder a assuntos específicos, por exemplo, meio ambiente, pobreza, amor, 

amizade e tecnologia. Esses temas sugerem um direcionamento do olhar, no sentido do que 

vale a pena ser registrado. Especificamente, a preocupação com o olhar também tem a ver, em 

nível da técnica empregada, com questões de incidência de luz, enquadramento, etc. 

                                                 
28 O Nô se trata de um “[...] teatro rigidamente codificado, [...] recorrendo à mímica, ao canto e à dança, com 

inclusão de um coro e de instrumentos musicais. Atores e músicos se especializam num dado papel ou num 

instrumento, a personagem principal usa uma máscara elaborada, os seus gestos são extremamente 

estilizados, os figurinos suntuosos, a cena despojada de acessórios e o ambiente reproduzido é elegante e 

requintado” (STOBBAERTS, 2014, n.p.). 
29 No Kabuki, “os enredos historicistas e as paixões cotidianas mostram as eternas e violentas lutas entre o bem e 

o mal, com frequentes intervenções de entidades sobrenaturais. O vasto leque de sentimentos humanos é 

transmitido através da dança e de posturas codificadas, bem como pelas cores da maquiagem dos atores, que 

vestem preciosos quimonos tradicionais e se movimentam em cenários evocativos” (Ibidem, n.p.). 
30 “[...] a Ópera de Pequim se caracteriza por difundir o mimo, a ópera e a acrobacia. Em cena eram dramatizados 

contos tradicionais e lendas chinesas por meio de performances espetaculares dos atores, exímios bailarinos, 

acrobatas e cantores. [...]. Os figurinos eram compostos de trajes suntuosos, complementados por adornos de 

cabeça, perucas, capacetes adornados com penas de faisão para os homens e coroas de joias e flores para as 

mulheres” (CEBULSKI, 2013, p. 17). 
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Em relação à programação dos terceiros anos, ela ocorre da seguinte forma: na 

primeira unidade, trabalha-se com pintura a partir do Fauvismo31. Na segunda unidade, em 

2015, não houve projeto devido à necessidade de reforço escolar; já em 2014, em associação 

com o Cubismo, foram feitas releituras de obras clássicas, do período renascentista ou da 

Idade Média, assuntos já estudados pelos alunos. Em 2015, essa atividade foi feita na terceira 

unidade. Ainda no mesmo ano, ao longo da quarta unidade, seria realizado um trabalho de 

aquarela, único tópico sem relação direta com algum conteúdo da disciplina de Artes. 

Explica-se tal escolha devido a um convite feito pelo Instituto Arte na Escola, responsável 

pela produção de DVD´s de apoio aos professores de Artes, de que fosse escolhido um dos 

títulos dessa coleção para a realização de um trabalho com os alunos. Em aceite à proposta, 

definiu-se que os terceiros anos iriam trabalhar com aquarela. De volta ao ano de 2014, na 

terceira unidade, a temática tratou do Pop Art. Na quarta, o projeto foi baseado em Duchamp, 

inventor dos ready-made, estratégia artística através da qual se transpõem objetos do 

cotidiano a outros contextos que não os habituais, sendo eles esvaziados de suas funções 

práticas.  

A culminância ou o encerramento das atividades não é igual em todos os casos. Sobre 

os vitrais, cada grupo de estudantes se responsabiliza por uma das janelas de sua sala de aula, 

onde devem montar o que produziram: são oito janelas, oito equipes e oito vitrais. Já com os 

mosaicos, as fotografias, as pinturas relacionadas com o Fauvismo, os trabalhos de Cubismo e 

de Pop Art, realizam-se exposições em sala de aula e, em alguns casos, ao longo da Feira de 

Empreendedorismo. Acerca da maquiagem, tiram-se fotos e se faz um desfile, mas não nos 

moldes de parar a escola. A exibição se dá no recreio, onde o membro do grupo selecionado 

para ser pintado circula normalmente. É nesse informal momento que há a socialização com 

os outros alunos. Quanto à aquarela, há a possibilidade de exposição das melhores no campus 

da Universidade de Pernambuco (UPE), em Nazaré da Mata.  

Enfim, a questão dos recursos é elementar quando se trata do desenvolvimento de um 

trabalho prático devido à necessidade de comprar materiais para produção. No caso em 

questão – das Oficinas de Artes – não há verba específica, sendo ela proveniente do rateio 

entre os alunos e da própria escola. Há de se destacar as soluções criativas encontradas no 

tocante à adaptação de materiais de forma a tornar concreta a experimentação artística dos 

estudantes.  

                                                 
31 Expressão artística que sucede o Impressionismo, os pintores da geração fauvista eram “adeptos da 

espontaneidade na criação, [...] empregavam cores muito vivas, que pareciam ter autonomia na composição 

dos quadros” (REZENDE; DIDIER, 2001, p. 453). 
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2.2 QUANTO À INTERFACE EDUCAÇÃO/COMUNICAÇÃO: A EMERGÊNCIA DA 

EDUCOMUNICAÇÃO 

 

 

Aos projetos anteriormente detalhados – Semana da Matemática, Feira de Ciências, 

Projeto Meio Ambiente, Feira de Empreendedorismo, Projeto Conviver com o ECA na 

Escola, O Beletrista, Teatro de Sombras, Projeto Halloween e Oficinas de Artes – foi 

atribuída a qualificação de educomunicativos desde o nome dado ao presente capítulo: “Do 

que se fala: a respeito de projetos educomunicativos”. Uma vez que tenha ficado claro, na 

sessão precedente, quais são os projetos contemplados pelo título, deve-se, agora, discuti-los 

através de sua dimensão educomunicativa. 

Tal denominação parte da premissa de que seja possível colocar em diálogo os campos 

da Comunicação e da Educação, inicialmente, a partir de duas abordagens. A primeira, mais 

específica, aponta para uma relação instrumental. Toma como perspectiva o uso dos 

conteúdos veiculados pelos meios de comunicação e/ou o emprego de recursos tecnológicos, 

de forma geral, no processo de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que não se entende como 

instrumental qualquer uso ou emprego dos conteúdos e das tecnologias, mas aqueles que se 

dão de forma simplista e desproblematizada: quando servem apenas para ilustrar uma lição e 

são tomados como meros elementos dinamizadores da aula, mas sob eles não se faz nenhum 

exercício de crítica. Em outras palavras, não são trabalhados pedagogicamente. O uso 

instrumental seria “[...] aquele que abstraindo os meios de suas peculiaridades comunicativas 

e de sua densidade cultural, serve-se delas unicamente como ‘ajudas’ exteriores ao processo 

pedagógico ou como exercícios puramente formais” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 66). 

A segunda entende que “ a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não 

é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados” (FREIRE, 1977, p. 69). Não está, pois, descolada das relações 

humanas experimentadas, produtoras de conhecimentos e sentidos que dizem respeito ao 

mundo e à vida. Por sua vez, a comunicação da qual se fala no enunciado supracitado é 

compreendida enquanto processo que dá suporte à vida social (MENEZES, 1973 apud 

PERLES, 2007). Relaciona-se a um fenômeno dinâmico, no qual as partes componentes agem 

em reciprocidade. Provavelmente, “[...] o substantivo comunicação não aparece, aqui, como 

sinônimo imediato de media, tampouco a educação pode ser remetida ao território do 

enciclopedismo conteudístico, do monologismo professoral, dos limites formais, muitas 

vezes, associados ao termo” (CITELLI, 2011, p. 64). Em síntese, o encontro da Comunicação 
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e da Educação colocaria em evidência a produção social de sentidos, a interação, mediação e 

relação entre sujeitos, sua formação e a das subjetividades (PINHEIRO, 2013). 

Há de se ter cuidado, entretanto, com a face totalizadora que essa segunda abordagem 

pode engendrar. De acordo com Kaplún (2014), em resposta ao reducionismo de se confundir 

a comunicação com os meios e tomar a educação como técnicas e métodos (MARTÍN-

BARBERO, 2014), surgem assertivas – tal qual a anteriormente mencionada de Freire (1977), 

quando pensada de forma descontextualizada da obra com a qual se vincula – que colocam 

em diálogo os campos de forma homonímica: “educação e comunicação, uma mesma coisa; 

educar é sempre comunicar; toda educação é um processo de comunicação” (KAPLÚN, 

ibidem, p. 60). Carregam elas dois postulados:  

 

[...] 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 [...]. O segundo axioma 

afirma que toda comunicação – enquanto produção simbólica e 

intercâmbio/transmissão de sentidos – é, em si, uma “ação educativa”. No 

caso, diferentes modelos de comunicação determinariam resultados distintos 

(SOARES, 2011, p. 17, grifos nossos). 

 

Apesar de significarem uma ampliação de perspectiva, o risco é a conversão da 

relação comunicação/educação “[...] em algo tão abrangente e efêmero que se esvazie de 

conteúdo; e, certamente, [...] de não contribuir para nada e deixar os dois vetores tão 

dissociados como no princípio” (KAPLÚN, ibidem, p. 60). Deve-se, portanto, dar identidade 

à proposta, reconhecer o que de verdade pode conter e construir os elos entre os campos. 

Nessa direção, deixado de lado o caráter instrumental da interface que se põe em 

diálogo, no intuito de marcar o ponto de convergência entre a Comunicação e a Educação, 

será utilizado o conceito de Educomunicação. A partir das áreas de intervenção que o 

constituem, torna-se possível entender as articulações e interações entre ambas as dimensões. 

No entanto, antes de falar sobre essas áreas, é necessário, de forma introdutória, recuperar, 

brevemente, seu histórico desde enquanto práxis cotidiana de atores sociais ao debate 

acadêmico e clarificar qual uso dele far-se-á. 

A Educomunicação surge “[...] no berço do saber popular, mediante práticas que, 

observadas na pesquisa empírica, a elevam a ações sociais fundamentadas por reflexões 

teóricas presentes no pensamento científico” (MESSIAS, 2014, p. 8). Transita, portanto, do 

senso comum ao universo acadêmico, onde se respalda em saberes constituídos, parâmetros, 
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modelos e paradigmas que a ela atribuem distintos sentidos. Nessa direção, não sendo a 

palavra alterada, o conteúdo que designa varia de acordo com o que se quer compreender em 

termos das experiências de vida ou práticas sociais especificas: 

 

(1) enquanto sinônimo de uma educação para a recepção crítica dos meios32 é a 

forma como aparece, a partir da década de 80, no âmbito das discussões 

promovidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco);  

(2) como uma prática moderna de educação midiática é outro modo pelo qual é 

apresentada; e 

(3) depois de pesquisa realizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação – NCE 

– da ECA/ USP33, entre 1997 e 1999, passa a nomear um campo específico de 

intervenção social localizado na interface entre a Educação e a Comunicação, 

do qual a recepção crítica dos meios é uma das partes integrantes (SOARES, 

2014). 

 

Essa última opção dá norte ao trabalho aqui desenvolvido dado o caráter mais 

abrangente de sua proposta, cuja preocupação volta-se ao processo comunicativo e não, 

exclusivamente, à reflexão específica dos meios de comunicação; e também porque carrega 

duas rupturas epistemológicas fundamentais para o avanço da discussão da inter-relação 

Comunicação/Educação que são essenciais para que se compreenda, neste estudo, as relações 

estabelecidas entre os estudantes e os projetos educomunicativos. 

 

A primeira delas diz respeito ao lugar do sujeito que antes era considerado 

passivo e indefeso frente aos meios de massa, preso a uma relação vertical e 

unidirecional e, depois, passou a ser entendido como um sujeito crítico, 

ativo, capaz de ressignificar mensagens e criar novos sentidos. A segunda 

ruptura refere-se ao rompimento com a visão linear, programada e 

conteudística do sistema formal de Educação (PINHEIRO, 2013, p. 143). 

 

                                                 
32 Media Educacion, na Europa; Media Literacy, nos Estados Unidos; Educación em Medios, na Espanha e 

Educación para la Comunicación, nos países latino-americanos da fala espanhola. 
33 A ECA/USP é a Escola de Artes e Comunicação da Universidade de São Paulo. 
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A pesquisa34 supramencionada, que serve de base para a dissertação, contou com a 

participação de 178 especialistas de 12 países, tendo por objetivo “[...] identificar como se 

estabelecem, no mundo contemporâneo, os espaços transdisciplinares que aproximam, tanto 

de forma teórica quanto programática os tradicionais campos da Educação e da 

Comunicação” (SOARES, 1999, n.p.). As conclusões a que chegou apontam para:  

 

(1) a formação, autonomia e crescente processo de consolidação da 

Educomunicação enquanto um novo campo de intervenção social que, não 

sendo tomado como mais uma disciplina a somar-se aos currículos escolares, 

inaugura um “paradigma discursivo transverso”;  

(2) a sua natureza relacional e estruturação de modo processual, interdiscursivo, 

transdisciplinar e mediático; e  

(3) a materialização do campo em áreas concretas de intervenção social. À época 

de sua realização, quatro foram as áreas identificadas pela pesquisa: da 

educação para a comunicação, da mediação tecnológica na educação, da 

gestão comunicativa, da reflexão epistemológica. No momento, são 

consideradas mais três: produção midiática para a comunicação, pedagogia da 

comunicação, expressão comunicativa. Todas as sete serão mais à frente 

detalhadas. 

 

Os pesquisadores também se depararam com a figura do educomunicador, 

denominação atribuída aos profissionais que, em suas práticas cotidianas, desenvolveriam 

atividades em uma ou mais áreas do campo emergente. Tal termo foi utilizado pela primeira 

vez por Kaplún, no final da década de 80, “[...] para identificar quem promovia a educação 

para a comunicação nas comunidades populares da América Latina” (MESSIAS, 2011, p. 

155). 

O reconhecimento institucional desse profissional dá-se em 2009, dez anos após o 

encerramento da pesquisa, quando são criadas a Licenciatura em Educomunicação pela USP, 

vinculada à ECA, com a primeira turma tendo iniciado as aulas em fevereiro de 2011; e 

também o Curso de Comunicação Social com habilitação em Educomunicação, na 

modalidade bacharelado, pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), cujas 

                                                 
34 Cf. SOARES, Ismar de Oliveira. Comunicação/Educação, a emergência de um novo campo e o perfil de seus 

profissionais. Contato, Brasília, a. 1, n. 2, jan./mar. 1999. 
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atividades começaram no segundo semestre de 2010. Ambas as turmas concluíram sua 

formação em 2014. Vale salientar que o interesse demonstrado pelo mundo universitário às 

questões da Educomunicação é posterior e se vincula à sua adoção pelas políticas públicas, 

como se verá no próximo capítulo. 

Essa chegada ao ensino superior representou a evolução das discussões sobre a 

temática da Educomunicação no meio acadêmico, caminho aberto com própria pesquisa do 

NCE. “A iniciativa foi a primeira tentativa de sistematizar e apresentar as bases teóricas que 

orientam e orientavam os pesquisadores da Comunicação e Educação, mostrando de forma 

bem estruturada a legitimidade do novo campo” (PINHEIRO, 2013, p. 22). A partir dessa 

ocasião, estabelecer-se-ia “uma arena simbólica para onde seriam lançados os mais diversos 

tipos de questionamentos, partindo de pressupostos científicos” (MESSIAS, 2014, p. 4).  

Os debates em torno da legitimação da Educomunicação solidificam-se através de 

trabalhos apresentados em eventos, tais quais os congressos anuais da Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e nas reuniões, também anuais, da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped); e da defesa de 

teses e dissertações em Programas de Pós-graduação em Ciências da Comunicação ou em 

Educação. Entre 2000 e 2015, quando aplicados os marcadores programa, prática, ação ou 

projeto educomunicativo(a), programa, prática, ação ou projeto educomunicacional, 

programas, práticas, ações ou projetos educomunicativos(as) e programas, práticas, ações 

ou projetos educomunicacionais, no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (Capes) e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), percebe-se um aumento quantitativo das produções realizadas 

(APÊNDICE C). Em 2011, só há uma pesquisa cadastrada; em 201435, o número sobe para 

11. 

Em que pese o processo de consolidação da Educomunicação pela sociedade 

científica, pergunta-se acerca de sua autonomia enquanto novo campo de intervenção social. 

De certa forma, trata-se de pensar sobre sua suficiência epistemológica. Deve-se reconhecer, 

contudo, os limites do questionamento lançado no sentido de que esta investigação não se 

volta a tal problemática específica, bastando ela mesma para o desenvolvimento de uma outra 

pesquisa. Sendo assim, a indagação feita vai na direção de compartilhar tensões e incertezas 

surgidas ao longo do caminho. 

                                                 
35 Em 2015, só há uma produção cadastrada, acredita-se que, provavelmente, pelo fato dos trabalhos daquele ano 

ainda não terem sido depositados quando a revisão bibliográfica foi realizada, no início de 2016. 
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A dúvida levantada encontra certa semelhança com o que diz Yves Chevallard36 

(1989), inserido na área da didática, acerca de outro conceito, o da relação com o saber.  

 

Vale frisar, especialmente, que o conceito de relação com o saber não abre 

um novo setor a ser explorado, não inaugura uma nova especialidade no 

campo da didática, à qual pudesse corresponder uma literatura especializada. 

Ele permite reformular e reproblematizar inúmeras questões já trabalhadas 

(ou, no caso de algumas, não trabalhadas, por serem vistas até então como 

transparentes) e suscita, além disso, questões até agora inéditas, uma vez que 

não eram formuláveis na conceitualização antiga (apud CHARLOT, 2005, p. 

43). 

 

Por essa perspectiva, a noção da relação com o saber não se configura como algo a ser 

acrescentado às outras que povoam o universo discursivo da didática, mas possibilita que 

sobre ele sejam lançados outros olhares. Deixadas de lado as especificidades que cercam o 

pensamento do autor, é interessante notar a forma como se percebe a presença do conceito: 

reformulando, reproblematizando e suscitando questões. Nesse sentido, apreende-se a 

Educomunicação: reformulando, reproblematizando e suscitando questões que vêm sendo 

postas desde o início do século XX acerca da relação entre os campos da Comunicação e da 

Educação. Na década de 20, podia ela ser observada nas práticas do francês Célestin Freinet 

através do trabalho com o jornal impresso escolar, onde era estimulada a produção dos 

estudantes como forma de livre expressão e diálogo com a cultura. Na década de 50, Skinner, 

“fornece a base para o esforço de educadores em utilizar as tecnologias como instrumento de 

ensino” (PINHEIRO, 2013, p. 145). No final da década de 60, Paulo Freire dá dimensão 

própria à interseção entre a Comunicação e a Educação a partir do lançamento do livro 

Extensão ou Comunicação?, no qual são aprofundados os princípios de uma comunicação 

dialógica (APARICI, 2012). Mesmo sem o emprego etimológico da Educomunicação, as 

tradições constitutivas do campo iniciam em matrizes conceituais sólidas oferecidas por esses 

três autores (PINHEIRO, ibidem). Poderia o conceito de Educomunicação, assim, ser 

compreendido a partir das reformulações e reproblematizações que sugere acerca de questões 

já existentes e levantadas por aqueles e outros pensadores (ou não, pelo mesmo motivo posto 

por Chevallard, de que fossem esses conteúdos, até então, considerados evidentes) e do 

suscitar de novas questões impossíveis de serem feitas sem sua conceptualização atual, mas 

sem, necessariamente, inaugurar um campo autônomo do conhecimento?  

                                                 
36 Cf. CHEVALLARD, Y. Le concept de rapport au savoir. Rapport personnel, rapport institutionnel, 

rapport officiel. Grenoble: IREM d’Aix-Marseille, 1989. 
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A reflexão levantada deve permanecer em forma de pergunta, não sendo ela alvo de 

maiores sistematizações em razão de não ser esse o foco da pesquisa37. Em tal caso, o intuito 

é lançar dúvidas mais do que dar respostas no sentido de que o conceito não seja utilizado a 

partir de uma semântica dada como a priori, mas colocado em suspensão. Trata-se de uma 

vigilância epistêmica na tentativa de saber do que se fala e do que se está falando. Assim, 

tendo em vista todo o esforço científico em confirmar a legitimidade e autonomia da 

Educomunicação enquanto novo campo de intervenção social, o conceito que lhe é correlato, 

tal qual compreendido por este trabalho, apresenta-se em construção, não sendo reconhecidas, 

aqui, definições rígidas acerca de sua natureza. 

 

 

2.2.1 Áreas de intervenção: delineamentos possíveis 

 

 

Como já dito, são sete as áreas de intervenção definidoras da Educomunicação: 

educação para a comunicação, mediação tecnológica na educação, reflexão epistemológica, 

expressão comunicativa, pedagogia da comunicação, produção midiática para a educação e 

gestão comunicacional. Os projetos educomunicativos inseridos no âmbito da presente 

investigação podem localizar-se em mais de uma dessas áreas, posto elas não sejam 

rigidamente apreendidas. 

A educação para a comunicação é integrada pela reflexão da associação estabelecida 

entre os sujeitos envolvidos no processo comunicacional traduzida pela questão da produção, 

emissão e recepção da mensagem, que, na educação, constitui-se “pelos programas de 

formação de receptores autônomos e críticos ante aos meios” (SOARES, 2011, p. 26). Poder-

se-ia dizer que está em jogo, aqui, a compreensão e a problematização da realidade pelo 

estudante.  

Nesse sentido, é representativa a proposta de Nidelcoff (1987) alusiva ao trabalho com 

reportagens. Ela organiza-o através de quatro aspectos: (A) incentivar atitudes nas crianças, 

tais quais “interesse pelos acontecimentos e realidades de nosso tempo, tomada de 

consciência da responsabilidade que tem cada pessoa na construção do mundo [...], atividade 

crítica e reflexiva: diante da informação, [...], diante dos próprios fatos” (ibidem, p. 32); (B) 

                                                 
37

 Para uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, cf. MESSIAS, Cláudio. Duas décadas de 

Educomunicação: da crítica ao espetáculo. 2011, 273 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Comunicação). Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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aquisição de capacidades como a de informar-se, procurar informações e relacioná-las entre 

si; (C) alcançar compreensões acerca do momento histórico, os problemas do mundo, a inter-

relação entre eles; e (D) a vivência da escola como espaço de diálogo e pensamento com o 

outro. A autora também reflete sobre as dificuldades para a realização dessa atividade, as 

quais podem surgir das próprias crianças, da atitude do professor, da informação e da reação 

do meio. 

Em relação às crianças, a faixa etária seria um ponto evidente, pois certos assuntos são 

complexos para os menores, ficando à margem de sua curiosidade. Alguns deles, inclusive, 

podem ser deformados caso tente-se simplificá-los. O caminho parece ser “encontrar a forma 

de estimular o interesse das crianças e de selecionar temas que cada grupo pode encarar de 

acordo com sua maturidade” (NIDELCOFF, 1987, p. 33). Acredita-se que na medida em que 

se trabalha com reportagens no dia a dia escolar, os estudantes começam naturalmente a 

apresentar temas para debate, fazendo perguntas por conta própria. No tocante a essa 

discussão, ela fala sobre a socialização política das crianças feita por Roisg e Billon-Grand 

(1968)38, os quais consideram que o desinteresse é fruto da ausência de conhecimento e a 

despolitização da ausência de informação. Pergunta-se, então, quais as implicações desse 

desinteresse. 

 

[...] até que ponto o pressuposto desinteresse das crianças e também dos 

adolescentes pelo que ocorre no mundo é um desinteresse que nasce das 

limitações que os mesmos têm naturalmente, devido à idade, e até que ponto 

é um desinteresse ‘cultural’, seja porque nossa sociedade os marginaliza do 

diálogo e da informação adequadamente oferecida à idade deles, seja 

porque, nem nos adultos, as crianças e adolescentes encontram o exemplo de 

uma atitude vivamente interessada pelo que acontece no mundo [...] 

(NIDELCOFF, ibidem, p. 34).  

 

Quanto aos professores, os limites advindos têm a ver com atitudes apáticas, 

descompromissadas e desinteressadas com a atividade realizada ou com os acontecimentos do 

mundo, o que culmina em um posicionamento acrítico por parte do próprio professor. Gera-

se, assim, um paradoxo, pois como influenciar ou estimular os alunos a atitudes que ele 

mesmo não possui? Entram nessa discussão as dificuldades práticas do trabalho docente, 

como a falta de reconhecimento social da profissão, o plano de cargos e carreiras e a 

remuneração deficitária (GATTI et al., 2011). Tais limites podem acabar por manifestar-se 

                                                 
38 Cf. ROISG, Charles; BILLON-GRAND, Françoise. La socialization politique des enfants. Paris: Armand 

Colin, 1968. 
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concretamente em sala de aula, atrapalhando a realização de atividades que exigem mais dos 

sujeitos envolvidos. 

Atitudes doutrinárias também prejudicam o trabalho, pois pretendem adestrar ao invés 

de discutir as ideias dos estudantes. A discussão se relaciona com o dizer a palavra. Freinet 

(1974), a respeito da produção do jornal escolar, fala sobre a importância da livre expressão 

dos alunos em relação a suas percepções e compreensão de mundo. Nesse sentido, questiona 

sobre as dificuldades encontradas por eles para exprimirem-se. 

 

Os primeiros textos apresentados às crianças são naturalmente de adultos 

[...]. Quando chegar altura de abordar a redacção, o que não será de modo 

algum para exprimir os seus próprios pensamentos [...] a criança vai repetir e 

copiar as frases impressas nos livros ou que foram ditadas pelo mestre. [...] 

convence-se lentamente que o seu próprio pensamento – como, aliás, seus 

actos – são e deverão ficar insignificantes e que só terá valor o pensamento 

majestoso amplificado pelos livros e jornais. Está portanto pronta a receber 

as novas ditaduras (FREINET, ibidem, p. 111).  

 

O que Freinet (ibidem) entende por ditadura associa-se com o que Freire (1977) 

apreende por invasão cultural. O último autor acredita que tal invasão efetiva-se quando o 

invasor atuante diminui o ser invadido, o qual pensa atuar, a simples objeto de sua ação 

invasora. Aquele “[...] diz a palavra; os segundos, proibidos de dizer a sua, escutam a palavra 

do primeiro” (p. 41). É uma relação autoritária, arbitrária, de manipulação, antidialógica. O 

que está por trás do que ambos os autores refletem é a sacralização do texto, oral ou escrito, 

produzido pelos adultos-professores, ou, no caso em debate, pelos meios de comunicação de 

massa. A sacralização aponta para outra dificuldade colocada por Nidelcoff (1987): o manejo 

e a natureza da informação. 

Os obstáculos de natureza informacional são: inadequação, insuficiência e 

tendenciosidade. Aquele se relaciona com a questão da faixa etária discutida acima, sendo 

intensificada pela falta de hábito de leitura e análise da leitura; a insuficiência diz respeito à 

realidade fragmentada, ou seja, ausência de visão de conjunto, do processo de mudança e de 

que os acontecimentos têm múltiplas e diversas causas e consequências; já a tendenciosidade 

se atrela à parcialidade da informação, sendo a dificuldade mais capciosa. Nesse sentido, 

pensa-se a atividade com reportagens como caminho para “[...] a crítica entendida como um 

momento de uma construção de uma práxis, longe de um exercício intelectual fechado” 

(NAPOLITANO et al., 1987, p. 177). Tal práxis contribuiria, assim, para “[...] ajudar as 

crianças a tomar consciência da parcialidade da informação e ensiná-las a descobrir tal 

parcialidade quando esta se manifesta [...]” (NIDELCOFF, ibidem, p. 36), tendo em vista a 
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manipulação exercida pela mídia, que atrelada aos poderes políticos locais pode 

metamorfosear e fragmentar a realidade (ABRAMO, 2003). 

O discurso sagrado dos grandes meios de comunicação de massa resiste soberano na 

consciência do cidadão moderno, sendo desconsiderados os mecanismos de produção, 

veiculação e suas implicações políticas, econômicas e culturais. A opacidade da mensagem, 

contraditoriamente, intensifica a potência do discurso enquanto “verdade absoluta” 

(NAPOLITANO et al., 1987). Por conseguinte, o trabalho com reportagens contém em si 

força para despertar nos estudantes o espírito questionador daqueles que perguntam “quem 

sabe?” (FREINET, 1974). Estes, apoderados do senso crítico, olham as páginas dos livros 

didáticos, dos jornais, a fala das ditas “autoridades” e reconhecem “[...] que os pensamentos 

mais importantes podem e devem ser passados pelo crivo da sua experiência, que o 

conhecimento se conquista e a ciência se faz” (ibidem, p. 112). 

Finalmente, as dificuldades advindas do meio existem quando há reações hostis de 

algumas pessoas em relação à execução e existência do trabalho com reportagens. A crítica 

pode voltar-se para a escola ou sala de aula, nesse último caso seria uma reação desfavorável 

ao trabalho do professor. Os argumentos são de que é um trabalho cruel, pois a realidade é 

muito difícil de ser enfrentada, e desnecessário, haja vista que se perde tempo, o qual poderia 

ser gasto em atividades mais úteis. 

Tal ponto traz à tona as ideologias das pedagogias tecnicista e neoprodutivista. Aquela 

baseada nos “corolários do ‘máximo resultado com mínimo dispêndio’ e ‘não duplicidade de 

meios para o mesmo fim’” (SAVIANI, 2011, p. 379-380), os quais indicam que a escola 

deveria funcionar como um sistema produtivo; e esta alicerçada em jogar para as pessoas a 

responsabilidade de seu fracasso/sucesso e fazer da educação um meio para aumentar a 

empregabilidade dos sujeitos. Ambas as pedagogias parecem colocar, respectivamente, as 

seguintes questões: (A) como a atividade pode contribuir para o treinamento eficiente dos 

indivíduos, os quais devem executar funções demandadas pelo sistema social?; e (B) de que 

forma aumentaria a esfera de empregabilidade destes indivíduos? Tendo em vista que tais 

proposições se fundam em critérios prioritariamente econômicos, as dificuldades emergem no 

horizonte de pessoas que apreendem a educação na perspectiva dessas pedagogias, pois o 

trabalho com reportagens objetiva o desenvolvimento da consciência de mundo dos 

estudantes, o que improvavelmente pode ser quantificado em resultados numéricos, racionais 

e imediatos. 
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Em conclusão, 

 

Outro argumento contrário ao trabalho com atualidades é que isso é ‘fazer 

política’. Na realidade, quem afirma isso parece ignorar que não assumir a 

realidade, que manter um ensino livresco e alienado, também é fazer 

política: a política de produzir cidadãos medíocres e passivos, necessários 

para manter de pé firma uma sociedade que parece temer as pessoas 

esclarecidas (NIDELCOFF, 1987, p. 40).   

 

As reflexões sobre a atividade com notícias revelam-se mais abrangentes. Não se trata 

apenas de utilizar as reportagens para decodificação do que de malicioso há nos discursos dos 

meios de comunicação ou como instrumentos para transformar as aulas em menos monótonas 

e enfadonhas, uma forma “[...] de ilustrar o que se diz, de tornar menos aborrecida a lição, de 

amenizar algumas jornadas de trabalho, presas da inércia mais insuportável” (MARTÍN-

BARBERO, 2011, p. 128). 

 

[...] o desenvolvimento do ensino da política e do ensino crítico dos mídia 

[grifos nossos] tornam-se vitais ao longo de todo o processo educativo, pois 

é a própria construção de um edifício democrático sólido e durável que 

impõe como objetivo o fortalecimento de qualquer frágil cultura democrática 

(TRAQUINA, 2001, p. 44).   

 

Nessa direção, o exercício possui papel emblemático enquanto ferramenta de ensino 

que visa à formação de indivíduos capazes de autodeterminação, aptos a respeitarem, 

conviverem e indagarem as verdades impostas. Faz parte de uma escola que assume as 

mensagens dos meios e os próprios meios enquanto componentes estratégicos da cultura e do 

processo educativo.  

Voltando às áreas de intervenção da Educomunicação, a mediação tecnológica na 

educação diz respeito ao uso das tecnologias no processo educativo. Segundo Kaplún (2011), 

quando fala das aulas virtuais, uma visão da educação embasada na tecnologia apresenta 

avanços; o autor, entretanto, questiona se “[...] uma racionalidade pedagógica, não 

representará também, por outro lado, um estancamento e inclusive, talvez, uma involução?” 

(p. 177). Ele chama atenção para a possibilidade de domínio do paradigma informacional, 

restando para a Educomunicação uma função instrumental: “[...] a de prover de recursos 

didáticos e tecnológicos um modelo de educação cujas coordenadas pedagógicas estarão 

sendo determinadas sem sua participação” (ibidem, p. 176).  

Há, aqui, outra questão que merece atenção: a apropriação de tecnologias na educação 

como se fossem tábuas de salvação e/ou sinônimo de inovação. Em que pese o fato delas 
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abrirem “[...] uma série de possibilidades para um intercâmbio mais eficiente e variado de 

conhecimentos [...]” (OROZCO-GÓMEZ, 2011, p. 160), não devem ser empregadas 

acriticamente. Ou seja, apenas como instrumentos de ilustração ou difusão; mas enquanto 

estratégias de conhecimento (MARTÍN-BARBERO, 2014). Afinal, de nada adianta 

incorporá-las no processo educativo, sob a justificativa da oferta de uma educação de maior 

qualidade, sem que a própria educação e as instituições responsáveis por sua materialização 

sejam modificadas. Isso porque, conclui Orozco-Gómez (2011, p. 168), “[...] o tecnicismo da 

oferta educativa por si só não garante melhor educação”.  

É curioso que tão propagado quanto esse discurso salvacionista, seja também seu 

oposto: aquele para o qual o uso de tecnologias é desvalorizado ou a elas são atribuídas a 

qualidade de perversas. E isso é generalizado tanto no que se refere à mediação tecnológica 

na educação como em relação aos programas de formação de receptores autônomos e críticos 

ante aos meios, acima discutidos através da proposta de Nidelcoff (1987) de trabalho com 

reportagens.  

O discurso salvacionista em ambas as situações tem a ver com uma ideia de inovação 

e modernização: em relação às tecnologias quando se acredita que sua simples incorporação 

significa melhorar qualitativamente o sistema educativo; já no que diz respeito à atividade 

com reportagens quando se supõe que ela sozinha representa uma reviravolta pedagógica. As 

duas assertivas parecem cair na falácia de tomar o particular como geral. Ou seja, a estrutura 

política, cultural, social e econômica na qual a instituição escolar está alicerçada e sua 

organização propriamente dita são deixadas de lado. Não se quer negar a potencialidade do 

uso de tecnologias nem da incorporação dos produtos dos meios, como as reportagens, mas 

chamar a atenção para a necessária articulação com o todo que compõe a escola e do qual ela 

é parte constituinte.  

Especificamente, em relação ao caso da incorporação das reportagens (ou de 

quaisquer outros produtos dos meios tais quais novelas, programas de TV ou filmes), a ideia 

de libertação também compõe o discurso salvacionista no sentido da iluminação de 

consciências ignorantes através da revelação da perversidade do que é noticiado/veiculado 

pelos meios de comunicação. Percebe-se, então, como o dualismo salvacionismos-

perversidade atua dialeticamente, fazendo parte um do outro: trabalhar com reportagens em 

sala de aula é salvacionista dado que inovador pedagogicamente, mas também o é porque se 

apresenta como caminho para libertar os alunos dos obscurantismos das mensagens 

transmitidas: é salvacionista porque liberta da perversidade. 
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Aqui, ainda há a hipótese de negação. Se perverso, melhor deixar de lado. No entanto, 

reconhecer a existência de estratégias de manipulação postas em ação pelos meios de 

comunicação na veiculação de seus conteúdos e mensagens – caso das reportagens, cuja 

parcialidade já foi acima discutida –, não é suficiente para ignorá-las. Pelo contrário, torna-se 

limitado. O caminho é incorporá-las no sentido de que “a questão continua sendo explicar 

para transformar e não ficar na satisfação que procura sua negação informada” (BRUNNER, 

1993, p. 12 apud MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 50).  

Quanto à perversidade no que tange às tecnologias, há um olhar de lamentação como 

se fossem elas responsáveis por tornar os jovens frívolos, superficiais e conformistas, “[...] 

fazendo-os avessos a qualquer tarefa séria [...]” (MARTÍN-BARBERO, ibidem, p. 64), como 

seria a leitura exigente de livros. Também, aqui, há uma tendência a escamotear as 

tecnologias sob o argumento da perversidade.  

Nota-se que é subjacente à perspectiva maléfica das tecnologias e das mensagens 

veiculadas pelos meios, a redução da discussão aos seus efeitos ideológicos e morais. A 

consequência desse posicionamento é perder de vista não só a dimensão cultural que 

representam, mas também o próprio universo simbólico, as novas linguagens, saberes, 

sensibilidades e experiências nas quais os discentes estão envolvidos. Em outras palavras, de 

rejeição às culturas juvenis (MARIA AUXILIADORA, 2014).  

A reflexão epistemológica, por sua vez, versa sobre os estudos que discutem acerca da 

inter-relação comunicação/educação. Poder-se-ia dizer que, em última análise, todos os 

trabalhos que se utilizam da Educomunicação como lente teórica acabam por fazer uma 

reflexão epistemológica, inclusive, o que aqui se apresenta. No entanto, entende-se que essa 

área de intervenção diz respeito, especificamente, àquelas pesquisas cujo fim reside em 

realizar tais reflexões. Por exemplo, os trabalhos denominados de “estado da arte”, “estado do 

conhecimento” ou “revisão bibliográfica”.  

A expressão comunicativa se refere à produção e veiculação de significados por 

sujeitos sociais 

 

[...] através do uso dos recursos da informação e das artes em que o esforço 

de grupos humanos busca novas formas de expressão que superem a escrita. 

As artes corporais ou as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias 

ampliaram, substancialmente, o potencial expressivo das comunidades 

humanas (MACHADO, 2009, n.p.). 
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Foi ela identificada enquanto área de intervenção da Educomunicação pela 

pesquisadora Ângela Schaun39, 40, em 2000, quando do seu doutorado realizado na 

Universidade de Salvador (Unifacs). “Ao estudar a prática social em torno da questão racial, 

identificou exemplos de atividades educomunicativas possíveis graças especialmente às artes 

– dança, música, pintura, escultura – desenvolvida com/pelos jovens” (METZKER, 2008, p. 

11-12). 

No âmbito do ensino formal, vai contra uma educação segundo a qual os estudantes 

são meros receptores de conteúdos transmitidos por terceiros através de lógicas que lhes são 

alheias, de forma que passa pela valorização de suas culturas e saberes no sentido de 

deslocamento da posição de silenciamento e subalternização que a escola tradicional lhes 

imputou em relação ao conhecimento advindo do livro didático e transmitido pelo professor. 

Diz respeito, portanto, ao desenvolvimento de atividades que garantam aos alunos espaços de 

fala, visibilidade e livre expressão. No entanto, a garantia de tais espaços não deve confundir-

se com a ideia de dar voz e vez a alguém na direção de ser necessária a chancela de outrem. 

Trata-se de reconhecer que eles “[...] falam e que suas vozes possuem extrema importância 

nos mais diversos contextos” (BORDIN; ALVES, 2013, n.p.). 

Acerca da pedagogia da comunicação, enquanto área de intervenção, preocupa-se ela 

com a educação formal em relação à garantia dos “[...] benefícios da ação educomunicativa 

para o cotidiano das práticas de ensino, em sala de aula” (PINHEIRO, 2012, p. 90), através da 

opção pelo desenvolvimento de projetos na escola, que sejam pensados e executados com a 

colaboração do professor e do aluno. 

Quanto à produção midiática para a educação concerne às tentativas de diálogo dos 

meios de comunicação com seu público através de ações que estimulem o conhecimento e a 

cidadania. Como representativo desse tipo de atividade, há vários projetos desenvolvidos e 

mantidos por empresas jornalísticas que dizem respeito ao uso do jornal na escola 

(VOSGERAU; PINHEIRO, 2012). De acordo com a Associação Nacional de Jornais (ANJ)41 

são 47 as empresas que possuem, hoje, programas envolvendo jornal e educação sob o 

principal argumento de formação do leitor crítico.  

Por último, a gestão comunicacional, no espaço educativo, é “[...] voltada para o 

planejamento, execução e realização dos processos e procedimentos que se articulam no 

âmbito da comunicação/cultura/educação, criando ecossistemas comunicativos” (SOARES, 

                                                 
39 Cf. SCHAUN, Ângela. Educomunicação: reflexões e princípios. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
40 Cf. __________. Práticas Educomunicativas – Grupos afro-descendentes Salvador/Bahia: Araketu, Ilê Aiyê, 

Olodum, Pracatum. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
41 As informações estão disponíveis no site da ANJ: http://www.anj.org.br/. 

http://www.anj.org.br/
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2011, p. 26). Martín-Barbero (2011) destaca tais ecossistemas comunicativos através de duas 

manifestações. A primeira dialoga com o sensorium novo falado por Benjamin42, o qual 

revela outra forma de fruição da arte. “Ou seja, uma maneira de se apropriar das imagens que 

se afasta dos usos tradicionais e rituais da cultura erudita. [...] uma forma emancipada de 

perceber e conferir ao olhar uma dimensão reflexiva” (SETTON, 2011, p. 47). As novas 

tecnologias materializadas no ecossistema comunicativo apontam para a emergência de outras 

sensibilidades, principalmente, nos mais jovens.  

A segunda diz respeito à dinâmica de diversificação e descentralização dos saberes. 

Na mesma lógica sofística que transforma a palavra em bem público, retirando-a da esfera 

dos oráculos, o ecossistema comunicativo é perpassado por informações e conhecimentos 

múltiplos. No campo educacional, tal multiplicidade se choca com a autoridade da escola, 

cujo núcleo é o professor e o livro (MARTÍN-BARBERO, 2011). Não sendo mais ela a única 

fonte legitimadora do conhecimento, pois outros canais entram em cena, surge o desafio de 

como harmonizar as aprendizagens dadas em tal ecossistema com a ação da escola. 

Intensificando o problema está o fato de que não são apenas novos saberes descentrados que 

emergem, mas esses são acompanhados por outras linguagens. No alvorecer do ecossistema 

comunicativo, impõem-se novas exigências ao trabalho docente caracterizadoras de uma 

situação tensional. 

 

[...] primeiro, nem sempre há congruência entre valores, atitudes e 

comportamentos que circulam nos meios de comunicação, em dada 

comunidade, família e escola, podendo os mesmos trazer profundas 

contradições entre si; segundo, os estudantes, seres em desenvolvimento, são 

fortemente afetados por modismos ou simbolismos criados e disseminados 

intensamente por diferentes formas de comunicação (GATTI et al., 2011, p. 

25). 

 

O professor, na confluência da difusão descentralizada dos conhecimentos e 

informações pelo ecossistema comunicativo, pode endurecer a disciplina, numa tentativa de 

controlar os jovens “[...] cada vez mais frívolos e desrespeitosos com o sistema sagrado do 

saber escolar” (MARTÍN-BARBERO, ibidem, p. 127); ou incorporar as novas dinâmicas em 

sua prática. Uma possibilidade será a do reconhecimento das culturas juvenis no processo de 

ensino-aprendizagem tal como se verá na discussão do capítulo terceiro. 

Em síntese, a categorização realizada das áreas de intervenção da Educomunicação – 

educação para a comunicação, mediação tecnológica na educação, reflexão epistemológica, 

                                                 
42 Cf. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Obras escolhidas: magia 

e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
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expressão comunicativa, pedagogia da comunicação, produção midiática para a educação e 

gestão comunicacional – não deve ser rigidamente apreendida, pois é a partir da compressão 

desses lugares educomunicativos como múltiplos e interconectados que se acredita ser 

possível pensar os projetos inseridos no âmbito da presente pesquisa. Todos eles – Semana da 

Matemática, Feira de Ciências, Projeto Meio Ambiente, Feira de Empreendedorismo, 

Projeto Conviver com o ECA na Escola, O Beletrista, Teatro de Sombras, Projeto Halloween 

e Oficinas de Artes – não se fixam em uma dessas áreas de forma específica. Pelo contrário, 

movimentam-se através delas. O que têm em comum, de acordo com as informações 

compartilhadas pelos professores responsáveis nas entrevistas concedidas à pesquisa, são 

práticas que objetivam o protagonismo, o aumento da autonomia e a expressão dos estudantes 

por intermédio da Comunicação – em sua concepção mais abrangente – ou do uso das novas 

tecnologias, o diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo educativo e a aproximação 

com o cotidiano social no qual se inserem os alunos e com as culturas juvenis. Tais intenções 

são próprias à Educomunicação de modo que resumem a dimensão educomunicativa dos 

projetos em questão, cujo entendimento fora dado, de forma mais detalhada, a partir do 

delineamento das áreas específicas de intervenção social. 

 

 

2.3 EM RELAÇÃO À EPISTEMOLOGIA: ENQUANTO CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Depois da abordagem dos projetos por meio da Educomunicação, acredita-se ser 

necessário discuti-los através de uma outra perspectiva. A intenção é de complexificar os 

conhecimentos sobre eles produzidos de forma que se possa responder ao objetivo geral da 

pesquisa: analisar os sentidos atribuídos pelos estudantes aos projetos educomunicativos 

desenvolvidos na escola. Nessa direção, a próxima sessão tem por meta tratá-los a partir de 

um enfoque epistemológico, baseando-se no conceito de conteúdos pedagógicos (SOUZA, 

2012), o qual se julga apresentar uma perspectiva a mais para dar conta do fenômeno 

estudado. 

 Os conteúdos pedagógicos são compostos pelos conteúdos educacionais, instrumentais 

e operativos. Da forma como serão tratados por esta pesquisa, fazem parte da discussão de 

Souza (ibidem) sobre práxis pedagógica, a ser realizada no terceiro capítulo, quando da fala 

sobre a prática discente. Antecipando o debate, para que se possa contextualizar o 

entendimento acerca dos conteúdos pedagógicos, deve-se pontuar que a práxis pedagógica, 
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segundo aquele autor, é formada pelas práticas discente, docente, gestora e 

epistemológica/gnosiológica.  

 

Cada um dos polos que a constituem conformam complexidades 

heterogêneas, diversificadas e singulares de sujeitos sociais (docentes, 

discentes e gestores) e de conteúdos/conhecimentos por meio de suas 

respectivas práticas (docentes, discentes e gestores) que se inter-relacionam 

para garantir o quarto polo da complexidade: conhecimentos ou conteúdos 

(gnosiologia/epistemologia) a serem construídos ou trabalhados (conteúdos 

pedagógicos: educacionais, instrumentais e operativos) por meio de 

programas, planos e projetos determinados institucionalmente (SOUZA, 

2012, p. 29). 

 

 Nessa direção, entende-se que as ações e relações entre os sujeitos sociais são sempre 

perpassadas pelo processo de produção de conhecimentos, quer dizer, pela construção dos 

conteúdos pedagógicos (prática gnosiologia/epistemologia), cuja discussão será realizada a 

partir de agora – posto que seja essa uma forma de compreender os projetos 

educomunicativos –por meio das dimensões que lhe são intrínsecas: enquanto conteúdos 

educativos, instrumentais e operativos. 

 Aquele se refere ao entendimento e análise de tudo o que diz respeito à existência 

humana em sua diversidade e contradição, levando em conta o contexto histórico, social, 

político, econômico e cultural no qual ela se insere e as relações estabelecidas com a natureza. 

Sozinhos, porém, não bastam para dar conta da formação do estudante (BRASIL, 2010) – 

figura para a qual se volta esta investigação. Torna-se necessária sua expressão no sentido de 

que só se realizam quando comunicados. Assim, além dos conteúdos educativos, o domínio 

dos chamados instrumentais é essencial uma vez que concerne à aprendizagem das linguagens 

verbais (orais e escritas), matemáticas e artísticas em suas diversas formas de manifestação, 

inclusive, através do uso das TIC´s. Poder-se-ia dizer que, dessa forma, garante-se a 

competência da palavra e da leitura do mundo (QUINTÁS, 2004 apud LEAL; AGUIAR, 

2013). Embora sejam eles, muitas vezes, os mais explorados, ainda não são suficientes, é 

preciso desenvolver a capacidade de fazer projetos, planos e programas de intervenção social 

com o objetivo de transformar aspectos considerados negativos e problemáticos à existência 

humana. Os conteúdos operativos representam, pois, uma instância onde se dá a 

materialização dos conhecimentos apropriados e produzidos na escola, são meios de 

intervenção social. Segundo Souza (ibidem, p. 81), “essa é a dimensão política mais 

significativa da educação [...]”. 
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 O processo através do qual se realiza a construção desses conteúdos não deve ser 

apreendido de forma linear como se sucedessem na ordem educacionais-instrumentais-

operativos. Na verdade,  

 

Na construção dos conteúdos educativos, já vamos elaborando os conteúdos 

instrumentais, pois os estamos utilizando nos diferentes momentos dessa 

construção, além de recebermos orientações para adequar o seu uso, 

inclusive aprendendo a fazê-lo nas formas oficiais (especialmente da 

linguagem matemática e verbal), se ainda não a dominamos suficientemente. 

Inclusive identificando o que pode ser transformado em um projeto para 

resolver o problema que se fez objeto de conhecimento ou conteúdo 

educativo (SOUZA, 2012, p. 78). 

 

 Os sujeitos discentes, docentes e gestores se envolvem nesse processo de maneira 

ativa a partir de suas experiências, origens, crenças e valores. A ideia de que os conteúdos 

pedagógicos cheguem a eles de forma pronta e acabada é rejeitada. Ao contrário, seus 

significados são construídos por meio de negociações. Tal entendimento tem a ver com a 

noção de mediações trabalhada por Martín-Barbero (2008). Elas se referem “[...] às interações 

de sentidos, a partir de lutas e ou aceitação, resistência e ou transformação dos significados 

das mensagens [...]” (SETTON, 2011, p. 71). Essa compreensão evoca uma das rupturas 

epistemológicas supramencionadas no contexto de discussão dos avanços da 

Educomunicação: o deslocamento do sujeito – de passivo e amorfo a crítico e participante 

(PINHEIRO, 2013). 

A esse novo lugar ocupado pelos sujeitos discentes, docentes e gestores, Souza 

(ibidem) vincula o entendimento de que a construção dos conteúdos pedagógicos deve se 

basear no que eles sabem e pensam. Ele fala especificamente dos sujeitos docentes e gestores, 

pois discute, nesse momento, a questão da formação de professores, mas a discussão pode ser 

ampliada aos discentes, o que tem a ver com o pressuposto do qual parte a pesquisa de que os 

projetos educomunicativos dialogam com as culturas juvenis, criando espaços na escola que 

fazem mais sentido para os estudantes.  

Apesar de tal construção partir de uma realidade que seja própria aos sujeitos, a ela 

não pode restringir-se. Nas palavras do autor, oferta inicial e meta a ser conquistada são coisas 

diferentes. Deve-se, portanto, ir além do âmbito da experiência subjetiva no sentido de que os 

discentes, docentes e gestores – aqui, especificamente, os primeiros – adquiram/construam 

conteúdos pedagógicos – no caso em questão, os projetos educomunicativos – que os levem a 

lugares simbólicos inacessíveis para a maioria deles em casa, na comunidade, em locais de 

trabalho ou em contextos de diversão. A questão do conhecimento, por essa perspectiva, 
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torna-se central, indicando mesmo um dos possíveis sentidos a ser atribuído à escola e ao 

processo de escolarização. 

 Finalmente, os conteúdos pedagógicos se configuram como uma das formas pelas 

quais é possível olhar para os projetos educomunicativos que, enquanto meios de intervenção 

social localizados no âmbito escolar e comunitário, são formulados para a resolução dos 

problemas diagnosticados a partir dos conteúdos educacionais e expressos pelos 

instrumentais. Uma vez que lhes tenha sido dado tal enfoque epistemológico e contempladas 

suas dimensões educomunicativas, torna-se necessário, no próximo capítulo, tratar do lugar de 

onde partem: a Escola de Referência de Ensino Médio Berimbau (EREMB). 
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3 O LUGAR DA FALA: SOBRE UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO 

MÉDIO 

 

 

 Depois de destrinchados, anteriormente, os projetos educomunicativos dos quais se 

fala no objetivo geral desta pesquisa – onde está prevista sua análise a partir dos sentidos que 

os discentes lhes atribuem – mediante a Educomunicação, que em primeira instância 

qualifica-os, e o conceito de conteúdos pedagógicos, o presente capítulo se dirige, como 

indicado em seu título, ao lugar da fala, quer dizer, a escola na qual se realizam os projetos. 

Nessa direção, se a primeira parte do trabalho foi dedicada ao “o quê”, a segunda, então 

iniciada, foca no “onde”. O objetivo é discutir sobre a ampliação do tempo diário escolar, os 

modelos da escola de tempo integral e do aluno em tempo integral (CAVALIERI, 2002, 2007, 

2009) e a criação das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM); as relações entre a 

Educomunicação e a reestruturação do Ensino Médio; e, finalmente, as características da 

escola específica em que a pesquisa foi realizada. Parte-se, portanto, de um contexto macro e 

vai se afunilando o debate. Antes, no entanto, deve-se ressaltar que não se quer fazer nenhum 

tipo de apologia através dessa discussão, nem em relação à escola de tempo integral, nem às 

EREM. Consequentemente, não está em jogo a avaliação de políticas públicas ou de modelos 

educacionais no sentido de serem melhores ou piores que outrem. Pretende-se, sim, 

contextualizar o lócus de enunciação da investigação a partir de dimensões que lhe 

constituem: das abrangentes às peculiares. 

 

 

3.1 A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

A escola é um lugar para onde são lançados os mais diversos questionamentos a 

respeito de seu papel social e às funções que deve desempenhar. Os significados a ela 

atribuídos se relacionam com o contexto histórico no qual se inscreve, variando de acordo 

com os interesses voltados para as necessidades seja das crianças e jovens, seja dos pais e 

mães, seja do Estado, seja da sociedade. Dessa forma, propostas que lhes são direcionadas 

revestem-se não apenas de finalidades pedagógicas, mas trazem consigo pretensões políticas e 

sociais. 
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Diante de tais considerações, o debate acerca da ampliação do tempo diário de 

permanência do aluno na escola, intensificado ao longo do século XX e inserido no âmbito 

das discussões sobre a qualidade da educação, apresenta-a como uma forma de (1) 

transformar o tipo de vivência escolar, ou seja, o caráter das experiências lá vividas; (2) 

adequar a escola às condições de vida baseadas na cultura urbana; e (3) alcançar melhor 

rendimento dos alunos (CAVALIERI, 2007).  

Embora as alternativas dois e três devam ser levadas em consideração e, de certa 

forma, estarem contidas na primeira, essa provoca reflexões mais abrangentes quanto às 

possibilidades que a ampliação do tempo escolar pode conferir à educação e ao papel da 

escola, “[...] instada a assumir responsabilidades e compromissos educacionais bem mais 

amplos do que a tradição da escola pública brasileira sempre o fez” (idem, 2002, p. 248). Os 

outros pontos falam, respectivamente:  

 

(A) das mudanças exigidas à escola devido ao processo de urbanização pelo qual 

passam muitas das cidades, instituidoras de novas condições de vida às 

pessoas. Por exemplo, as consequências trazidas ao cotidiano das famílias com 

o ingresso das mulheres no mundo do trabalho. Sendo ela a figura sob a qual 

recaem as exigências do cuidado com os filhos, a ampliação do tempo diário 

escolar representa uma adequação a essa nova realidade; e 

(B) da eficiência dos resultados apresentados pelos alunos, quer dizer, seu 

aproveitamento, uma vez que sejam eles mais expostos à ação da escola. Esse 

item tem a ver com o conceito de “efeito escolar”, “[...] utilizado para medir a 

capacidade de as escolas, por meio de seu projeto pedagógico e de suas 

políticas internas, influenciarem o desempenho cognitivo de seus alunos” 

(ANDRADE; SOARES, 2008, p. 381). As influências restringem-se, portanto, 

a elementos do espaço escolar, estando para além de questões socioculturais. 

Segundo Gomes (2005), os atributos das instalações e dos recursos da escola, 

do seu tamanho e o das turmas, dos professores, das despesas por alunos, do 

clima e da gestão escolar, dos efeitos dos colegas e, onde se insere a discussão 

realizada, do tempo letivo interferem para um “efeito escolar” de qualidade. 

Entretanto, sob o risco de determinismo e redução, não se deve pensar as 

dimensões de forma positiva ou negativa, automaticamente. Assim, Arcoverde 

(2003, p. 383-384 apud COSTA; ROSA, 2012, p. 6) destaca que 
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a ampliação do tempo, a extensão da jornada escolar ou a maior quantidade 

de horas de permanência do aluno na escola não é condutor direto para a 

melhoria da qualidade. [...] Não é a intensidade do tempo de ensino que 

garante a aprendizagem, mas a efetiva qualidade do trabalho pedagógico. 

 

No Brasil, os argumentos para a ampliação do tempo diário escolar são perpassados 

por discursos de cunho autoritário, assistencialista ou democrático, mas que, muitas vezes, 

misturam-se nos projetos que tentam concretizar-lhe (CAVALIERI, 2007, 2009). Aquele 

percebe a escola como espaço de prevenção de crimes no sentido de que melhor estar “preso” 

lá do que “solto” na rua. Tal ponto pode ser percebido através da Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 134/2007 de autoria do deputado Alceni Guerra (DEM/PR), sujeita à 

apreciação do Plenário, a qual prevê a punição do agente público responsável pela garantia à 

educação básica em caso de crianças e jovens fora da escola e o atendimento de oito horas 

diárias nas escolas públicas. A justificativa da proposta tem por base a redução da 

criminalidade em consequência de os sujeitos, quando no espaço escolar, estarem protegidos. 

 

Apesar do que dispõe a Constituição, muitas crianças e adolescentes ainda se 

encontram fora da escola, vadiando pelas as ruas, prostituindo-se, drogando-

se, exercendo trabalhos proibidos em lei ou até mesmo praticando delitos. Se 

todos esses jovens estivessem na escola recebendo formação adequada, o 

índice de criminalidade seria reduzido drasticamente (PEC nº 134/2007). 

 

Em última instância, poder-se-ia dizer que à visão autoritária subjaz a produção de 

indivíduos ajustados às normas sociais. “É a concepção dissimulada dos antigos 

reformatórios, fruto do medo da violência e da delinquência. A ênfase está nas rotinas rígidas 

e é frequente à alusão à formação para o trabalho, mesmo no nível do ensino fundamental” 

(CAVALIERI, 2007, p. 1015). Essa ideia corrobora com uma visão linear, reducionista e 

estigmatizada dos jovens enquanto delinquentes, cuja discussão deve ser realizada no capítulo 

seguinte. 

Quanto ao discurso assistencialista, da mesma forma que o anterior, ele secundariza o 

papel da escola enquanto lugar do saber, onde são adquiridos, desenvolvidos e produzidos 

conteúdos pedagógicos. Se aquele prioriza a prevenção de crimes; esse, o atendimento às 

carências formativas gerais de estudantes das classes populares. O mais relevante é a 

ocupação do tempo, independente da forma como ele seja ocupado, mesmo sem um projeto 

político pedagógico que lhe dê substrato, e a socialização dos alunos. Por essa perspectiva a 

escola se volta aos “[...] cuidados básicos relacionados à saúde, integridade física, 
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desenvolvimento humano que proporcionem um bem estar da criança e o do adolescente” 

(COSTA; NASCIMENTO, 2012, p. 8). Aqui, deve-se ter cuidado, para que a destinação da 

escola pública ao atendimento dos considerados desprivilegiados não reforce o estigma e a 

marginalização dos mais pobres (MIRANDA; SANTOS, 2012). O uso mesmo da palavra 

“atendimento” contribui para tanto, pois se insere ela no campo lexical médico, dando a 

entender que aqueles que são “atendidos”, o serão da mesma forma que os “doentes” 

(CAVALIERI, 2007). 

Ambas as concepções supramencionadas – assistencialista e autoritária – atribuem à 

escola novos e ampliados papéis, respectivamente, “[...] quanto ao bem-estar físico, ao 

desenvolvimento social e cultural dos alunos e, ainda, de proteção e guarda com relação aos 

riscos de ordem social” (MIRANDA; SANTOS, ibidem, p. 1079). O perigo a eles subjacente 

reside no fato de que, por mais que a escola não possa ignorar tais demandas, se reduzida a 

elas e desprovida de condições concretas para sua execução, “[...] pode contribuir para 

agravar ainda mais a Educação Pública neste país” (MIRANDA; SANTOS, ibidem, p. 1080). 

Finalmente, a visão democrática fala de uma escola voltada à emancipação social haja 

vista que a ampliação de sua jornada diária seria uma forma de garantir “[...] uma educação 

mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito 

crítico e das vivências democráticas” (CAVALIERI, ibidem, p. 1029). 

 Depois de discutidas as diferentes justificativas e compreensões dadas para o aumento 

do tempo diário escolar e também as contradições que lhes atravessam, indaga-se a respeito 

dos modelos de organização para sua realização. Segundo Cavalieri (2009), de acordo com 

aqueles que vêm se configurando no Brasil, podem ser resumidos a dois: a escola de tempo 

integral e o aluno em tempo integral: 

 

(1) Dá-se através de um movimento centrípeto à unidade escolar por meio de 

medidas que visem sua adequação para o recebimento e acolhida de alunos, 

professores, gestores e funcionários, mantidos por mais tempo em seu interior, 

de forma que a eles seja propiciada “[...] uma vivência institucional de outra 

ordem” (CAVALIERI, ibidem, p. 53). Falar em uma escola de tempo integral 

implica considerar não apenas a variável tempo, evidenciada desde o nome que 

a esse modelo é dado, mas também a variável espaço, “[...] colocada aqui como 

o próprio espaço da escola, como o continente dessa extensão de tempo” 

(GONÇALVES, 2006, p. 131); e 
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(2) Caracteriza-se por um movimento centrífugo à unidade escolar, pois parte do 

pressuposto de que a ampliação do tempo pode acontecer em espaços 

educativos outros. A oferta de atividades aos alunos dar-se-ia em horário 

alternativo ao turno da escola como fruto da articulação, de acordo com 

Cavalieri (2009, p. 53), “[...] com instituições multissetoriais, utilizando 

espaços e agentes que não os da própria escola, pretendendo propiciar 

experiências múltiplas e não padronizadas”. Segundo a mesma autora (2007), o 

argumento para esse modelo pode partir de questões relativas à insuficiência 

e/ou inadequação de equipamentos escolares, espaço e pessoal, os quais 

poderiam ser disponibilizados por outras instâncias (públicas ou não); e 

também da ideia de que, em sociedades complexas, é necessário que o 

processo educacional ocorra em diversas organizações sociais, posto que ele 

necessite ser multifacetado. Ela ainda aponta que o perigo de tal proposta 

reside na possibilidade de fragmentação das atividades realizadas de modo que 

se deem sem vínculo com um projeto político pedagógico mais amplo, quer 

dizer, de forma aleatória e desarticulada, o que teria como eventuais 

consequências a perda de direção dos objetivos educacionais, ou seja, para 

onde se caminha e onde se quer chegar, bem como a facilidade de penetração 

de práticas assistencialistas. Outra ponderação toca na questão da execução das 

atividades por agentes educacionais não-docentes e na necessidade de aumento 

das responsabilidades de planejamento, controle e avaliação sob o risco da 

transformação do sistema de ensino em “terra de ninguém”. Radicalmente, 

pode significar o abandono da escola, a declaração de que não tenha mais 

saída. 

 

Seja como for, parece-nos que essa é uma discussão que não pode ser levada 

de maneira inflexível. A participação de organizações da sociedade civil e de 

outras instâncias da administração pública é desejável e pode ser 

enriquecedora, desde que isso não signifique a pulverização das ações e sim 

o fortalecimento da instituição escolar. Desde que não represente uma nova 

modalidade de privatização daquilo que deve, por determinação 

constitucional, ser público. Trata-se de analisar cada realidade, sem 

preconceitos, e encontrar as soluções viáveis e pertinentes. É a construção de 

uma proposta pedagógica para escolas de tempo integral que repense as 

funções da instituição escolar na sociedade brasileira, que a fortaleça através 

de melhores equipamentos, do enriquecimento de suas atividades e das 

condições adequadas de estudo e trabalho para alunos e professores, o que 
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poderá trazer algo de novo e que represente crescimento na qualidade do 

trabalho educativo (CAVALIERI, 2007, p. 1032). 

 

As duas propostas supracitadas de ampliação do tempo diário escolar, embora 

apontem caminhos distintos para sua realização, não necessariamente antagônicos, tem como 

denominador comum, ou deveriam ter, a concepção de educação integral fundamentando sua 

execução (GONÇALVES, 2006). São, portanto, coisas diferentes, que não devem ser 

confundidas: aluno em tempo integral, escola de tempo integral e educação integral. 

O tema da educação integral não é novo. Segundo Gadotti (2009), na Antiguidade, 

Aristóteles falava a respeito de uma “[...] educação que desabrochava todas as potencialidades 

humanas” (p. 21); Marx (1818-1883) chamava-a de educação omnilateral em oposição à 

unilateral, cuja finalidade seria, apenas, a formação para o mercado de trabalho; Édouard 

Claparède (1873-1940), Jean Piaget (1896-1980) e Célestin Freinet (1896-1866) defendiam 

sua necessidade ao longo da vida. No Brasil, Paulo Freire (1921-1997) revestiu-lhe de uma 

visão popular e transformadora; já os pioneiros da Escola Nova, através do manifesto (1932) 

redigido por Fenando de Azevedo (1884-1974), conceberam-na como direito de todos, 

devendo o Estado assumir a responsabilidade de sua garantia. 

Ela propõe a formação do ser humano a partir de uma perspectiva holística. Não 

considera, pois, o sujeito dualistamente e de forma fragmentada, mas desde aspectos 

cognitivos, afetivos, físicos, sociais e simbólicos que lhe constituem. A ruptura cartesiana 

entre corpo e mente dá vez, aqui, ao sujeito multidimensional. A educação integral ocorre em 

diferentes espaços, ao longo de toda a vida e conta com a participação de vários atores sociais. 

Configura-se continuamente, sem estar restrita à instituição escolar. Logo, não deve ser 

confundida com a escolarização, tampouco enquanto uma modalidade de ensino. Para Agda 

Sardenberg, coordenadora executiva da Associação Cidade Escola Aprendiz43, é sua própria 

definição (COMPROMISSO CAMPINAS PELA EDUCAÇÃO, 2015). Nesse sentido, 

Gadotti (2009, p. 37) afirma que “todas as escolas precisam ser de educação integral, mesmo 

que não sejam de tempo integral. Trata-se de oferecer mais oportunidades de aprendizagem 

para todos os alunos”. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a educação integral, no Brasil, foi concebida 

através de projetos especiais ou na forma de política pública. Ele sinaliza que as críticas 

                                                 
43 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), fundada em 1997, na cidade de São Paulo, 

“[...] experimenta, desenvolve e promove o Bairro-escola: proposta de aprendizagem compartilhada que 

aproxima e articula escolas, comunidades, organizações sociais, empresas e poder público, visando promover 

condições para o desenvolvimento integral de indivíduos e territórios, com especial atenção às crianças, 

adolescentes e jovens” (ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2016). 



64 

 

direcionadas àqueles relacionam-se com seu caráter, muitas vezes, eleitoreiro e, uma vez que 

atrelados a interesses de governos específicos, executados de forma intermitente e 

fragmentada, sem alcançar o sistema educacional como um todo, o que só é possível mediante 

uma política pública continuada. 

Em Pernambuco, foi esse o caso. O governo, consoante à ideia de ampliação do tempo 

diário escolar, a partir do modelo da escola de tempo integral, institui o Programa de 

Educação Integral (PEI) por meio da lei complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, com a 

meta de melhorar a qualidade do ensino público e reestruturar o Ensino Médio 

(PERNAMBUCO, 2008). Através dele foram criadas as Escolas de Referência em Ensino 

Médio (EREM), que, hoje, totalizam 300 no Estado, as quais apresentam o currículo voltado 

para o ensino propedêutico integral, organizado de forma a atender os estudantes em jornada 

integral e semi-integral (DUTRA, 2013). A primeira indica que o funcionamento da escola 

ocorre durante todas as manhãs e tardes (45 horas-aula); a segunda, ao longo de cinco manhãs 

e três tardes ou vice-versa (35 horas-aula).  

Em relação a elas, Morais (2013) destaca que o processo de sua implantação não se 

deu de “[...] forma homogênea, mas permeada por contradições, desigualdades e sentidos que 

muitas vezes não anunciados” (p. 16). A autora destaca que se por um lado existiam 

propagandas positivas que as colocavam enquanto resposta aos problemas enfrentados pela 

juventude, por outro, muitas delas não tinham estrutura adequada para a permanência dos 

estudantes o dia todo, por exemplo, sem banheiros e refeitórios. Também destaca seu caráter 

discriminatório, “os alunos são tratados de maneira diferenciada. Há escolas de referência que 

funcionam junto com escolas de ensino fundamental e os alunos ficam separados e são 

tratados de maneira diferente” (ARAÚJO, 2011, n.p. apud MORAIS, ibidem, p. 15). 

Quanto ao fato supramencionado de configurarem-se como escolas para a juventude, é 

uma questão mais abrangente, que perpassa a própria instituição do PEI a partir da 

constatação de que os processos de ensino-aprendizagem do modelo escolar existente até 

então não estariam mais dando conta de atender às expectativas e demandas formativas da 

juventude. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2014), 

entre 2013 e 2014, “[...] não se alterou o percentual de jovens que frequentavam a escola nem 

na faixa de 15 a 17 anos (84,3% dos jovens nessa faixa), nem na de 18 a 24 anos (30%), as 

faixas que equivalem ao ensino médio e ao nível superior, respectivamente” (DUARTE, 2015, 

n.p.). 

O Ensino Médio brasileiro sofre com altos índices de distorção idade/série, evasão 

escolar e repetência, o que gera um quadro de problemas para a universalização desse nível de 
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ensino. Entre as explicações dadas para tal situação estão, por exemplo: a violência que atinge 

fortemente os jovens e o distanciamento do que esperam para seu futuro e a sua realidade 

cotidiana, o que tem a ver com a diminuição da taxa de emprego e a precariedade, a baixa 

remuneração, a insegurança e os poucos direitos trabalhistas dos postos que assumem. Nesse 

cenário, situa-se a perda de sentido da escola para a juventude. A pergunta que se coloca, 

então, é de como torná-la um lugar atrativo – onde se desenvolvam experiências significativas 

de aprendizagem – a fim de que estejam assegurados não apenas o ingresso, mas a 

permanência e a identificação dos jovens na e com a escola. 

As propostas de tempo integral despontam no horizonte das alternativas encontradas 

para o fortalecimento do Ensino Médio, sendo a Educomunicação, materializada, aqui, através 

dos projetos educomunicativos, também pensada por meio dessa perspectiva. Tal questão tem 

a ver com o próprio pressuposto do presente trabalho, que põe em foco a relação entre os 

projetos e a criação de espaços na escola que façam mais sentido para os estudantes.  

Sistematicamente, portanto, o debate até então realizado trata, no primeiro capítulo, 

dos projetos educomunicativos a partir da Educomunicação e do conceito de conteúdos 

pedagógicos; no segundo, do contexto em que se desenvolvem, quer dizer, fala a respeito das 

escolas de tempo integral, tal qual se configura a Escola de Referência em Ensino Médio 

Berimbau. Como se constatou, ambas as discussões se concatenam não apenas pelos projetos 

educomunicativos, mas porque são perpassadas pela reflexão acerca dos novos papéis que a 

escola é chamada a assumir e pela categoria da juventude, ponto que será abordado no 

capítulo terceiro. Antes, contudo, faz-se necessário vincular de forma mais específica este 

capítulo às contribuições da Educomunicação. 

 

 

3.2 EDUCOMUNICAÇÃO: REPENSANDO O ENSINO MÉDIO E O DIÁLOGO COM O 

PODER PÚBLICO 

 

 

 A Educomunicação se coloca como opção teórica e prática de várias experiências no 

espaço do Ensino Fundamental e Médio, estando cada vez mais presente a partir da primeira 

metade do século XXI (SOARES, 2011). Como exemplo de destaque, devido à sua dimensão 

e abrangência, tem-se o projeto Educom.rádio – Educomunicação pelas Ondas do Rádio, cujo 

objetivo especifico voltava-se à redução de situações de violência no espaço escolar e 

utilizava, para tanto, a linguagem radiofônica. Ele foi desenvolvido mediante parceria do 
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Núcleo de Comunicação e Educação – NCE – da ECA/USP com a Secretaria de Educação da 

Prefeitura de São Paulo ao longo de sete semestres, entre 2001 e 2004. Totalizou o 

atendimento de, aproximadamente, 11 mil professores, estudantes e membros da comunidade 

educativa, vinculados a 455 escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal. 

 As escolas que participassem do projeto ganhariam um kit de produção radiofônica 

para a montagem de um pequeno estúdio, sendo sua aquisição e entrega de responsabilidade 

das coordenadorias de educação das subprefeituras da cidade de São Paulo. A ideia era que 

essa rádio, “[...] de caráter restrito, operando em faixa específica do dial, intramuros escolares, 

não colidindo, portanto, com a legislação sobre rádios comunitárias” (LAGO; HORTA 

ALVES, 2005, p. 3-4), fosse gerenciada, em conjunto, por alunos, professores, funcionários e 

comunidade. 

 Depois de finalizadas as atividades do projeto, foi sancionada a Lei Educom, nº 

13.941, de 28 de dezembro de 2004 (SÃO PAULO, 2004), através da qual se definia o 

conceito de Educomunicação enquanto política pública. Em 2005, deu-se sua regulamentação 

e, em 2009, era aprovada “[...] portaria orientando a implementação de projetos 

educomunicativos nas escolas do município e contratando uma equipe de especialistas para 

formar 900 ‘professores comunicadores’” (SOARES, 2011, p. 39). 

 Além de São Paulo, o projeto Educom.rádio foi implantado no Centro-Oeste 

(Educomrádio.centro-oeste), entre 2005 e 2006, nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e em Goiás. Ele foi promovido pelo Ministério da Educação, em parceria com o NCE, 

e atendeu 80 escolas urbanas, rurais, indígenas e quilombolas, capacitando 2.500 pessoas para 

o uso da linguagem e da produção radiofônica. Essas capacitações ocorreram através de 

plataforma virtual, sendo complementadas por oficinas presenciais, ministradas em cada uma 

das escolas participantes. Especificamente, no Mato Grosso, o projeto foi transformado em 

política pública, em 2008, através da Lei Estadual nº 8.889/08, que “[...] dispõe sobre a 

implantação do programa Rádio Escola Independente na rede Estadual de ensino. Através de 

mini-estações de rádio, em cada unidade escolar, os alunos poderão trabalhar todas as áreas de 

ensino, códigos, linguagens, ciências exatas, humanas e sociais” (MATO GROSSO, 2008). 

 A Educomunicação também pode ser observada integrando o Programa de Educação 

Ambiental (ProNEA), coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), enquanto uma de suas linhas de ação; e o Programa Mais Educação, do 

Ministério da Educação, como um dos macrocampos que lhe compõem. Vale salientar que 

esse último se constitui “[...] como estratégia para indução da construção da agenda de 

educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas 
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escolas públicas” (BRASIL, 2016). Ele vincula diretamente, portanto, a Educomunicação com 

a discussão das escolas de tempo integral. 

Da relação entre Educomunicação e políticas públicas, interessa particularmente a 

discussão sobre a reestruturação do Ensino Médio, haja vista os altos índices de distorção 

idade/série, evasão escolar e repetência que tomam conta desse nível de ensino, como se falou 

na sessão anterior. Também já foi dito que uma das justificativas dadas para configuração 

desse cenário problemático é a não identificação dos jovens com a escola, o que gera a 

necessidade de que nela sejam criados espaços através dos quais eles se reconheçam. A 

ampliação do tempo diário escolar, pela escola de tempo integral ou através do aluno em 

tempo integral, apresenta-se como resposta. A Educomunicação, defendendo o aumento da 

carga horária, interessante à efetivação das práticas que propõe, também se coloca em tal 

horizonte. 

Nessa direção, Soares (2011) fala de seis linhas de ação destinadas à análise da 

Educomunicação a partir de um contexto em que o Ensino Médio seja repensado. São elas: 

 

(1) Diálogo entre os campos, para além da grade curricular – parte do 

pressuposto de que a comunicação perpassa o próprio processo educacional, 

não se configurando, apenas, enquanto objeto de estudo; 

(2) Âmbitos da ação no ambiente escolar – desmembram-se nos administrativo, 

disciplinar e transdisciplinar. O primeiro se refere às exigências feitas às 

autoridades locais (gestores, diretores, coordenadores pedagógicos), voltando-

se à promoção dos recursos e suportes técnicos que viabilizem a realização de 

projetos educomunicativos e à gestão das relações no espaço escolar, na 

direção de que elas respeitem as diferenças e que permitam a construção da 

educação por meio de uma comunicação dialógica. O segundo prevê a 

comunicação enquanto conteúdo específico, objeto de análise ou estratégia de 

ensino. O terceiro, situado para além e entre as disciplinas curriculares 

tradicionais, favorece “[...] uso dos recursos da comunicação nas múltiplas 

atividades didáticas na escola ou fora dela” (SOARES, ibidem, p. 87) através 

da realização de projetos; 

(3) Estabelecimento de metas programáticas – fala da necessidade de se ter clareza 

quanto aos objetivos que se quer alcançar com a Educomunicação, 

configurando-se suas áreas de intervenção – educação para a comunicação, 
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mediação tecnológica na educação, reflexão epistemológica, expressão 

comunicativa, pedagogia da comunicação, produção midiática para a 

educação e gestão comunicacional – enquanto guias; 

(4) Formação do educador-educomunicador – para que se contemplem os âmbitos 

administrativo, disciplinar e o transdisciplinar e sejam cumpridas as metas 

programáticas estabelecidas a partir da relação entre eles e as áreas de 

intervenção, tornam-se necessárias políticas concretas de formação docente; 

(5) Modalidades de formação – que possibilitem a partilha de conhecimentos e 

experiências entre alunos, professores e comunidade; e 

(6) Sobre especialistas externos – trata da contratação de profissionais que não 

pertençam à escola, atuantes na área da Educomunicação, para colaborarem 

com o desenvolvimento de projetos. 

 

Em conclusão, a escola de tempo integral e a Educomunicação podem apresentar-se 

como opções a serem assumidas na reestruturação do Ensino Médio, tendo em vista as novas 

demandas da juventude. Os projetos tratados no capítulo anterior inserem-se nessa lógica de 

duas formas: (A) por localização – desenvolvem-se em uma Escola de Referência em Ensino 

Médio, componente do Programa de Educação Integral do Estado de Pernambuco. Se a 

natureza da instituição não os define, dá condições (de tempo) e suporte para que sejam 

realizados, oferecendo explicações para sua existência; (B) por qualificação – são 

caracterizados por atribuição externa, quer dizer, poderiam ser definidos de outra forma, mas 

a presente pesquisa optou por tratá-los a partir da Educomunicação, enquanto 

educomunicativos, dimensão que dá explicações semelhantes aos discursos que vinculam 

escola de tempo integral e formação dos jovens.  

Assim, as reflexões deste capítulo, até agora, decorreram genericamente, pois giraram 

em torno de conceitos e relações, de certa forma, abstratas (ampliação da jornada escolar, 

escola de tempo integral, aluno em tempo integral, Educação Integral, propostas da 

Educomunicação para o Ensino Médio). Na próxima sessão, pretende-se dar materialidade ao 

discutido através das especificidades da escola e a localização dos projetos educomunicativos 

em seu interior. 
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3.3 DAS ESPECIFICIDADES DA ESCOLA ÀS RELAÇÕES COM OS PROJETOS 

EDUCOMUNICATIVOS 

 

 

 A Escola de Referência em Ensino Médio Berimbau, lugar onde a pesquisa foi 

realizada e na qual os projetos educomunicativos se desenvolvem, foi fundada em 1954 por 

meio do decreto nº 257/54 (ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO 

BERIMBAU, 2014). Ela se vincula à rede estadual de ensino44 e localiza-se no bairro de 

Beberibe, um dos mais antigos de Recife, cujo nome é uma homenagem ao Rio Beberibe, que 

o flanqueia. Antigamente, considerado um dos mais limpos, hoje, é um dos mais poluídos de 

Pernambuco devido ao déficit de saneamento básico na região que o cerca e ao crescimento 

da ocupação urbana nas encostas de suas margens (VAINSENCHER, 2008). Quanto ao 

bairro, foi palco da revolução de 1821, conhecida como Convenção de Beberibe, através da 

qual a província de Pernambuco torna-se, temporariamente, independente de Portugal, e de 

batalhas da Revolução Praieira de 1848, movimento político perpassado por ferrenhas críticas 

ao controle exercido pelos portugueses na colônia, principalmente, quanto ao comércio 

(REZENDE; DIDIER, 2001). 

 Nesse cenário, está a EREMB. Ela foi selecionada quando a pesquisa tinha por objeto 

o jornal escolar, o qual representa uma possibilidade de projeto educomunicativo a ser 

realizado em escolas. Na busca daquelas que o produzissem pedagogicamente, chegou-se ao 

nome da EREMB. Em que pese o fato da atividade com o jornal escolar encontrar-se 

paralisada, outros projetos educomunicativos aconteciam em seu interior, entre os quais estão 

aqueles caracterizados no primeiro capítulo: Semana da Matemática, Feira de Ciências, 

Projeto Meio Ambiente, Feira de Empreendedorismo, Projeto Conviver com o ECA na 

Escola, O Beletrista, Teatro de Sombras, Projeto do Halloween e Oficinas de Artes. 

 As informações e características específicas sobre a Escola de Referência em Ensino 

Médio Berimbau que serão de forma breve, aqui, compartilhadas no intuito de melhor 

contextualizá-la, o serão tendo por base os dados que constam em seu Projeto Político 

Pedagógico. O currículo da escola (ANEXO A), assim como o de outras que sejam integrais, 

é composto pelas disciplinas da base nacional comum45, as da parte diversificada46 e 

                                                 
44 Jurisdição: Secretaria de Educação (SE), Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP), Gerência 

Regional de Educação (GRE) Recife Norte. 
45 Língua Portuguesa, Educação Física, Artes, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia. 
46 Língua Estrangeira (inglês e espanhol), Empreendedorismo e Direitos Humanos. 
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atividades complementares, onde se incluem momentos destinados a estudos dirigidos, aulas 

de reforço, de laboratório e de projeto. As circunstâncias de realização dos projetos 

educomunicativos são múltiplas. Eles não acontecem apenas nas aulas de projeto como se 

poderia, inicialmente, supor. Também fazem parte de disciplinas específicas, podem ser 

realizados nos intervalos do recreio e/ou almoço, bem como estar associados a estudos 

dirigidos. Não se concentram, pois, em tempos determinados e específicos. 

A escola tem nove turmas: quatro de 1º, três de 2º e duas de 3º ano (ANEXO B). Os 

alunos estão entre a faixa etária dos quatorze aos dezenove anos, pertencem à classe média 

baixa e habitam os bairros adjacentes ao de Beberibe, os quais apresentam, segundo o PPP, 

problemas de esgoto, serviços de saúde, carência de escolas, empregos e situações de lazer, 

transporte público e segurança. São eles: Dois Unidos, Linha do Tiro, Nova Descoberta, 

Caixa D’Água, Passarinho, Cajueiro, Fundão, Água Fria, entre outros.  

 Quanto à infraestrutura, possui as seguintes dependências: nove salas de aula, uma 

biblioteca, um laboratório de Informática, um laboratório de Matemática e Física, um 

laboratório de Química e Física, uma sala de artes, uma sala de rádio, um arquivo inativo, 

uma secretaria, uma sala da direção, uma sala dos professores, uma cozinha, um 

refeitório/auditório, uma sala de apoio, três banheiros para professores e funcionários, oito 

banheiros de alunos, um depósito, um almoxarifado e um estacionamento. Os projetos 

educomunicativos tomam conta de tais espaços das mais diferentes formas, eles não se 

restringem à sala de aula, sendo a biblioteca e o auditório frequentemente ocupados. 

Entre os equipamentos e materiais pedagógicos, encontram-se, por exemplo: seis 

televisões, um DVD, duas telas de projeção, um fogão industrial, um freezer, quatro 

geladeiras, quatro bebedouros, 360 bancas escolares, uma guitarra, uma bateria, um baixo, 

uma zabumba, uma mesa de som, um microfone, um amplificador, 19 computadores, 1.800 

títulos de livros, três microscópios, duas estufas. Muitos desses equipamentos/materiais foram 

adquiridos em função dos projetos educomunicativos, caso dos instrumentos musicais citados 

e utilizados na banda escolar, projeto que não foi alvo do presente estudo. 

 Em relação ao quadro de pessoal, é composto por: 16 docentes, sendo 14 graduados e 

especialistas em sua área de formação ou afim, um mestre e uma doutora, quatro auxiliares 

administrativos, um diretor, um secretário, um educador de apoio, um técnico educacional, 

um bibliotecário, quatro guardas patrimoniais, um porteiro, um orientador sócio educacional e 

um assistente administrativo. 

Além dos professores responsáveis pelos projetos educomunicativos, caracterizados 

no capítulo passado, contribuíram com esta investigação a diretora e a educadora de apoio da 
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EREMB. Através da realização de uma entrevista semiestruturada (APÊNDICE D) com cada 

uma delas, separadamente, nos mesmos moldes daquelas feitas anteriormente, foi possível 

compreender melhor as relações entre a escola e os projetos educomunicativos que lá se 

desenvolvem. 

Os principais aspectos destacados por ambas são: (1) a ligação entre os projetos e a 

Educação Integral no sentido de desenvolver dimensões outras dos educandos para além da 

cognitiva; (2) o envolvimento da escola como um todo no processo de realização da maioria 

dos projetos, o que possibilita a amplitude de alguns deles; (3) o caráter interdisciplinar e 

interativo que essa dinâmica lhes confere; (4) o sentimento de pertença à escola que toma 

conta dos alunos; (5) a possibilidade de que eles aprendam e conheçam coisas novas; (6) o 

fato de imprimirem identidade e visibilidade à escola; (7) a questão do protagonismo juvenil e 

o estabelecimento de espaços através dos quais os alunos podem manifestar-se e serem 

ouvidos. 

Entre os pontos levantados, que dizem respeito, superficialmente, à visão que tem a 

gestão acerca dos projetos educomunicativos, chamam atenção os itens cinco e seis. Aquele 

porque acaba por recolocar o pressuposto da pesquisa de que os projetos criam espaços na 

escola que fazem mais sentido para os estudantes, pois dialogam com as culturas juvenis. A 

declaração de que os projetos levam os discentes a universos outros de conhecimento faz com 

que se reflita sobre como se inter-relacionam as culturas juvenis e esses conhecimentos, quer 

dizer, sobre quais negociações são feitas. 

Já o sexto porque aponta para a projeção da escola, internamente e na comunidade 

externa. Sobre tal assunto, diretora e educadora de apoio dizem que a instituição havia 

passado por momentos de dificuldade e perda de credibilidade, a qual foi sendo recuperada a 

partir de 2013, quando assume a nova gestão: a diretora entra no final de 2012 e a educadora 

de apoio no início de 2013. Elas vinculam o reconhecimento que a EREMB passa a receber 

com a existência dos projetos educomunicativos, os quais ganham impulso pelas condições 

criadas e parcerias estabelecidas entre a nova gestão, os professores e os alunos. Seria, talvez, 

o que Souza (2012) fala a respeito da práxis pedagógica, quando diz que ela é composta pela 

inter-relação das práticas gestora, docente, discente e epistemológica/gnosiológica (os 

projetos educomunicativos). 

Finalmente, também é uma informação relevante trazida pelas entrevistas e que ajuda 

no melhor entendimento da ligação entre a escola e os projetos educomunicativos, a fala de 

que as aulas não podem ser prejudicadas por eles, os quais devem interferir o mínimo 

possível. Essa assertiva levanta a ponderação sobre os espaços ocupados pelos projetos na 
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escola e o tempo destinado à sua execução. Parece confuso atribuir-lhes tanta importância, 

colocando-os mesmo no posto de responsáveis por dar uma identidade e visibilidade à escola, 

ao passo que, no final das contas, o desenho da escola tradicional ainda é mais valorizado. 

Nessa direção – quando se sai do campo teórico para adentrar nas práticas 

engendradas no cotidiano escolar, perpassado que seja por dificuldades relacionadas à 

infraestrutura, à dificuldade do trabalho docente, à grande quantidade de demandas que 

recaem sob a gestão e às exigências feitas aos alunos – questiona-se acerca de todo aquele 

discurso trazido pelas teorizações da ampliação da jornada diária escolar, através das escolas 

de tempo integral, e da Educomunicação. Sendo ambos perpassados, significativamente, pela 

ideia de inovação, é contraditório que a incorporação da mesma ocorra de forma fragmentada 

no sentido de que existiriam “espaços de inovação” e, em separado, “espaços de tradição”, 

não podendo o primeiro penetrar o segundo sob o risco de estragá-lo. É contraditório, pois se 

acredita que o intuito de uma escola de tempo integral e da Educomunicação, entre outras 

questões, é provocar alterações no modelo da escola clássica, ressignificando seus tempos, 

espaços, funções e as relações lá estabelecidas.  

Entende-se, contudo, a parcialidade da crítica apresentada posto que, no caso da 

Educomunicação, seja essa uma qualificação dada pela pesquisa aos projetos e não a 

percepção que se tenha na escola sobre eles, o que não é verdadeiro quanto às teorizações 

sobre escolas de tempo integral, pois a EREMB é, de fato, uma delas. Também se deve levar 

em consideração não só as exigências avaliativas de órgãos superiores, que, geralmente, não 

se adequam à “inovação” cobrada por eles mesmos, e que as escolas tem que responder; mas 

atentar para os limites dos “novos” papéis que lhes são atribuídos sob o risco de torná-la “[...] 

uma espécie de bruaca onde tudo cabe e da qual tudo se cobra [...]” (FRIGOTTO, 2003, p. 

168 apud MORAIS, 2013, p. 77). 

Vale ressaltar que o intuito de fazer as entrevistas com a diretora e a educadora de 

apoio e de, aqui, considerar alguns aspectos do que disseram é entender as articulações da 

escola com os projetos educomunicativos, já que este segundo capítulo tem por foco o lugar 

da fala, ou melhor, onde os projetos se realizam. No entanto, os dados gerados pelas 

entrevistas não se configuram propriamente como material de análise da dissertação, posto 

que a mesma não se volte para a gestão ou para os docentes, mas para a figura do estudante 

através do sentido que atribuem à sua participação nos projetos; ao seu processo de 

escolarização e à sua relação com a escola; e às relações estabelecidas com as culturas 

juvenis. Nessa direção, o próximo capítulo tratará deles, os sujeitos da fala. 
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4 SUJEITOS DA FALA: EM CONSTRUÇÃO COMO JOVENS E DISCENTES 

 

 

 Tal qual sabido, o objetivo geral desta dissertação se volta à análise dos sentidos que 

os discentes atribuem aos projetos educomunicativos desenvolvidos em uma Escola de 

Referência em Ensino Médio. Considerando que o primeiro capítulo focalizou os projetos (do 

que se fala); o segundo, a escola (de onde se fala); este tem como ponto central os discentes 

(sujeitos da fala) – consequentemente, o próximo tratará do falado e da análise de seus 

sentidos, fechando assim o ciclo das dimensões que constituem o objetivo da pesquisa, as 

quais se configuraram como critério organizacional da mesma. 

Quanto aos discentes, seu entendimento enquanto sujeitos da fala vai além do papel de 

aluno desempenhado, passa pelo fato de serem jovens, o que não pode (ou não deveria) ser 

ignorado pela instituição escolar sob o risco de o processo educacional tornar-se alienante e 

alienado, pois que sem vínculos com as experiências que vivem e as culturas que lhes 

atravessam fora dos muros da escola e que a ela são levadas. Nessa direção, este capítulo 

terceiro percorrerá o seguinte caminho: a discussão dos sujeitos através dos conceitos de 

juventude, considerando as culturas juvenis e passando pela Educomunicação; a discussão 

dos sujeitos via práxis pedagógica, tal qual pensada por Souza (2012). 

Antes de iniciar o debate teórico, contudo, é preciso esclarecer quem são esses sujeitos 

“reais” e como ocorreu sua participação na investigação. De forma geral, moram em bairros 

próximos ao de Beberibe, onde se localiza a escola, e pertencem à classe média baixa, tal qual 

informado no PPP da EREMB e já apresentado no capítulo anterior. Especificamente, foram 

selecionados os estudantes de 3º ano da instituição que, nela, estivessem matriculados 

regularmente desde o início do Ensino Médio. O critério utilizado foi o da experiência. Em 

relação aos das outras séries, eles teriam mais vivência e conhecimento acerca da existência 

dos projetos educomunicativos. Considerando que há duas turmas de 3º ano, ambas 

compostas por alunos que entraram na EREMB desde o 1º, poderiam envolver-se com a 

pesquisa os 75 alunos que as compunham (ANEXO B). No entanto, desse universo, quando 

consultados, apenas 24 se dispuseram a colaborar. Aqui, partiu-se do pressuposto de que seria 

melhor que optassem espontaneamente por integrar (ou não) o estudo sob a crença de que o 

processo ocorreria de forma mais fluida e de que o engajamento deles seria maior e mais 

autêntico. Nesse sentido, a amostragem se apresentou sob um modelo menos rígido e formal, 

sendo, mesmo assim, representativa (não estatisticamente) do fenômeno estudado e 

conferindo-lhe relevância (FLICK, 2009). 
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Quanto à participação, devidamente autorizada através da assinatura do TCLE – 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento47 – (APÊNDICES E e F), deu-se de duas 

formas. Inicialmente, foi respondido um questionário (APÊNDICE A), cujas características 

enquanto método de coleta de dados já foram descritas no primeiro capítulo. Naquele 

momento, a funcionalidade apresentada pelo mesmo tinha a ver com a pergunta inicial que 

lhe compunha (“de qual(is) projeto(s) da escola você já participou?”). O intuito era mapear 

os projetos educomunicativos realizados na escola através da memória dos estudantes que 

concordaram em colaborar com a pesquisa. Além disso, definir-se-iam aqueles a serem 

caracterizados, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com seus professores 

responsáveis, com base nos que fossem citados, minimamente, quatro vezes. Um número 

inferior não garantiria a presença, em cada um dos dois grupos focais a acontecerem 

posteriormente, de, pelo menos, duas pessoas que tivessem vivenciado o projeto, quantidade 

essa entendida como necessária para que pudesse haver um diálogo entre elas. A definição 

pela realização de dois grupos focais fundamenta-se nos 24 estudantes que quiseram, a 

princípio, participar da investigação. Teoricamente, cada um deles seria composto por 12 

membros, o que, como se verá, não ocorreu. 

Para agora, o uso do questionário encontra pertinência pois auxilia na compreensão 

preliminar das relações entre os alunos respondentes e os projetos educomunicativos. 

Colabora, assim, com a preparação do moderador no sentido de que “os elementos sob 

investigação devem ser examinados antecipadamente, de forma que o investigador vá à 

entrevista de grupo focal com um conjunto de hipóteses pré-formuladas” (GOMES, 2005, p. 

280), as quais o ajudarão no desenvolvimento de um guia (APÊNDICE G). Também se 

justifica em razão de assessorar na composição mesma de tais grupos, processo a ser 

explicado mais à frente. 

Como se percebe, a segunda forma pela qual os sujeitos participaram deu-se através, 

justamente, dos grupos focais, apreendido enquanto um procedimento adequado haja vista a 

pretensão de analisar os sentidos produzidos por aqueles acerca dos projetos 

educomunicativos. Nesse caso, pode-se dizer que as compreensões dos estudantes foram 

tomadas a partir das conversas que se desenrolam nos grupos. 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção 

da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas 

cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, 

constituindo-se em técnica importante para o conhecimento das 

                                                 
47 Aqueles que fossem menores de idade deveriam pedir que seus responsáveis autorizassem sua participação. 
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representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 

questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para 

o estudo do problema visado (GATTI, 2005, p. 11).  

 

Para a montagem dos grupos, levou-se em consideração a homogeneidade e a 

heterogeneidade da população (GATTI, ibidem). Aquela já fora garantida quando reduzido o 

universo dos sujeitos participantes aos estudantes do 3º ano da EREMB matriculados na 

escola desde o 1º ano. Já a necessária variação entre os membros, importante para garantir 

diferentes opiniões, sentimentos e percepções sobre o tema tratado, foi alcançada através da 

inclusão de alunos que se envolveram mais ou menos com os projetos educomunicativos e 

que, quanto a eles, apresentaram posicionamento distinto. Coletaram-se tais informações e 

dados através dos questionários, previamente utilizados na definição dos projetos que 

entrariam no âmbito desta pesquisa. 

Enfim, foram montados dois grupos focais com características similares no desejo de 

“[...] colocar o pesquisador em solo mais firme em relação a fazer afirmações sobre os 

padrões dos dados” (BARBOUR, 2009, p. 88). Ambos levaram em consideração, quanto aos 

alunos: (1) que todos pertencessem ao 3º ano e frequentassem a EREMB desde o 1º; (2) a 

necessidade de haver em cada grupo, pelo menos, dois que tivessem se envolvido com o 

mesmo projeto; (3) a variação em cada grupo dos que integraram mais projetos e daqueles 

que participaram menos; e (4) os variados posicionamentos em relação aos projetos. Cada 

grupo fora composto por 12 membros, o que está dentro do recomendado para seu tamanho, 

que deve ter, minimamente, seis e, no máximo, 12 pessoas (GATTI, ibidem; GOMES, 2005). 

Ainda é aconselhável que sejam eles organizados a partir da suposição de que alguns dos 

integrantes podem faltar no dia, sendo esse o caso da presente pesquisa. O primeiro grupo 

agendado foi realizado com nove membros, três não apareceram; o segundo, com seis, 

metade não compareceu. Os motivos dados para as ausências variaram desde esquecimento 

até choque de horário com outros compromissos surgidos repentinamente. Atribui-se, 

contudo, a grande quantidade de faltas no segundo grupo às informações colhidas com os do 

primeiro acerca de como seria o processo, especificamente, quanto ao clima acalorado que 

tomou conta da conversa. É uma possibilidade que os estudantes que ainda iriam participar 

tenham ficado desestimulados, com medo e/ou vergonha. 

Assim, os grupos focais foram formados por nove (o primeiro) e seis (o segundo) 

pessoas, o que ainda está dentro do sugerido pela literatura. A menor quantidade de membros 

não prejudicou a dinâmica, nem significou que ela se desenrolou com mais facilidade, 
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continuou sendo desafiador durante a moderação buscar as clarificações e explicações que se 

fizeram necessárias. O momento posterior de transcrição das conversas também foi 

dificultoso. Para facilitar essa situação, de acordo com o indicado por Barbour (2009), duas 

pessoas foram chamadas a auxiliar na realização dos grupos focais. A primeira tinha por 

reponsabilidade anotar a ordem em que os estudantes se pronunciavam a partir das deixas 

iniciais e finais de suas falas, sendo útil “[...] uma vez que permite identificar cada falante 

sucessivo sem ter que voltar a fita e, portanto, diminui de forma significativa o tempo de 

transcrição” (BARBOUR, ibidem, p. 107). Essa identificação foi feita a partir de letras do 

alfabeto atribuídas aos alunos e que se encontravam escritas em papel e coladas às suas 

camisas. A segunda ajudou na captação do som, locomovendo-se durante o grupo de forma a 

melhor posicionar o gravador. Apesar da colaboração recebida e do fato dos grupos focais 

terem acontecido em locais silenciosos (no auditório e na biblioteca da escola, 

respectivamente), a transcrição não foi realizada sem percalços, exigindo concentração e 

dedicação no intuito de identificar as diferentes vozes. 

Finalmente, depois de definidos quem são os sujeitos “reais” da fala e explicados os 

meios pelos quais eles se envolveram com a pesquisa, deve-se adentrar nas dimensões que 

lhes constituem. Inicialmente enquanto jovens; depois, a partir da práxis pedagógica. 

 

 

4.1 O SER JOVEM: SOBRE JUVENTUDES E CULTURAS JUVENIS 

 

 

O termo juventude expressa ideias e conceitos diferentes em relação ao período com o 

qual se vincula, assim, vem sendo construído segundo determinações espaço-temporais e 

processos sociais específicos. Cassab (2009, 2012) diz que é possível pensá-lo, a princípio, 

com base em três delineações que se inter-relacionam: a partir de um recorte etário, 

relacionado a uma fase de transição e enquanto um eterno devir. A primeira entende que cada 

momento da vida é definido com base em faixas etárias específicas, as quais seriam 

delimitadas, para Cavalcante (2010), de acordo com as necessidades econômicas, sociais e 

culturais de cada sociedade. Nessa direção, quanto à juventude, a autora fala que, no início do 

século XIX, localizava-se entre os 14 e os 18 anos de idade; nos primórdios do século XX, 

abrangia dos 14 aos 24; e, no final, dos 15 aos 29. Os recortes por ela apresentados 

fundamentam-se nas fases do capitalismo, respectivamente: desenvolvimento; consolidação e 
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hegemonia; crise e reestruturação. Por sua vez, Cassab (2009) ressalta que a definição da 

faixa etária também varia de acordo com instituições e organizações. Por exemplo, no que se 

refere à juventude, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dá-lhe o recorte dos 15 aos 24 

anos. A crítica lançada para essa primeira delineação é de que acaba por ignorar que os 

grupos de idade – criança, jovem, adulto, idoso – não existem por si só, naturalizados, mas se 

condicionam a variantes históricas e vinculam-se a interesses políticos e econômicos de 

grupos sociais. 

A segunda delineação compreende a juventude enquanto período transicional, 

localizada entre a infância e a fase adulta. Tal situação indica o silenciamento, a 

invisibilização e a dificuldade de incorporação dos jovens como enunciadores de si porque se 

volta à sua percepção através das ausências, do que não são – nem crianças e nem adultos. 

Nesse momento de transição e de limbo existencial, os sujeitos precisariam de vigilância e 

tutela por parte dos membros das gerações mais velhas, através de instituições como a família 

e a escola, pois se encontrariam em risco eminente de perdição, desvio e perversão. A 

tematização da juventude por essa perspectiva, segundo Abramo (2007), era marcante na 

década de 50, quando os jovens eram tratados, quase que inerentemente, a partir da 

transgressão e da delinquência, o que demandaria cuidado por parte dos adultos no sentido de 

que deveriam responsabilizar-se por “’pastorear’ os jovens para um lugar seguro, para uma 

integração normal e sadia à sociedade” (p. 80). 

Na década de 60 e, em parte, dos anos 70, a mesma autora comenta que a juventude 

aparece como categoria portadora dos germes da transformação social, mas não deixa de ser 

vista como ameaça. Aqui, porque representaria a possibilidade de reversão do sistema; lá, 

como já pontuado, pela hipótese de integração disfuncional à sociedade. Esse último medo, 

no entanto, também estaria presente nos anos 60 e 70, pois, uma vez que os jovens não 

conseguissem mudar a ordem vigente, condenariam a si próprios ao ostracismo social, o que 

não se daria em razão das dificuldades inerentes à fase, tal qual se explicava anteriormente, 

mas por escolha consciente de não enquadramento e adaptação às regras e aos valores 

dominantes (formação de comunidades alternativas ao modelo de família tradicional, recusa 

ao emprego formal, entrada na clandestinidade, etc.). 

Nessa direção, chamam atenção as representações contraditórias da juventude e do 

significado de ser jovem. De um lado, ela se vincula à violência e à delinquência, sendo 

projetada de forma negativa. Por outro, quando associada à transformação social, é tomada 

como sinônimo de vitalidade, dinamismo e criatividade, reveste-se, portanto, de conotações 

positivas. No entanto, “nessa concepção abandona-se o entendimento do jovem como agente 
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do presente” (CASSAB, 2012, p. 159). Aí está contido o sentido de eterno devir que lhe é 

associado. Cabe à juventude um projeto de futuro, mas se nega o hoje, sendo reduzida a um 

“vir a ser”. Ao contrário, diz Maria Auxiliadora (2014) que deveria ser vista como universo 

presente, não enquanto período preparatório. Também em tal caso há representações 

contraditórias, ao passo em que os jovens são tidos como expoentes do futuro, neles não se 

depositam expectativas de inovação posto que sejam considerados indiferentes aos assuntos 

públicos, imagem que se verá construir ao longo da década de 80 (CASSAB, 2009; 

ABRAMO, 2007). Antes de falar sobre esse período, vale ressaltar que, em ambos os casos 

acima comentados (violência/delinquência e vitalidade/dinamismo/criatividade), a juventude 

é atravessada pelo sentimento de medo dos adultos quanto ao que os jovens poderiam 

provocar a si mesmos e à sociedade. 

Em 80, a representação circulante aparece de forma diametralmente oposta à fase 

anterior. Aos jovens são atribuídas as alcunhas de individualistas, apáticos, consumistas, 

conservadores. A questão passa a ser a incapacidade da juventude em propor mudanças e 

alternativas às tendências negativas do sistema; e o medo, “[...] relativo ao ‘fim da História’, 

uma vez que nega seu papel como fonte de mudança” (ABRAMO, ibidem, p. 83). García 

Canclini (2009), a respeito da falta de compromisso político, considerando os dias atuais, 

interpreta-a com outra chave de leitura. O autor diz que uma característica comum é o 

envolvimento com causas, mais do que a disposição em participar de organizações, posto que 

as instituições sejam encaradas com desconfiança. Ele ainda pontua que, ao se voltar o olhar 

para a dimensão afetiva de práticas culturais e sociais, “torna-se visível o peculiar sentido 

político de ações que não buscam a satisfação literal de demandas nem ganhos mercantis, mas 

reivindicam o sentido de certos modos de vida” (GARCÍA CANCLINI, ibidem, p. 224). 

Finalmente, nos anos 90, momento em que se encerra a sistematização de Abramo 

(ibidem) das tematizações elaboradas sobre a juventude, os jovens deixam de ser vistos de 

forma desmobilizada, ganhando notoriedade a partir da ocupação do espaço público por meio 

de ações coletivas e individuais, as quais seriam associadas, no entanto, não só ao 

individualismo característico das representações do período anterior, mas à violência, ao 

desvio e ao desregramento, elementos marcantes na década de 50. O medo de integração 

anômala à sociedade, novamente, toma conta das gerações mais velhas. Nessa direção, parece 

ser possível dizer que as representações circulantes dos jovens nas épocas supramencionadas, 

desde os anos 50 até a década de 90, e, provavelmente, ainda hoje, partem da perspectiva da 

juventude como um problema social, que “[...] acabou sendo sempre depositária de um certo 

medo, categoria social frente à qual se pode (ou deve) tomar atitudes de contenção, 
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intervenção ou salvação, mas com a qual é difícil estabelecer uma relação de troca, de 

diálogo, de intercâmbio” (ABRAMO, 2007, p. 80). Nessa direção, Pais indaga (1990, p. 144): 

“mas sentirão os jovens estes problemas como os seus problemas?”. 

Ainda é pertinente falar que as múltiplas imagens atribuídas ao jovem – delinquente, 

transgressor, criativo, idealista, apático – sobrepõem-se, não existindo, necessariamente, em 

separado. Elas também incidem de forma diferenciada nos jovens – e isso é importante 

ressaltar – de acordo com sua classe social, gênero, raça, etnia, etc. São construções 

simbólicas dos grupos sociais, com as quais os jovens podem identificar-se, tomando-as 

parcialmente enquanto realidade e podendo ser eles, inclusive, parte integrante de sua criação, 

ou rejeitá-las sob o pressuposto de que a juventude se manifesta e é experimentada de forma 

diferente para cada um. 

 

Dessa forma, a categoria juventude distancia-se de uma simples definição 

etária para se aproximar daquela fundamentada na compreensão de que ela é 

uma representação simbólica e uma situação vivida em comum pelos 

indivíduos jovens. Sendo categoria social, a juventude é constantemente 

construída e reconstruída no próprio movimento da sociedade, 

diferenciando-se espacial e temporalmente. E, como visto, é caudatária dos 

diferentes momentos históricos nos quais foi se construindo o sentido de ser 

jovem. O esforço, portanto, é o de entender a juventude como uma categoria 

social constantemente sendo (re)pensada. O que significa questionar a 

existência de uma juventude homogênea no tempo e no espaço (CASSAB, 

2012, p. 159). 

 

 Os dois eixos semânticos através dos quais é possível apreendê-la, enquanto unidade 

ou diversidade, correspondem, necessariamente, segundo Pais (1990), a distintas teorias, 

agrupadas a partir de duas correntes. Ambas devem ser levadas em consideração quando se 

quiser pensar a juventude de modo a dar conta dos diversos aspectos, que não 

necessariamente excluem-se, e das complexidades do fenômeno. 

 

(1) Corrente geracional: é aquela de mais longa tradição, considera a juventude de 

forma unitária, enquanto uma fase da vida, determinada, portanto, 

biologicamente. Os jovens são tomados enquanto componentes de uma cultura 

juvenil homogênea. Aqui, a questão central a ser discutida é a continuidade e 

descontinuidade intergeracionais48. Fala-se ora em socialização continuada, ora 

                                                 
48 A geração pode ser usada em referência a um grupo ou quase grupo, cujos membros possuem idades 

próximas, identificam-se enquanto coletividade quanto a outros grupos sociais formados por indivíduos mais 

velhos ou mais novos, compartilham o sentimento de que possuem referências sociais e culturais específicas 

(A. SEDA NUNES, 1968 apud PAIS, 1990). 
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em rupturas, conflitos ou crises. A primeira aponta para quando a socialização 

dos jovens, através de instituições sociais específicas, por exemplo, a escola e a 

família, ocorre de acordo com normas, crenças, símbolos e valores 

predominantes entre as gerações mais velhas, quer dizer, há a reprodução da 

cultura adulta na cultura juvenil. A segunda se preocupa em destacar as 

dessemelhanças entre as gerações. A cultura juvenil aparece em oposição, 

colocando em xeque ou negando a cultura adulta, podendo apresentar-se como 

contracultura, sendo vista de forma desviante e ameaçadora, mas sem 

representar um rompimento com a ordem social. Seria ela integrada e 

contribuiria para rejuvenescer os valores vigentes. A principal crítica lançada a 

essa corrente vai na direção de que tenda a olhar a juventude e, 

consequentemente, a cultura juvenil no singular, de forma homogénea. O risco 

é apreender o particular como geral, “[...] o que poderá ter consequências 

conceptuais desastrosas quando, por exemplo, ao estudarem-se 

metonimicamente os ‘comportamentos desviantes’ dos jovens, se toma a 

juventude ‘marginal’ como toda a juventude” (PAIS, 1990, p. 156-157). No 

entanto, de acordo com Lima (2013), não se deve ignorar as contribuições que 

pode oferecer no sentido de chamar atenção para o “espírito de época” 

vivido/sentido por cada geração, cuja influência se situa para além das 

desigualdades sociais, consideradas pela corrente a seguir; e 

(2) Corrente classista: interpreta a transição dos jovens para a vida adulta nos 

termos da reprodução de classes. As culturas juvenis são tidas como culturas de 

resistência, posto que sejam negociadas dentro de um contexto cultural 

determinado por relações de classes. São elas sempre atravessadas por um 

significado político. “Tal viés de análise se justificaria pela intenção de 

desmistificar o conceito homogêneo de juventude, a partir da demonstração dos 

efeitos que as desigualdades sociais possuem para a determinação da trajetória 

de indivíduos de diferentes classes” (LIMA, ibidem, n.p.). Aqui, o uso plural 

encontra pertinência, fala-se, portanto, em juventudes e em culturas juvenis – 

da mesma forma que no título dado a esta sessão. Quanto às ressalvas em 

relação a essa corrente, é preciso ter o cuidado de não cair em linearidades e 

determinismos relacionados, dessa vez, com a categoria de classes sociais. Os 
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processos que afetam os jovens devem ser compreendidos também por outras 

lógicas. 

 

[...] por exemplo, à luz das lógicas de participação ao nível dos diferentes 

sistemas de interacção locais, através dos quais também se modulam e 

afirmam as suas trajectórias sociais. Estas, por sua vez, inscrevem-se em 

percursos de mobilidade social que podem contrariar a ‘causalidade 

provável’ na qual os seus destinos de classe os fazem aparentemente 

mergulhar (PAIS, 1990, p. 160). 

 

Embora apresentem diferentes caminhos de olhar a juventude, ambas as correntes 

falam do conceito de cultura juvenil (geracional) ou culturas juvenis (classista) como sendo 

atravessado pelo conceito de cultura dominante. No primeiro caso, aparece, relativamente, em 

oposição à cultura dominante das gerações mais velhas; no segundo, enquanto uma forma de 

resistência à cultura da classe dominante. 

 

É, por conseguinte, ao nível das representações sociais dominantes (das 

culturas dominantes) que as culturas juvenis se têm analisado. No entanto, 

nada se perderia – muito pelo contrário – em reivindicar uma utilização mais 

dinâmica do conceito de cultura juvenil, explorando também o seu sentido 

‘antropológico’, aquele que faz apelo para específicos modos de vida e 

práticas quotidianas que expressam certos significados e valores não apenas 

ao nível das instituições, mas também ao nível da própria vida quotidiana 

(PAIS, ibidem, p. 163). 

 

Assim, propõe-se uma reflexão que considere os jovens como sujeitos, voltada ao 

modo como eles mesmos elaboram a si e suas experiências. A respeito da presente pesquisa, 

aos sentidos que atribuem aos projetos educomunicativos desenvolvidos na EREMB. Nesse 

caso, o eixo se desloca da instituição educativa para o estudante, reconhecido a partir do 

“jovem” que existe nele, onde a escola deve ser repensada de forma a responder aos desafios 

apresentados pelas juventudes, afinal, “quando o ser humano passa a se colocar novas 

interrogações, a pedagogia e a escola também têm de se interrogar de forma diferente” 

(DAYRELL, 2007, p. 1107). 

A escola pública brasileira para o Ensino Médio era, até pouco tempo atrás, mais 

restrita aos jovens da classe alta e aos da média. A partir da década de 90, é expandida, 

havendo um boom na quantidade de membros das camadas populares que passa a receber, o 

que provoca a migração dos filhos da elite às escolas particulares e, em decorrência, a 

consolidação do sistema público de ensino, no Brasil, como uma “escola de pobres”. Nesse 

processo, transformaram-se os sentidos atribuídos ao Ensino Médio. Se antes significava um 
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caminho necessário para o ingresso à universidade, hoje, tornou-se a última etapa da 

escolaridade obrigatória e, para muitos, a linha de chegada do percurso da escolarização 

(DAYRELL, 2007). Segundo Fanfani (2000), a escola para o Ensino Médio encontra 

justificativa a partir de três disposições, as quais não são dadas de forma aleatória, mas a 

partir do contexto cultural e do lugar ocupado pelos indivíduos na estrutura social. São elas: a 

obrigação, a razão instrumental e o amor ao conhecimento. 

 

(1) Pela lógica da obrigação frequenta-se o Ensino Médio porque não há escolha, 

não se pode deixar de ir. O autor aponta que há um “[...] sistema de contenção 

familiar que, pese o vazio da experiência escolar e o mal-estar e padecimento 

que pode vir a produzir, não ir à escola não é uma alternativa objetivamente 

possível para certos adolescentes e jovens” (FANFANI, ibidem, p. 12); 

(2) A razão instrumental seria aquela assumida por alguns jovens que vinculam a 

experiência escolar com o ingresso na universidade, a conquista de um bom 

emprego e a possibilidade de ascensão, reconhecimento e valorização social. 

Nessa direção, os estudos em si não têm sentido, apenas quando direcionados a 

um projeto futuro de vida; e 

(3) O amor ao conhecimento é a relação estabelecida com os conteúdos 

pedagógicos, tem a ver com o gostar de aprender. 

 

 Acrescentam Dos Santos e colaboradores (2012) que ainda é lugar de lazer e 

ambiente onde várias atividades podem ser realizadas. No entanto, destacam a existência de 

alunos para quem “[...] a escola é impessoal, desvinculada de sua realidade – a escola é 

concebida como puro acontecimento em estado bruto, impessoal e neutro, sem afetação” 

(PELBART, 2003 apud DOS SANTOS et al., ibidem, p. 291). 

Considerando os dados apresentados pelo relatório Motivos da Evasão Escolar, 

elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2009, os quais apontam que 40,1% dos 

jovens entre 15 e 17 anos abandonam a escola por desinteresse, 27,1% devido a razões de 

trabalho e renda, 10,9% por dificuldade de acesso à escola, 21,7% por outras questões, 

entende-se que os altos índices de distorção idade/série, evasão escolar e repetência do Ensino 

Médio e a consequente dificuldade de universalização desse nível de ensino são decorrentes 

do problema do sentido da escola.  
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Nessa direção, fazem-se necessárias abordagens pedagógicas que sejam significativas 

para as juventudes. As escolas de tempo integral, tal qual a EREMB, e a Educomunicação, 

através dos projetos desenvolvidos, despontam no horizonte dos caminhos encontrados para 

responder aos desafios emergentes, especialmente, aqueles associados com a educação 

pública. 

 

 

4.1.1 Contribuições da Educomunicação 

 

 

 O pressuposto desta pesquisa é de que a criação de espaços na escola, 

especificamente na EREMB, que façam mais sentido para os estudantes relaciona-se, 

diretamente, com a incorporação das culturas juvenis pelos projetos educomunicativos. O 

mundo da cultura vem sendo utilizado pelos jovens como espaço através do qual procuram 

demarcar e constituir, diante de si mesmos e da sociedade, uma identidade juvenil. Segundo 

Dayrell (2007), as culturas juvenis lhes conferem essa identidade, expressam simbolicamente 

sua condição, manifestam-se e são praticadas das mais diferentes formas de acordo com 

objetivos e interesses internos às coletividades e aos agrupamentos juvenis, mas também 

dados pelo contexto externo. Assim, podem ser orientadas para a delinquência, intolerância e 

agressividade, para a cidadania através da realização de ações solidárias ou para o uso 

saudável do tempo livre, sendo as duas últimas formas de orientação das culturas juvenis 

previstas pela Educomunicação. 

 Na instituição escolar, os projetos educomunicativos configurar-se-iam enquanto 

veículos mobilizadores dessas culturas, colocando os jovens como fruidores e também 

produtores culturais. Através deles, segundo Rosseti49 (2004 apud SOARES, 2011), os jovens 

“[...] ampliam ainda mais o vocabulário e seu repertório cultural; aumentam suas habilidades 

de comunicação; desenvolvem competências para trabalho em grupo, para negociação de 

conflitos e para planejamento de projetos. Melhoram, por outro lado, o desempenho escolar” 

(p. 31). A Educomunicação, então, parece oferecer subsídios para o reconhecimento do jovem 

que há no aluno de forma a dar sentido à experiência escolar. 

 A assunção dos jovens como sujeitos partícipes dos processos educativos passa pelo 

entendimento de que há juventudes, quer dizer, de que não formam eles um conjunto 

                                                 
49 Cf. ROSSETTI, Fernando. Educação, Comunicação & Participação: perspectivas para políticas públicas. 

Brasília: Unicef, 2004. 
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homogêneo, mas em diversidade. Sobre tal ponto tentou-se discutir aqui. Não sendo ainda 

suficiente para que se dê conta das dimensões dos sujeitos da fala ou para saber quem são de 

forma mais abrangente, o intuito da próxima sessão será tomá-los a partir da práxis 

pedagógica (SOUZA, 2012). A opção se justifica porque esses sujeitos, ao mesmo tempo que 

se constituem e são constituídos enquanto jovens, existem como discentes por meio das 

relações que estabelecem com os outros sujeitos educacionais (gestores/docentes) no processo 

de construção de conteúdos pedagógicos. 

 

 

4.2 PRÁXIS PEDAGÓGICA A PARTIR DO SUJEITO DISCENTE 

 

 

A prática pedagógica pode ser conceituada ou compreendida através de diferentes 

recortes, que restringem ou ampliam os limites de sua ação. No primeiro caso, trata-se de 

delimitá-la ao espaço escolar e à sala de aula, o que não significa, necessariamente, 

desconsiderar o contexto social no qual se insere. No segundo, quando ampliada, é tomada 

para além dos limites da escola. O posicionamento adotado pela presente pesquisa alinha-se 

com esse último caso, considerando que a prática pedagógica seja parte de uma prática social 

maior, que envolve a dimensão educativa não apenas no âmbito da escola. Nessa direção, 

toma-se emprestada a conceituação oferecida por Souza (ibidem) posto que avance a 

discussão ao trazer novos elementos para pensá-la. 

Um ponto inicial para o entendimento que tem sobre prática pedagógica é de que 

prefere referir-se a ela como práxis sob a justificativa de que esse termo abrange as 

dimensões teórica e prática da conceituação que propõe – aquela segundo a qual fazem parte 

da práxis pedagógica: a prática gestora, a prática discente, a prática docente e a prática 

epistemológica/gnosiológica. A importância na adoção de um termo que contenha aspectos 

teóricos e práticos é de que ele não fala de quaisquer tipos de práticas, mas daquela “[...] 

enquanto ações coletivas institucionais, formalmente organizadas, num determinado contexto 

cultural, perseguindo determinada finalidade e vários objetivos (intencionais), bem como 

avaliadas e repensadas [...]” (SOUZA, ibidem, p. 24). O avaliar e o repensar apontam sua 

natureza reflexiva em relação a ações coletivas concretas. A ideia de práxis, portanto, carrega 

em si “[...] uma atividade prática concreta e um certo conhecimento, que lhe é requerido para 

a efetivação dessa atividade” (EVANGELISTA, 1992, p. 95 apud SOUZA, 2012, p. 62). A 

discussão parece ter a ver com a defesa de Freire (1997, p. 24), em quem Souza se inspira, de 
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que ensinar pressupõe aprender, assim, “[...] a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo [...]”. 

Ainda é importante situar a discussão sobre práxis pedagógica através da compreensão 

que o autor tem de sua abrangência. Ele não a delimita à escola e à sala de aula, estudando a 

amplitude da práxis pedagógica para além da instituição escolar, concebendo-a “[...] como 

uma prática social, de caráter histórico e cultural, que vai além da prática docente e envolve 

as atividades didáticas em sala de aula, abrange os diferentes aspectos do projeto pedagógico 

da escola e suas relações com a comunidade e a sociedade” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 51). 

Realiza, pois, uma recognição sobre o conceito ao tomar como falsa a sinonímia entre prática 

docente e práxis pedagógica, sendo aquela apreendida apenas como uma das complexidades 

dessa. Assim, embora seja reconhecido o peso da ação docente na formação do sujeito 

humano, ela não daria conta por si só de tal formação. Isso não só seria redutor como 

significaria colocar sobre a figura do professor uma responsabilidade maior do que a que, de 

fato, lhe cabe. Logo, Souza (ibidem, p. 31) entende-a através da seguinte definição: 

 

[...] a condensação/síntese da realização interconectada da prática docente, 

prática discente, prática gestora, permeadas por relações de afeto (amores, 

ódios, raivas...) entre seus sujeitos, na condução de uma prática 

epistemológica ou gnosiológica que garantiria a construção de 

conhecimentos ou dos conteúdos pedagógicos (educativos, instrumentais e 

operacionais), de acordo com opções axiológicas de determinados grupos 

culturais na busca de suas intencionalidades conformadas por meio da 

finalidade educativa e dos objetivos de educações especificas. 

 

Tais dimensões constituintes da práxis pedagógica (prática docente, prática gestora, 

prática epistemológica/gnosiológica e prática discente), de uma forma ou de outra, foram 

contempladas por esta pesquisa: 

 

(1) os sujeitos docentes, localizados na dimensão da prática docente, são os 

idealizadores dos projetos educomunicativos, conferindo-lhes significados, os quais 

representam as intencionalidades da ação docente, quer dizer, suas finalidades e seus 

objetivos. Com eles foram realizadas entrevistas semiestruturadas no intuito de 

caracterização dos projetos;  

(2) os sujeitos gestores se vinculam com a prática gestora e representam a 

instituição. Eles favorecem a realização e concretização dos projetos 
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educomunicativos com os quais se engajam pedagógica e administrativamente. Tendo 

o objetivo de refletir acerca das relações estabelecidas entre a escola e os projetos, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas com a educadora de apoio e a diretora; 

(3) os projetos educomunicativos são tomados como os conhecimentos ou 

conteúdos pedagógicos culturais, construídos e trabalhados pelos sujeitos educacionais 

(gestores, docentes e discentes) e tratados, por essa perspectiva, no primeiro capítulo. 

Relacionam-se, pois, com a prática epistemológica/gnosiológica; e 

(4) os sujeitos discentes, que se encontram no eixo da prática discente, são aqueles 

para os quais se voltam os projetos educomunicativos. Buscou-se compreender os 

sentidos que atribuem a esses projetos, de acordo com suas experiências, crenças e 

valores, através da realização de grupos focais e da aplicação de questionários. 

 

Embora a descrição anterior dê a entender que os sujeitos desempenhem papéis 

rígidos e que o processo educacional seja linear, quer dizer, traduzindo para uma linguagem 

comunicacional, que os docentes fossem os emissores da mensagem, os discentes seus 

receptores e os gestores, enquanto representantes da instituição, se configurassem como o 

canal por onde circula (o meio), na verdade, estão todos eles em associação, sendo de sua 

responsabilidade a construção da mensagem, isto é, dos projetos educomunicativos, a partir 

de um contexto específico dado pela diversidade cultural. Souza (2012, p. 74) diria que os 

“sujeitos docente discente e gestor, em suas práticas específicas, conformando na práxis 

coletiva intencional o processo de produção de conhecimentos (prática epistemológica), ou 

seja, a construção de conteúdos pedagógicos”. 

Nesse sentido, o desafio científico a ser enfrentado ao se adotar tal concepção de 

práxis pedagógica é o esquadrinhar das complexidades que lhe são constitutivas em suas 

inter-relações. No entanto, também é possível tomar como foco uma de suas parcialidades, 

mas sem ignorar o todo no qual está envolvida e que lhe dá consistência, coerência e 

singularidade. Assim, a escolha desta investigação volta-se à prática discente, onde estão 

localizados os sujeitos discentes. Tal foi a opção de análise haja vista que se debruçar também 

sobre as práticas docente, gestora e epistemológica/gnosiológica propriamente ditas abriria 

em demasiado o leque da pesquisa, o que significaria um desvio quanto ao objetivo geral 

proposto. Sendo ele voltado para os sentidos que os estudantes atribuem aos projetos 

educomunicativos da escola, nada mais lógico que a opção pela prática que lhe é associada, a 

prática discente. Deve-se ressaltar que, apesar do destaque dado pelo presente trabalho aos 
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projetos educomunicativos, os quais se inserem no âmbito da prática 

epistemológica/gnosiológica enquanto conteúdos pedagógicos, a análise dos mesmos dá-se 

em função da perspectiva dos alunos. Nessa direção, as outras dimensões componentes da 

práxis pedagógica são levadas em consideração através das relações que os discentes 

estabelecem com elas – com os outros sujeitos educacionais (docentes e gestores) no processo 

de construção dos conteúdos pedagógicos (projetos educomunicativos). 

Em síntese, a partir da conceituação apresentada sobre práxis pedagógica, o olhar se 

volta aos sujeitos discentes. Os projetos educomunicativos não são tomados per se, nem a 

análise dos mesmos dá-se através dos docentes e gestores, mas a partir do que pensam os 

estudantes, como se verá no próximo capítulo. 
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5 SOBRE O (NÃO) DITO: DO QUE FALAM OS ESTUDANTES 

 

 

A Análise de Conteúdo (AC) configurar-se-á enquanto procedimento de interpretação 

dos dados gerados nos grupos focais, tendo por base os aportes da Educomunicação, o 

conceito de práxis pedagógica, as discussões sobre escolas de tempo integral e a compreensão 

sobre juventudes, aplicado na reflexão acerca dos sentidos atribuídos pelos discentes aos 

projetos educomunicativos desenvolvidos na EREMB, objetivo geral desta pesquisa. 

Especificamente, a AC foi empregada para verificar como os estudantes, tendo em vista os 

projetos: (1) analisam a relação das culturas juvenis com os mesmos; (2) entendem como se 

dá, neles, sua participação; e (3) percebem a escola e seu processo de escolarização. 

 

A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de pesquisa 

que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir 

inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu 

contexto social. Na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o 

analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se 

repetem, inferindo uma expressão que as representem (CAREGNATO, 

2006, p. 682). 

 

Bauer (2002, p. 191) define a AC como “[...] uma técnica para produzir inferências de 

um texto focal para seu contexto social de maneira objetivada”, cuja adoção implica a busca e 

interpretação de informações e a captação de seus sentidos e significados (ALBUQUERQUE, 

2014). Triviños (1987) destaca que, através dela, é possível desvendar os conteúdos latentes 

de uma situação comunicacional, não apenas os manifestos. Bardin (2000) organiza-a através 

de três fases:  

 

(1) Pré-análise: considerada como período organizacional, é o momento onde se 

estabelece o corpus documental a ser, posteriormente, explorado e interpretado 

e que, nesse caso, resulta das transcrições dos grupos focais e dos comentários 

deles decorrentes acerca das percepções dos alunos quanto aos projetos 

educomunicativos. Em tal etapa exige-se do pesquisador que se debruce sobre 

o material a fim de que possa organizar suas ideias, sensações e impressões 

iniciais no intuito de construir uma visão dele como um todo;  

(2) Exploração do material (ver Quadro I): corresponde à sua codificação, 

“processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e 
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agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes do conteúdo” (HOLSTI, 1969, n. p. apud BARDIN, 

2000, p. 103-104). A organização do processo compreende três escolhas: (a) o 

texto pode ser recortado em unidades de registro – entre as quais se encontram, 

por exemplo, as palavras, os temas, os personagens, os documentos – e, se 

necessário for, em unidades de contexto, que permitam a compreensão exata da 

significação das anteriores quando repostas no contexto com o qual se 

vinculam. No caso em questão, far-se-á uma análise baseada no tema, o que 

significa “[...] descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado” (MINAYO, 2006, p. 316); (b) a escolha das regras de 

contagem, aqui feita através da definição de aspectos centrais e periféricos dos 

núcleos de sentido; (c) a categorização, que “[...] consiste na classificação dos 

elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de características comuns” (CAREGNATO, 2006, 

p. 683). Ela é responsável pela materialização das impressões do pesquisador 

quanto ao corpus documental, “[...] reflete sua forma de organizar e agrupar os 

dados, mediante sua criatividade e compreensão” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 

109); e 

 

Quadro 1 – procedimentos para a exploração do material 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

01. Identificação e 

arrumação dos trechos 

onde alunos falam dos 

projetos 

educomunicativos, 

através de aspectos 

periféricos e centrais, em 

núcleos de sentido, os 

quais apontam 

percepções 

compartilhadas 

Gostar do professor responsável pelo projeto, 

conhecimento poderoso50, possibilidades e expectativas 

para o futuro, sair do tédio e monotonia da sala de aula, 

relação com a prática, interação dos sujeitos, 

identificação com a escola, identificação pela escola, 

identificação da escola pela comunidade, crescimento 

pessoal, liberdade produtiva, gostar da disciplina com a 

qual o projeto se vincula, interesse quanto ao tema tratado 

pelo projeto, necessidade de mais tempo para dar conta 

dos estudos e dos projetos, interferência no vestibular, 

atribuição de notas. 

02. Separação e Eixo relacional Práxis pedagógica 

                                                 
50 A expressão conhecimento poderoso faz parte das discussões do sociólogo britânico Michael Young. Cf. 

YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 101, p. 1287-

1302, 2007. O uso aqui feito não se vincula teoricamente com esse autor apenas aponta para a possibilidade 

que o conhecimento tem de transportar os alunos a universos outros, para além daqueles que lhes são 

familiares. 
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sistematização dos 

núcleos de sentido em 

temas de significação, 

reunidos com base nos 

eixos constitutivos da 

práxis pedagógica com 

base na compreensão dos 

estudantes  

Prática discente 

(sujeitos discentes) 

 

 

Prática gestora (sujeito gestor, 

instituição): 

 

- Interação dos sujeitos; 

- Identificação com a escola; 

- Identificação pela escola; 

- Identificação da escola pela 

comunidade;  

- Possibilidades e expectativas para 

o futuro; 

- Necessidade de mais tempo para 

dar conta dos estudos e dos 

projetos; 

- Interferência no vestibular. 

Prática docente (sujeito docente): 

 

- Gostar do professor responsável 

pelo projeto; 

- Atribuição de notas. 

Prática discente (sujeito discente): 

 

- Crescimento pessoal; 

- Liberdade produtiva. 

Prática epistemológica 

gnosiológica (conteúdos 

pedagógicos/projetos 

educomunicativos): 

 

- Conhecimento poderoso; 

- Gostar da disciplina com a qual o 

projeto se vincula; 

- Sair do tédio e monotonia da sala 

de aula; 

- Relação com a prática; 

- Interesse quanto ao tema tratado 

pelo projeto. 

03. Organização e 

definição das categorias 

através do agrupamento 

dos temas de 

significação a partir do 

que têm em comum 

- Instrumentalização (do conhecimento); 

- Obrigação (em participar); 

- Identificação (com a escola, pela escola, da escola, com 

a matéria, com o professor, com o tema); 

- Produção (de si e dos projetos). 

 

(3) A fase final se refere ao tratamento dos resultados e às interpretações, dá-se 

de forma a contemplar as dimensões teóricas que perpassam a pesquisa, 

devendo ser capaz de responder aos objetivos pretendidos pela mesma. Aqui, é 

possível ter como apoio os “[...] elementos constitutivos do mecanismo 
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clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o 

seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor, enquanto polos de 

inferência propriamente ditos” (BARDIN, 2000, p. 133). No caso desta 

investigação, voltou-se ao elemento receptor, como já é possível perceber 

através do quadro esquemático. Especificamente, colocou em questão as 

relações que os estudantes estabelecem com a mensagem (os projetos 

educomunicativos). Na verdade, a mensagem, os meios e o emissor, outros três 

possíveis polos analíticos, quando utilizados na interpretação, o foram à luz da 

assimilação simbólica dos receptores. Tal cenário, quando em referência ao 

conceito de práxis pedagógica, como pontuado no capítulo anterior, 

estabelece-se da seguinte forma: o foco recai no sujeito discente através dos 

vínculos estabelecidos com os docentes e gestores no processo de construção 

dos conteúdos pedagógicos (projetos educomunicativos). 

 

Em síntese, a Análise de Conteúdo foi empregada para a compreensão dos sentidos 

que os discentes atribuem aos projetos educomunicativos. Nessa direção, foram estabelecidos 

núcleos de sentido, separados e sistematizados em temas de significação e, finalmente, 

organizados em categorias de forma a darem conta daquele propósito geral da pesquisa e, 

especificamente, de:  

 

(A)  analisar a relação das culturas juvenis com os projetos educomunicativos a 

partir da fala dos alunos;  

(B)  verificar como os estudantes entendem o sentido de sua participação nos 

projetos educomunicativos; e  

(C)  discutir como os projetos educomunicativos interferem na percepção dos 

discentes acerca da escola e de seu processo de escolarização.  

 

A próxima sessão tratará da última etapa prevista pela AC, a interpretação, sendo ela 

organizada com base nos objetivos específicos supramencionados, considerando as 

contribuições oferecidas pela Educomunicação, pela discussão sobre escolas de tempo 

integral e pelos conceitos de práxis pedagógica e juventudes. 
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5.1 LUGARES QUE OCUPAM AS CULTURAS JUVENIS 

 

 

As culturas juvenis atravessaram esta pesquisa vinculadas ao pressuposto de que os 

projetos educomunicativos, em diálogo com elas, criariam espaços na escola de mais sentido 

para os estudantes uma vez que isso significasse a incorporação de dimensões simbólicas e 

expressivas próprias dos jovens, instituidoras de sua identidade e utilizadas como meios de 

comunicação pelos mesmos. Essa incorporação pode ser percebida em direções distintas: 

agregando-os em contextos de consumo/fruição ou de produção cultural. No primeiro caso, há 

o reconhecimento, nos projetos, de elementos que carregam suas culturas e de temas de seu 

gosto e interesse, associa-se com a categoria da identificação. O segundo se vincula à 

categoria da produção. Aqui, os projetos se configuram como lugares através dos quais os 

alunos podem exprimir-se em relação às suas percepções e compreensões de mundo, espaços 

onde deixam de ser apenas receptores de conteúdos e se tornam sujeitos que produzem 

cultura. De forma a explicar o que se diz serão utilizados trechos das falas dos estudantes 

sobre os quais se fará uma análise mais detalhada. 

A identificação pode ser traduzida na expressão “o quê” em referência aos conteúdos 

veiculados pelos projetos com os quais os estudantes têm afinidade. Segundo “O”51, seriam 

coisas da atualidade ou coisas que a maioria dos alunos goste de fazer, como, por exemplo, 

um filme, todo aluno gosta de filme, né? Dependendo do gênero, então, são coisas... certos 

projetos que, por exemplo, passavam filmes pra você, no caso o cineclube, que é uma coisa 

que desperta, você faz “poxa, é um filme, vai tratar de tal tema, eu gosto de filme”, então, 

são coisas que chamam atenção da gente, tá entendendo? Tipo, sair daquela normalidade da 

escola de tá na sala de aula, vir na biblioteca, assistir um filme, então, são coisas que atraem 

a gente. Por essa perspectiva, aquilo com o que se identificam são elementos das culturas 

juvenis presentes em seu cotidiano quando em momentos de lazer. E ainda, parece que, 

justamente, porque se assemelham mais com o que fazem para se divertir do que com o que 

fazem como tarefas escolares, os projetos são considerados como dinamizadores da rotina 

escolar, tornando-se, assim, interessantes. 

Em concordância com “O”, conforme o depoimento de “K”, os projetos da escola 

levam em consideração o gosto da gente, no entanto, dá-lhes outra dimensão, eles também 

                                                 
51 Os estudantes serão reconhecidos através de letras do alfabeto de forma que as identidades dos mesmos sejam 

preservadas. A reprodução de suas falas deve respeitar o modo como foram enunciadas, sendo os silêncios, as 

travas, os atropelamentos e os erros de português transcritos fidedignamente.  
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fazem a gente gostar de alguma coisa. Tipo, o projeto de cinema que teve aqui, o cineclube, 

que quem era do 2ª A sabe, né? É... o projeto do cinceclube me levou a gostar mais do lado 

do cinema, da produção. É... me levou até mesmo a enxergar a escola por outro lado, outro 

sentido. Como se percebe, não se trata só de considerar os universos nos quais estão 

inseridos, mas de que o conhecimento se faça poderoso, transportando-os para além daqueles 

com os quais estão habituados. O limite entre o desconhecido e o familiar revela-se, portanto, 

de forma tênue. Não há apenas o desejo de que as culturas juvenis sejam incorporadas tal e 

qual se apresentam na ordem do dia, mas também que possibilitem a ultrapassagem das 

dimensões simbólicas e expressivas localizadas no plano da experiência cotidiana. Para “K”, 

essa ultrapassagem coloca a escola em outra perspectiva, deixando de ser somente como uma 

coisa chata, monótona.  

Em ambos os casos, “O” e “K” destacam a incorporação do cinema, atividade cultural, 

geralmente, de lazer, como recurso pedagógico a fim de movimentar o ambiente escolar. No 

depoimento do estudante “O”, a inserção do cinema justifica-se por ser algo que goste de 

fazer; na fala de “K”, em razão de tê-lo levado a uma vivência até então inédita. Nesse caso, 

não em relação ao filme em si, mas o processo produtivo que lhe perpassa, o que aponta para 

a segunda categoria a ser considerada nesta sessão. 

Antes, no entanto, vale ressaltar o depoimento de “I”, pois fala da incorporação, pelos 

projetos, de temáticas com as quais os jovens se identificam no âmbito da política. 

Especificamente, refere-se ao estudo de gênero pra, assim, trazer pra escola uma diversidade 

melhor entre os gêneros, por exemplo, esse estereótipo de que menina, ahhh... tem que fazer 

isso e menino tem que fazer aquilo. [...] algumas meninas foram pra Marcha das Vadias e eu 

achei magnífico, ela foi [a professora responsável pelo projeto], eu achei magnífico essa 

atitude, porque assim, não é querendo vulgarizar, muito pelo contrário, é liberdade, pra 

trazer a liberdade que a gente muitas vezes se restringia e ela trouxe a liberdade pra a gente. 

A discussão sobre o feminismo e a ida à Marcha das Vadias, movimento que reivindica o fim 

da violência contra a mulher, posicionando-se contra opiniões e atitudes machistas, 

representam a incorporação das culturas juvenis, pelo referido projeto, através de sua 

orientação para a cidadania. Nessa direção, é possível falar em duas rupturas, em relação: (1) 

ao estereótipo dos jovens enquanto delinquentes ou descompromissados politicamente. Como 

se vê, uma definição unitária de juventude deixaria passar as diversas formas pelas quais 

podem engajar-se para além dos formatos tradicionais das manifestações dos anos 60 e 70, 

épocas em que foram identificados pela imagem da transformação social; (2) 

especificamente, ao modo como as culturas juvenis se materializam nos projetos 
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educomunicativos. Fazem-se presentes por meio de elementos que, tradicionalmente, 

associados a cenários de lazer e ao uso do tempo livre, são apropriados pedagogicamente (por 

exemplo, o cinema, a música, a dança) ao que os alunos entendem como alternativas para 

dinamizar a rotina escolar; mas não só, também se manifestam através de experiências 

cidadãs, como no caso das reflexões em torno das desigualdades de gênero. 

As culturas juvenis pela perspectiva da identificação, portanto, sinalizam para os 

núcleos de sentido interesse quanto ao tema tratado, sair do tédio e monotonia da sala da 

aula, componentes da prática epistemológica/gnosiológica enquanto tema de significação; e 

identificação pela escola, núcleo que integra o tema prática gestora (APÊNDICE H). Há, 

entretanto, uma outra possibilidade de entendimento para sua presença nos projetos 

educomunicativos dado a partir da categoria da produção, que necessariamente não se opõe à 

anterior, podendo mesmo complementá-la, como no caso do depoimento de “K”, para quem, 

apesar do cinema ser algo que gosta, ganha outra dimensão quando passa a compreendê-lo a 

partir dos mecanismos pelos quais é produzido, tornando-se conhecimento poderoso. Assim, 

percebe-se que ao falar em identificação também há aquela através da qual os alunos são 

reconhecidos pela escola enquanto produtores. A separação operada pela pesquisa justifica-se 

no intuito de tornar os objetivos mais claros. 

Nesse sentido, ao passo que a identificação pode ser traduzida na expressão “o quê”; a 

produção, pelo termo “como”. De acordo com “O”, tomando por exemplo um dos projetos, a 

Semana da Matemática é uma coisa que gente constrói. O professor.... a gente sabe o que é a 

Semana da Matemática, a gente sabe que tem que decorar a escola, sabe que tem que fazer a 

decoração da sala, então, é uma coisa que os alunos se interessam, se empenham. O 

depoimento de “F” corrobora o anterior, a semana da matemática mesmo é um projeto tão 

assim, como ele disse, a gente constrói tanto, que se observar no pátio tem um tabuleiro 

pintado, ali né só professor não, muito aluno desce em horário ED [estudos dirigidos] em vez 

de ficar lá estudando, ele vai lá, ajuda, pinta o chão com o professor no sol quente de meio 

dia, ajuda, ajuda a colar os negócios, a montar, a decoração, não só das salas, mas da 

escola, muitos alunos ajudam. As falas indicam o envolvimento dos alunos com a construção 

dos projetos, apontam os vínculos que se estabelecem entre professor e estudante nos espaços 

de produção e revelam a dinamicidade do processo.  

No entanto, entende-se que esse envolvimento não é garantia para que os alunos se 

configurem de forma ampla enquanto produtores culturais, posto que possam ser uma 

presença sem voz, quer dizer, que caibam a eles apenas o papel de executores de atividades 

que lhes são alheias. Por essa perspectiva, não haveria diálogo com as culturas juvenis uma 
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vez que os professores determinassem a produção através de modelos e os estudantes fossem 

silenciados, tendo de seguir o padrão deles, querendo ou não, tem que ir pra onde ele diz, 

como reflete “F”. Ratificando o depoimento anterior, “Z” destaca que os projetos que 

costumam ter um roteiro mesmo são os de artes, sempre, porque “dia tal, a gente vai fazer 

isso”, aí, às vezes, o cara tá sem ideia nenhuma, sei lá tá lendo lá sobre o cubismo, mas não 

consegue fazer nada. Aí ela fica com raiva, “não, tipo, mas tem que fazer hoje, porque é hoje, 

que num sei o quê”, aí tem todo um roteiro, assim, eu acho que podia, sei lá, se a gente 

alterasse mais ia ficar melhor, mais maleável. Sobre o mesmo projeto, “O” fala que o 

cubismo é um assunto que a gente precisa ver, certo? Porque cai no vestibular e coisas da 

vida em si. Porém, não é uma coisa que chame nossa atenção e seria esperto do professor é... 

buscar novos modos de produzir o cubismo, porque despertaria tanto interesse nos alunos 

quanto ele conseguiria aplicar o conhecimento na gente, então, seria o modo de produção, 

“ah, o cubismo”, é, tá, a gente não gosta, mas e se a gente aplicar o cubismo em alguma 

coisa que a gente gosta? Então, seria “se expressar” dessa forma, ah, vamos trabalhar? 

vamos, mas vamos trabalhar com algo que a gente gosta, algo que a gente conhece. 

Quanto a essa questão duas conclusões fundamentais podem ser tiradas: (1) parece que 

mais importante do que a incorporação das culturas juvenis pelos projetos, como se prevê na 

identificação, os alunos apreciam sua assunção enquanto produtores culturais, valorizam os 

projetos onde têm espaço de se expressarem livremente, sem direcionamentos excessivos, 

independente da temática ser de seu interesse ou de se sentirem reconhecidos através dela, 

como revela a expressão de “O”, aplicar o conhecimento na gente. A justificativa encontrada 

é de que opõem a produção dos projetos ao tédio da sala de aula. Dessa forma, não interessa 

como, o que vale é fugir da rotina; (2) nessa direção, os projetos, mesmo quando rejeitados, 

se configuram de forma mais atrativa do que as aulas. Segundo “E”, eles vêm pra sair da 

monotonia, assim de sempre ter aula, nove aulas ao dia, o ano inteiro, não!. O depoimento 

de “O” é ainda mais revelador, pois quando indagado a respeito dos projetos de artes, os quais 

afirma não se identificar, diz que é melhor o projeto que aula é muito cansativo, melhor 

projeto, principalmente, artes, que a gente trabalha na história da arte, então, bastante texto, 

bastante informação que a gente considera desnecessária, por exemplo, datas, nome de 

pintores, é... movimentos, então, isso... você trabalha muito, com muito texto, você lê, você 

fica cansado e aí só tem uma aula e tem que ser corrido, então, os projetos com certeza são... 

a prática é bem melhor. As aulas são apreendidas de forma tão negativada que, não interessa 

a relação que têm com os projetos, melhor com eles do que jogados à inércia daquelas.  
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A primeira observação feita já dá brechas ao entendimento do sentido que dão à sua 

participação enquanto obrigação, ponto a ser discutido na próxima sessão. A segunda, no 

entanto, ainda merece ser contemplada, pois dá indícios das contradições que perpassam 

propostas ditas educomunicativas e também a própria organização das escolas de tempo 

integral, como se configura a EREMB. Através da categoria da produção, interpreta-se que 

são criados dois mundos paralelos na escola, aquele da sala de aula, renegado, e o dos 

projetos, que, quando não apenas tolerados, são desejados no intuito de fuga do tédio 

atribuído às aulas tradicionais. Assim, o aluno acaba por não rejeitar o projeto, mesmo os que 

considera inadequados, pelo contrário, é até capaz de se engajar. Vale salientar que se 

acredita haver uma oposição tão forte entre as atividades previstas por um e por outro que, 

inclusive aqueles projetos inseridos nas aulas, são apreendidos exteriormente a elas. Tal 

situação aponta que os espaços criados na escola pelo aumento da jornada diária, ocupados, 

nesse caso, pela Educomunicação, podem constituir-se de forma fragmentada. Logo, os 

problemas do sentido da escola, os quais pretendem solucionar, Educomunicação e escola de 

tempo integral, continuam presentes. Dessa forma, os projetos não podem ser tomados como 

tábuas de salvação, pois nenhuma resposta é real quando isolada do processo educacional 

como um todo, o que significa incluir nos cursos superiores de formação docente disciplinas 

que deem conta das exigências feitas à escola na atualidade. Atribuir-lhe novos papéis sem 

que os sujeitos que irão desempenhá-los estejam preparados para a função é uma falácia.  

Em síntese, a categoria produção manifesta-se através dos núcleos de sentido sair do 

tédio e monotonia da sala de aula, relação com a prática e conhecimento poderoso 

pertencentes ao tema de significação prática epistemológica/gnosiológica; e do núcleo 

liberdade produtiva, associado ao tema prática discente (APÊNDICE H). 

 

 

5.2 LEITURAS POSSÍVEIS DA PARTICIPAÇÃO 

 

 

As formas como os estudantes percebem sua participação nos projetos 

educomunicativos podem ser analisadas através das categorias da produção, da identificação 

e da obrigação. Quanto ao primeiro caso, revelam as formas pelas quais os alunos se 

envolvem com os projetos e, como já foi falado na sessão anterior, há a preferência pela 

produção livre para além dos temas que lhes servem de substrato. Nessa direção, pode ser 

apreendida da mesma forma que anteriormente, quer dizer, através dos núcleos de sentido 
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sair do tédio e monotonia da sala de aula e relação com a prática, do tema de significação 

prática epistemológica/gnosiológica; e do núcleo liberdade produtiva, relativo ao tema 

prática discente (APÊNDICE H). 

No tocante às duas últimas categorias, indicam os motivos porque participam. Claro 

que a forma como os projetos se desenvolvem podem servir de atrativo aos alunos. 

Novamente, aqui, deve-se pontuar que as distinções feitas servem para operacionalizar a 

compreensão dos objetivos propostos. A identificação desponta em relação aos temas que são 

trabalhados pelos projetos e no que diz respeito aos professores. Quando os alunos gostam ou 

têm afinidade por um ou por outro tendem a querer participar do projeto. O oposto também é 

verdadeiro, como diz “U”, muitas das vezes, né que a gente não goste do projeto, muitas 

vezes, assim, a gente não gosta do professor e não quer fazer porque o projeto é daquele 

professor e devido à postura do professor com a gente, aí meio que a gente se reprime a 

fazer. Em momento posterior, o mesmo estudante comenta que, como a gente é jovem, 

quando o professor chega, é..., tipo dando “ah... vocês vão ter que fazer essas coisas”, a 

gente fica meio assim porque, tipo, a gente não quer ser mandado, entendeu? A gente quer 

fazer uma coisa por gosto, aí, muitas vezes, assim, já teve que chegar projeto, que é um 

projeto de sala e que muitos não queriam participar aí ficava todo mundo meio assim, aí no 

final participava devido a um professor que chega e conversa, aí vai e participa. Esse 

depoimento serve tanto para corroborar a importância atribuída à liberdade produtiva como 

ajuda na compreensão do peso dado ao professor. Teria ele poder de fazer com que os alunos 

se engajem ou não com os projetos. 

Além da figura docente, os amigos atuam no sentido de estimular a participação tipo, 

por exemplo, é... tem um aluno que tá meio assim, não quer participar do projeto, aí chega o 

amigo e fala “ó, vamo, é legal, num sei o quê”, tipo, isso incentiva, estimula, tu tem alguém 

pra chegar e perguntar: “ó, tu tá bem? vamo fazer tal coisa? é legal isso’. Em ambos os 

casos, nota-se a importância das interações entre os sujeitos educacionais e dos vínculos de 

afeto estabelecidos. Por outro lado, também não é uma situação determinante, como nenhuma 

das apresentadas, haja vista que se articulem e, em conjunto, ajudem na análise dos sentidos 

que os estudantes atribuem aos projetos. A declaração de “O” ilustra o que se diz: é, assim, 

desde o primeiro ano eu nunca tive uma boa relação com a professora do cineclube, a gente 

nunca, nunca se gostou [risos], muito notável isso, então, porém, nunca tive dificuldade de 

trabalhar com ela, né? tipo, é... a gente tinha o projeto, ano passado eu só fiquei até a 

metade do ano aqui, porque eu viajei, então, ainda bem que eu... por um lado, eu não 

queria... eu fazia o projeto porque eu gostava de debater, eu realmente gostava do projeto. 
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Por outro lado, eu não suportava a professora, simplesmente, não suportava, era ela falando, 

eu queria sair da sala de aula, eu queria ir ao banheiro e só não queria escutar a voz dela 

[risos]. Porém, mas depois eu percebi que isso era coisa minha, aí, eu fui tentar, fui tentar.  

As disciplinas também se configuram como fator de influência, atuando na mesma 

direção que os casos supramencionados. Quando os alunos gostam daquela com a qual se 

vincula o projeto, motivam-se em participar; caso contrário, prefeririam não se envolver. O 

depoimento de “D” é revelador da situação reversa, circunstância em que o projeto faz com 

que o estudante passe a gostar da disciplina: antes de entrar aqui na escola, eu odiava 

matemática e com a semana da matemática eu comecei a me identificar mais pela aquela 

matéria, entendeu? Eu acho que isso pra a gente é muito bom. É... um projeto de uma 

determinada matéria que a gente não gosta e a gente passa gostar por causa daquele projeto. 

Em resumo, quanto à identificação, nota-se a contribuição de múltiplos fatores que se 

atravessam e servem de justificativa para o engajamento e participação dos alunos: a 

identificação com os temas tratados pelos projetos, a identificação com o professor 

responsável ou por outro que estimulou seu envolvimento, a identificação com colegas que 

iriam estar presentes e/ou a identificação com a disciplina com a qual se relaciona. Nenhum 

deles tem influência definitiva, aparecendo, por vezes, de forma contraditória, como no caso 

de “O”, que gostava do tema do projeto, mas desgostava da professora. 

A categoria da identificação pode ser organizada, enfim, através dos núcleos de 

sentido interação dos sujeitos, identificação pela escola (tema de significação: prática 

gestora), gostar do professor responsável pelo projeto (tema de significação: prática 

docente), interesse quanto ao tema tratado pelo projeto e gostar da disciplina com a qual o 

projeto se vincula (tema de significação: prática epistemológica/gnosiológica) – 

(APÊNDICE H). 

Finalmente, a obrigação também se insere como um dos porquês em participar, 

localizam-se em seu âmbito as questões das notas e, em se tratando de alunos do 3º ano, do 

vestibular. A respeito do primeiro ponto, “L” ressalta que o problema é o diálogo, entendeu? 

Pra ser implantado um projeto tem que ter diálogo, os professores, eles chegam na sala e 

dizem “esse projeto vale nota, façam ou não tirem nota”. Eu acho que tem que ter um 

diálogo, tem que ter um diálogo de início. Concordando com o que diz, outro estudante fala 

que os professores são autoritários. Sobre o segundo ponto, “I” comenta achar inadmissível 

por parte de alguns professores que, por exemplo [...] ano de vestibular, ano de correria, ano 

de ENEM, porém muitos criam, assim, projetos desnecessários que muitas vezes só fazem 

ocupar nosso tempo. Nesse sentido, a participação não é uma opção, pois são atribuídas notas 
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para as atividades realizadas. Se assim não fosse, os alunos optariam pelo não envolvimento 

com os projetos. No caso exposto através do depoimento de “I”, a escolha seria por usar o 

tempo que dedicam a eles estudando para o vestibular. Nota-se, por essa perspectiva, que são 

apreendidos de forma utilitária. A categoria da obrigação é marcada fortemente pelo discurso 

da funcionalidade do conhecimento, como indicado por “D”, vamos debater sobre um 

assunto que provavelmente possa cair no ENEM, mas não, aquela coisa, dança, dança, 

dança, dança, sei lá, acho que cansa e o que, assim, eu acho inadmissível mesmo é... eles não 

darem um tempo, não tô generalizando, tô falando alguns, não darem tempo pra a gente é... 

estudar e no final do ano cobrar, dizer que somos irresponsáveis, que nós não tiramos notas 

boas, que nós não vamos passar no vestibular etc. Isso quer dizer que alguns projetos não são 

vistos como relevantes pois os estudantes não enxergam o que podem ganhar ao realizá-los. A 

obrigação, então, faz-se mais abrangente, associando a participação com a ideia de um futuro 

melhor. Essa instrumentalização será abordada na sessão seguinte. 

Por último, de forma esquemática, compõem os núcleos de sentido da categoria 

obrigação: possibilidades e expectativas para o futuro, necessidade de mais tempo para dar 

conta dos estudos e dos projetos, interferência no vestibular (tema de significação: prática 

gestora), atribuição de notas (tema de significação: prática docente), conhecimento poderoso 

(tema de significação: prática epistemológica/gnosiológica) – (APÊNDICE H). 

 

 

5.3 PERCEPÇÕES DA ESCOLA E DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

Aqui, as categorias aplicadas são: instrumentalização, produção e identificação. A 

primeira, cuja discussão foi iniciada anteriormente, vai na direção de que a escola deve ser 

funcional aos alunos, fornecendo-lhes munições necessárias para seu ingresso no mundo 

adulto. Nota-se que há um vínculo estreito entre esse olhar e aquele segundo o qual a 

juventude é percebida como período preparatório. Nesse sentido, a experiência escolar é 

associada com vistas ao futuro: ingresso na universidade, conquista de um bom emprego, 

reconhecimento e valorização social. Talvez aí seja possível entender a angústia demonstrada 

por alguns estudantes, na sessão precedente, quando o tempo que poderiam estudar para 

passar no vestibular – o que concretamente pode lhes oferecer melhores condições de vida, 

pelo menos, em termos materiais, o que não é insignificante – é usado obrigatoriamente para 

realização de projetos que julgam desnecessários, os quais, de acordo com “P”, a partir do 
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momento que não trazem nenhum benefício, que a gente acha pra nossa vida profissional, eu 

acho que a gente não deveria fazer parte. Dessa forma, os projetos educomunicativos, pela 

ótica da instrumentalização, são apreendidos através da funcionalidade que apresentam 

vinculados com um plano futuro de vida. Caso contrário, complementa “R”, esses projetos 

deveriam ser aniquilados daqui da escola pelo fato de que, de não trazer nada de benefício 

verdadeiro para a pessoa. Percebe-se que a instrumentalização acaba por secundarizar o 

papel da escola enquanto lugar do saber posto que se limite a apresentar o conhecimento de 

forma pragmática em função de um fim que lhe seja externo. Ela se vincula com o tema de 

significação da prática epistemológica/gnosiológica através do núcleo de sentido 

conhecimento poderoso, e com o tema da prática gestora por meio dos núcleos possibilidades 

e expectativas para o futuro, necessidade de mais tempo para dar conta dos estudos e dos 

projetos e interferência no vestibular (APÊNDICE H). 

Tal acepção do conhecimento é insuficiente pois não consegue dar conta das 

dinâmicas que encerram sua tessitura. Nesse horizonte, faz-se necessário introduzir a 

categoria da produção. Na primeira sessão, falou-se a respeito da relação que aquele 

estabelece com as culturas juvenis quando incorporado pelos projetos educomunicativos por 

meio de temas que os alunos gostem e se interessem, com os quais tenham afinidade. Ainda 

naquele momento, foi considerado através da possibilidade em apresentar aos estudantes uma 

outra forma de ver e pensar o mundo, as pessoas e as coisas. É essa observação que se 

pretende, agora, retomar, a qual pode ser apreendida pelas falas de “L” sobre o papel dos 

projetos em aumentar o seu conhecimento, é pra aumentar o conhecimento do aluno, 

entendesse? É pra te ajudar, tu tem que, pelo menos, tentar [...]; de “H” quando diz que a 

palavra que define todos os projetos, assim, na minha vida, acho que é aprendizagem, 

conhecimento, cada projeto, mesmo tendo alguns que a gente não se identifica muito, cada 

um tem um modo de fazer a gente aprender, conhecer novas coisas; e de “E”, para quem 

tanto o conhecimento nunca vai ser insignificante, nunca vai ser chato, como vai fazer com 

que acabe adquirindo conhecimento sobre uma coisa que a gente nunca viu de uma maneira 

diferente. E, tipo, a gente usa isso... fora daqui. Os quatro trechos destacados chamam 

atenção para o entendimento da escola enquanto lugar de construção de saberes, os quais se 

articulam com os trazidos pelos alunos de suas experiências e vivências culturais, mas a eles 

não se limitam. Quando da discussão sobre conteúdos pedagógicos, falou-se que os mesmos 

devem levar os alunos a espaços simbólicos cujo acesso está vetado para a quase totalidade 

deles nos ambientes do seu cotidiano ou em locais de diversão e lazer. Por tal perspectiva, o 
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problema do conhecimento configura-se como central, sendo uma possibilidade de atribuição 

de sentido à escola e ao processo de escolarização. 

A categoria da produção, no entanto, não se encerra aí. Para além do conhecimento, 

diz respeito à construção dos sujeitos discentes no e pelo mesmo processo em que constroem 

os projetos educomunicativos. “O” fala que mesmo que você não perceba, eles mudam você. 

“H” dá o exemplo de um menino no estudo de gênero que ele bem, vamos dizer assim, 

intolerante com alguns assuntos, assim, mulher, com religião e, vamos dizer assim, que 

melhorou a atitude dele, assim, com a sala. [...] ia de encontro com as ideias dele, mas isso 

acabou ajudando. “P” compartilha sua própria experiência, quando no projeto em que trata 

com jovens que tem, é..., problemas, dificuldades em relacionamento. Com esses projetos que 

eu tenho, certo? Me fez abrir os olhos para quebrar os preconceitos, tanto religioso que eu 

tinha, tanto como sexual. Na mesma direção, “E” comenta que digamos que é, tipo, a gente 

evolui como pessoa, a gente aprende a lidar com opiniões contrárias, tipo, eu não gostar de 

alguém e ter que trabalhar com ele, e tipo, depois desse trabalho eu passar a conviver super 

bem e se tornar amigo. “C” também diz que a gente chega aqui sem saber como se 

pronunciar num todo e como conversar com as pessoas e às vezes uns projetos fazem com 

que a gente se sinta melhor pra expor nossas opiniões. Por esses depoimentos, é possível 

falar na produção de si através do processo de escolarização: comportamentos, opiniões, 

crenças, habilidades, amadurecimento. Ela não se dá, entretanto, desvinculada da outra 

produção, a dos projetos, que lhe dá, inclusive, substrato. 

A produção se associa com os núcleos de sentido crescimento pessoal (tema de 

significação: prática discente) e conhecimento poderoso (tema de significação: prática 

epistemológica/gnosiológica) – (APÊNDICE H). 

Por última, deve-se considerar a categoria da identificação, a qual tem por núcleos de 

sentido a identificação pela escola, da escola e com a escola, inseridos no tema de 

significação da prática gestora (APÊNDICE H). Como se percebe, as preposições “pela”, 

“da” e “com” apontam caminhos distintos de discussão. A primeira forma pela qual aparece, 

identificação pela escola, já foi aqui tratada desde a sessão inicial do presente capítulo, a 

partir da relação entre as culturas juvenis e os projetos educomunicativos, quando esses 

reconhecem os gostos e interesses dos estudantes através das temáticas trabalhadas e dos 

elementos que incorporam. Novamente, é possível notar a sobreposição das categorias e os 

vínculos que estabelecem entre si de forma a reiterar que a separação feita vai na direção de 

operacionalizá-las para que a discussão se faça clara. 
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A identificação da escola, ao contrário daquela, ocorre em âmbito externo. Refere-se à 

visibilidade da EREMB diante da sociedade, a qual pode ser traduzida pela fala de “H”, com 

a gente trabalhando no cineclube, a escola da gente ficou tão, assim, conhecida, que a gente 

recebeu um convite pra ir ou foi na Federal ou foi na Rural, que eu me lembre foi na Rural, 

eu fui também, pra a gente... a gente deu uma palestra pra futuros professores, tipo, menino 

de segundo ano, que tava com um projetinho, na escola, do nada, na Rural, dando palestra e 

foi uma coisa muito legal. Em relação a outro projeto, “O” diz que a semana da matemática 

mesmo é um evento tão..., se tornou tão grande que a secretaria da educação sempre vem, é... 

o professor já deu entrevista pra secretaria da educação e os professores que são 

responsáveis pela semana da matemática, agora, eles vão dar aula pra outros professores de 

matemática pra eles poderem fazer esse mesmo projeto em outras escolas, tanto é que nessa, 

nessa última semana da matemática vinheram alunos de outras escolas pra cá junto com os 

professores pra ver como é pra também levar pra as escolas deles, então, sempre quando fala 

“ah, semana da matemática”, sempre lembra daqui. Então, é um projeto que se tornou 

conhecido nos meios das escolas. 

Em ambos os exemplos, percebe-se a importância que os projetos vão adquirindo de 

forma que ultrapassam os muros da escola. Mesmo os alunos mais céticos e críticos quanto ao 

modo pelo qual alguns são desenvolvidos, reconhecem seu êxito, em geral, atribuindo-lhes a 

responsabilidade pelo reconhecimento que a EREMB recebe. Nessa direção, “R” fala que 

nenhuma outra escola tem esses projetos que tem não, em nenhuma outra escola e, olhe, que 

eu conheço escolas. Ao que “E” completa, e mesmo se tiver não é da mesma forma, não 

existe a mesma dinâmica que, que... Eu esqueci agora... Não tem a mesma dinâmica que eles 

têm com a gente, não tem o mesmo relacionamento.  

A interação entre os sujeitos educacionais (discente, docente e gestão), então, parece 

ser fundamental para a efetividade dos projetos, talvez até para sua própria existência. 

Segundo “I”, um dos principais propósitos dos projetos aqui na escola, que é unir a sala, 

porque assim, é muito cansativo você passar quase nove horas dentro de uma sala com quase 

cinquenta pessoas todos os dias e, assim, é, passar o dia com a sala desunida, eu acho que a 

própria gestão fala na sala, a própria diretoria, acho que os projetos aqui servem também 

pra isso, pra unir mais a sala, pra fazer com que os alunos interajam entre si, pra não ficar 

aquela confusão, aquela confusão de um grupo isolado, de outro, etc. Da mesma forma, “E” 

acredita que a ideia maior do projeto, né? é a socialização. 

No entanto, o processo não se desenvolve sempre em harmonia, pois alguns dos 

projetos envolvem competições entre as turmas, o que é feito no intuito de estimular a 
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participação dos alunos, de tornar as atividades realizadas mais dinâmicas. Em que pese o 

fato das desavenças, algumas delas naturais e outras potencializadas pelo clima competitivo, 

os projetos também carregam em si, contraditoriamente, a possibilidade de transformar as 

rivalidades que eles mesmo estimulam, ainda que de forma indireta, em situações de 

identificação coletiva através das quais é forjado um espírito de que somos todos EREMB, a 

EREMB é uma só, 100% EREMB. Não se sabe ao certo qual dessas expressões foi, realmente, 

entoada pelos alunos em um momento específico da Semana da Matemática, elas aparecem 

através dessas três variações (inclusive, na entrevista com a gestão e com os professores de 

matemática), o fato é que, segundo “F”, tava rolando desavenças entre as salas e meio que 

todo mundo é contra o terceiro ano, porque terceiro ano é o último ano e terceiro quer ser 

amostrado e terceiro ano é isso, aí pronto, aí se revolta, né? [...] sendo que teve um momento 

que tava liberado os instrumentos tudinho, aí os professores chamaram “vem aqui pra 

baixo”, que tava só segundo e primeiro ano lá embaixo com o outro terceiro e o nosso 

terceiro aqui em cima, aí os professores “desce, desce”, aí a gente desceu, sendo que os 

professores achavam que, quando a gente descesse, podia rolar confusão, briga, realmente, 

que tem aquele clima bem tenso, parece jogo, aí, do nada, puxaram um grito que a EREMB 

era 100%, era uma só, primeiro e segundo e terceiro foi um “vraaaa”. 

Assumir que a EREMB é uma só, que somos todos EREMB ou 100% EREMB 

pressupõe-se que há o conhecimento por cada um do que seja ser EREMB, sentimento que 

parece ser conferido pelos projetos. Nesse sentido, “E” diz que sem os projetos a EREMB não 

seria EREMB, EREMBIANOS não seriam EREMBIANOS. Vai mais além ao afirmar que, sem 

eles, a gente não teria o tanto de aproveitamento da escola, a gente seria mais um aluno do 

governo também, porque existem muitas outras escolas que, infelizmente, não tem os mesmos 

projetos que a gente tem, não dão oportunidade aos alunos como aqui dá. O depoimento de 

“T” é complementar quando diz que eles tiram a gente da posição de estagnação, ao que 

adiciona “U”, eles fazem a nossa escola melhor, ao que “E” finaliza, por isso que eu digo que 

“EREMBIANOS não seriam EREMBIANOS”, a gente seria só mais um aluno da rede 

pública. Logo, se a identidade da escola é dada pelos projetos, bem como o próprio 

reconhecimento dos alunos, parece ser possível dizer, radicalmente, que sem os projetos, não 

há escola – pelo menos, não há EREMB. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas. 

(SZYMBORSKA, 2011, p. 50) 

 

A necessidade acadêmica de concluir a dissertação formulando conclusões que se 

vinculam a seu processo de coleta e análise dos dados, aos achados que o caminho percorrido 

fez emergir, ao aprendizado alcançado mediante toda a trajetória não pode afastar-se da 

certeza de sua parcialidade. Trata-se, na verdade, de uma conclusão inconclusa que se faz 

possível apenas levando em conta um universo de tempo delineado, um objeto e um objetivo 

previamente especificados e as contingências da vida que atravessam a escrita. Por essa 

perspectiva, torna-se possível retornar à epígrafe e à dedicatória com as quais se iniciou o 

presente trabalho, e lembrar sua tessitura em tempos sombrios de futuro incerto. Ratificar 

convicções e crenças no intento de que toda a caminhada represente um passo a mais na 

consolidação de princípios que se movam em direção à justiça social e à educação como um 

direito de todos. Reafirma-se, assim, o caráter político e cidadão deste trabalho. 

Como anunciado, o objeto desta pesquisa foram os projetos educomunicativos 

pensados, planejados e executados na Escola de Referência em Ensino Médio Berimbau 

(EREMB). Tinha-se como pressuposto que tais projetos dialogariam com as culturas juvenis, 

criando espaços na EREMB de mais sentido para os estudantes. Tais definições prévias 

permitiram eleger como objetivo geral: analisar os sentidos que os discentes atribuem aos 

projetos educomunicativos desenvolvidos na escola. E estabelecer os seguintes objetivos 

específicos: (1) analisar a relação das culturas juvenis com os projetos educomunicativos a 

partir da fala dos alunos; (2) verificar como os estudantes entendem o sentido de sua 

participação nos projetos educomunicativos; (3) discutir como os projetos educomunicativos 

interferem na percepção que os estudantes constroem sobre seu processo de escolarização e 

sobre a escola. Esses são elementos necessários trazer à baila para as considerações a seguir. 

Para dar conta do objeto da pesquisa, dos objetivos propostos e de responder à 

premissa da qual partiu o trabalho, discutiu-se sobre a Educomunicação, a práxis pedagógica, 

as juventudes e as escolas de tempo integral, sendo definidas, em articulação com as reflexões 

teóricas realizadas, as categorias da instrumentalização, obrigação, identificação e produção 

a partir das etapas previstas pela Análise do Conteúdo. Essas categorias são perpassadas, de 

forma múltipla e contraditória, pelos núcleos de sentido: interesse quanto ao tema tratado 
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pelo projeto, conhecimento poderoso, sair do tédio e da monotonia da sala de aula, liberdade 

produtiva, relação com a prática, interação dos sujeitos, gostar do professor responsável 

pelo projeto, gostar da disciplina com a qual o projeto se vincula, possibilidades e 

expectativas para o futuro, necessidade de mais tempo para dar conta dos estudos e dos 

projetos, interferência no vestibular, atribuição de notas, crescimento pessoal, identificação 

pela escola, identificação com a escola e identificação da escola. 

Desse universo, nota-se que, conhecimento poderoso, identificação pela escola e sair 

do tédio e da monotonia da sala de aula se configuram enquanto aspectos centrais dos 

sentidos que os estudantes atribuem aos projetos, eles são enunciados mais frequentemente. 

Não demarcam, no entanto, territórios rigidamente estabelecidos, invadidos que são pelos 

núcleos considerados periféricos. Por exemplo, o interesse quanto ao tema, que, inclusive, se 

vincularia de forma direta com o argumento de onde parte a pesquisa, está contido em 

identificação pela escola no sentido de que um dos cenários onde o aluno se interessa pelo 

tema é esboçado na possibilidade de que seja um tema com o qual se identifica e que a escola 

incorpora. Percebe-se, então, que os limites são meramente didáticos, encontrando, sua 

existência, justificada na necessidade de fazer reflexões mais claras acerca das problemáticas 

levantadas pela investigação. 

O primeiro aspecto comentado, vinculado que seja com a prática 

epistemológica/gnosiológica, perpassa os três objetivos específicos da pesquisa, aparece 

através das categorias da produção, obrigação e instrumentalização. A possibilidade que o 

conhecimento poderoso apresenta de transportar os alunos a universos outros, para além 

daqueles que lhes são familiares, materializa-se através da realização de atividades nunca 

antes praticadas (por exemplo, o manejo com a câmera filmadora através do projeto do 

Cineclube); da obrigação do estudo devido à atribuição de notas por parte do professor; e de 

sua instrumentalização em vistas a um projeto futuro de vida, onde se inclui o vestibular. 

O segundo, relacionado diretamente com a categoria da identificação, associa-se com 

a prática gestora e também está presente nos três objetivos específicos. Trata do 

reconhecimento pela escola, através dos projetos educomunicativos, dos estudantes enquanto 

sujeitos ativos do processo educacional, o que tem estreita relação com a incorporação de 

temas de interesse dos discentes e quando lhes é dado espaço de atuação livre. O terceiro, por 

sua vez, localiza-se na prática epistemológica/gnosiológica em ligação com as categorias da 

produção e identificação, não atravessando os três objetivos específicos, mas aqueles que 

falam da relação com as culturas juvenis e do sentido da participação. Em ambas as 

categorias, seu entendimento parece ser evidente, o sair do tédio e da monotonia da sala de 
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aula dá-se através do processo produtivo que perpassa os projetos e porque a identificação 

passa pela ideia de inclusão, nos projetos, de elementos e/ou temas que, localizados 

tradicionalmente em espaços de lazer, são apropriados pedagogicamente. Aqui, há uma forte 

associação com o lúdico e com a sensação de diversão. 

Os apontamentos acima registrados refletem o intento da pesquisa em analisar os 

sentidos que os estudantes atribuem à escola e oferecem os resultados concernentes aos 

objetivos específicos. Através dessas considerações é possível alcançar o pressuposto da 

pesquisa, declarando que ele não se sustenta sozinho, mas em articulação com outras 

questões. É insuficiente associar a criação de espaços na escola que façam mais sentido para 

os estudantes com o reconhecimento das culturas juvenis pelos projetos educomunicativos. É 

insuficiente porque confirmá-lo, tal e qual, significa: (a) tratar as juventudes como um 

fenômeno homogêneo, posto que as pulsões individuais dos jovens, marcados que são por 

questões de classe, raciais, étnicas e de gênero, sejam, dessa forma, desconsideradas; (b) 

conceber a Educomunicação e o modelo escolar de tempo integral como tábuas de salvação 

para os problemas que afetam a educação formal, dentre eles o desinteresse dos jovens em 

frequentar a escola.  

Assim, ficou evidenciado, que os tais espaços de sentido não se estabelecem a partir da 

presença ou ausência das culturas juvenis, isso não só é limitado, mas parece inverídico. 

Conforme constatado, elementos como a afinidade com o professor, o interesse pela matéria, 

o estímulo de colegas, a dinamização da rotina escolar, a realização de atividades práticas 

entram no jogo das significações. Dentre esses elementos, aqueles que tocam mais de perto as 

articulações entre os sujeitos educacionais (gestores, discente, docentes), no processo de 

construção de conteúdos pedagógicos (os projetos educomunicativos), merecem especial 

atenção, pois tal articulação garante a realização e a efetividade dos projetos na EREMB. 

Além disso, é pertinente atentar para os aspectos contextuais tecidos do lado de fora da escola 

e relativos à própria trajetória de vida dos estudantes enquanto aspectos que oferecem chaves 

de leitura interessantes e válidas; porém, não considerados aqui por não serem objeto da 

pesquisa, configurando-se como alternativas analíticas a serem discutidas em investigações 

outras. Também são pistas para trabalhos futuros a questão da formação docente e a ótica dos 

professores sobre os projetos educomunicativos, o confrontamento entre essa visão e a dos 

alunos, um debate mais aprofundado acerca da relação dos projetos com o currículo escolar e 

as práticas curriculares, entre inúmeros outros indícios existentes devido à complexidade e 

riqueza das possibilidades de discussões suscitadas pelos projetos educomunicativos. 
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ANEXO A – MATRIZ CURRICULAR ENSINO MÉDIO INTEGRAL52 

 

 

BASE 

LEGAL  

COMPONENTES CURRICULARES  SÉRIES  CH  

1º  2º  3º  

 

 

LINGUAGENS,  

CÓDIGOS E SUAS  

TECNOLOGIAS  

Língua Portuguesa  6  6  6  720  

Educação Física  2  2  2  240  

Arte  2  1  1  160  

CIÊNCIAS DA  

NATUREZA,  

MATEMÁTICA E SUAS  

TECNOLOGIAS  

Matemática (1)  6  6  6  720  

Química (1)  3  3  3  360  

Física (1)  3  4  4  440  

Biologia (1)  3  3  3  360  

CIÊNCIAS HUMANAS  

E SUAS  

TECNOLOGIAS  

História  2  2  2  240  

Geografia  2  2  2  240  

Filosofia  1  1  1  120  

Sociologia  1  1  1  120  

TOTAL DE AULAS DISCIPLINARES  31  31  31  3.720  

  

  

  

  

PARTE DIVERSIFICADA  

Língua Estrangeira:  

Inglês/ Espanhol  

  

2  2  2  240  

Empreendedorismo  1  1  1  120  

Direitos Humanos  1  1  1  120  

SUB-TOTAL  4  4  4  480  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (2)  10  10  10  1.200  

  45  45  45  5.400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Adaptação da matriz curricular que consta no Projeto Político Pedagógico – referente ao biênio 2014/2015 – 

da Escola de Referência em Ensino Berimbau. 
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ANEXO B – TURMAS OFERECIDAS 

 

 

Turno 

Integral 

Nº DE TURMAS/Nº DE ALUNOS 

1º 2º 3º Total 

07h:30 às 17:00h 4 156 3 113 2 75 9 344 
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ANEXO C – PROJETO BELETRISTA – LIVROS PUBLICADOS 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

  

  

QUESTIONÁRIO – PESQUISA MESTRADO – PPGE – UFPE  

  

O Questionário abaixo é relativo à Pesquisa de Mestrado desenvolvida por Camila Gallindo 

intitulada "Educomunicação na escola, faz sentido? Os projetos educomunicativos de uma 

Escola de Referência em Ensino Médio a partir dos discursos produzidos pelos estudantes", 

desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE/UFPE), orientada pela 

Profa. Dra. Cristiane Galdino. Muito obrigada pela colaboração!  

  

  

01. De qual(is) projeto(s) da escola você já participou?  

  

  

*A PARTIR DAQUI ESPECIFICAR DE QUAL PROJETO ESTÁ FALANDO*  

  

  

02. Sua participação no(s) projeto(s) foi obrigatória ou por livre escolha?  

  

03. Se sua participação foi por livre escolha, por que você resolveu participar?  

  

04. Você acredita que o(s) projeto(s) leva(m) em consideração suas opiniões, saberes e 

cultura?  

  

05. Como você avalia sua participação no(s) projeto(s)?  

 

06. O que você aprendeu com esse(s) projeto(s)?  

 

07. Participar desse(s) projeto(s) melhorou sua relação com a escola? Se sim, em quê?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

  

  

01. O que é o projeto?  

  

02. Há quanto tempo existe?  

  

03. De onde surgiu a ideia?  

  

04. Como funciona?  

  

05. Há parceria com outros professores?  

  

06. Como é a questão das verbas necessárias – se elas existirem – para o projeto acontecer?  

  

07. Qual o tempo escolar destinado a preparar e realizar o projeto?  

  

08. Quem são os alunos envolvidos?  

  

09. Como se dá o processo de avaliação e atribuição de nota para os alunos envolvidos?  

  

10. Qual avaliação faz do projeto em termos de limites e positividades?  

  

11. Quais suas perspectivas quanto ao futuro do projeto?  
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APÊNDICE C – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA53 

 

 

 NOME DA PESQUISA/AUTOR AUTOR ANO INSTITUIÇÃO REGIÃO ÁREA NÍVEL 

01. O processo educomunicacional: a 

mídia na escola 

VIANA, Claudemir 

Edson 

2000 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

02. A dimensão pedagógica e 

comunicacional da festa junina nas 

escolas de pilar: uma prática 

educomunicativa 

TERRAZAS, Salomé 

Magali García 

2006 UFAL Nordeste Educação Mestrado 

03. A prática da mediação em processos 

educomunicacionais: o caso do 

projeto educom.rádio 

BORGES, Claudia 

Vicenza Funari Sá 

2007 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

04. Educomunicação e expressão 

comunicativa: a produção 

radiofônica de crianças e jovens no 

projeto educom.rádio 

TAVARES JÚNIOR, 

Renato 

2007 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

05. O papel da internet nos projetos 

educomunicativos do NCE/USP 

LEÃO, Maria Izabel de 

Araújo 

2008 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

06. Oficina de TV, uma prática 

educomunicativa: estudo de caso de 

uma criança abrigada 

SOMMERHALDER-

MIKE, Helenita 

2008 USP Sudeste Psicologia Mestrado 

07. Mediação tecnológica na educação: 

conceitos e aplicações 

COSANI, Marciel 

Aparecido 

2008 USP Sudeste Comunicação Doutorado 

08. Educomunicação e democracia na 

escola pública: o educom.rádio e o 

planejamento  

BORGES, Queila 

Cristina Goes 

2009 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

09. Quem educará os educadores? A SIQUEIRA, Juliana 2009 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

                                                 
53 Os trabalhos que estão em negrito representam aqueles sobre os quais se fez uma leitura pormenorizada, com base no critério de que fossem pesquisas de campo, realizadas 

do espaço escolar e que tratassem os estudantes como sujeitos da investigação, de uma forma ou de outra. 
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educomunicação e a formação de 

docentes em serviço 

Maria de 

10. Rádio comunitária e educação 

ambiental: análise da relação entre 

prática educomunicativa e concepção 

de meio ambiente de jovens 

comunicadores 

FEITOSA MARQUES, 

Marlos 

2011 UFPE Nordeste Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

Mestrado 

11. Cultura audiovisual e formação de 

educadores: possibilidades e limites 

em práticas educomunicativas 

CABELLO, Camila 

Faustinoni 

2011 METODISTA Sudeste Educação Mestrado 

12. Educação para os direitos humanos na 

televisão: um estudo sobre as práticas 

educomunicativas do programa TV 

Solidária 

PAULA, Andréa de 

Lima Trigueiro 

2011 UFPE Nordeste Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

Mestrado 

13. Educomunicação na educação à 

distância: o diálogo a partir das 

mediações do tutor 

MELLO, Lucí Ferraz 

de 

2011 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

14. Educomunicação: uma estratégia para 

promover o ambiente em uma área de 

proteção ambiental costeira 

SOUZA, Jucicleide 

Gomes da Silva 

2011 UFRN Nordeste Meio Ambiente, 

Cultura e 

Desenvolvimento 

Mestrado 

15. Educomunicação: uma proposta para 

o ensino de ciências 

STEIN, Suleima Tello 2011 UEA Norte Educação e Ensino 

de Ciências 

Mestrado 

16. A cobertura ambiental no 

rádiojornalismo – fragmentos 

educomunicativos 

PIANCASTELL, 

Rúbia Guimarães 

2012 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

17. O impacto do paradigma 

educomunicativo na formação do 

tutor online: um estudo de caso do 

programa Mídias na Educação 

OLIVEIRA, Carolina 

Boros Motta de 

2012 USP Sudeste  Comunicação Mestrado 

18. A educomunicação e a cultura escolar 

salesiana: a trajetória da construção 

de um referencial educomunicativo 

PEREIRA, Antônia 

Alves 

2012 USP Sudeste Comunicação Mestrado 



125 

 

para as redes salesianas de educação 

em nível mundial, continental e 

brasileiro  

19. O processo de produção 

radiofônica no projeto Alunos em 

Rede – Mídias Escolares: a 

construção de saberes, 

competências e cidadania no 

âmbito comunicativo e cultural 

BONIN, Jiani 

Adriana 

2012 UNISINOS Sul Comunicação Mestrado 

20. Interface comunicação-aprendizagem: 

condições para a gestão da 

educomunicação 

MONTEIRO, Eduardo 

Bastos 

2012 USP Sudeste Comunicação Doutorado 

21. Análise educomunicacional do 

projeto Aclimar DF, 2012-2012 

SILVA, Douglas José 

da 

2012 UCB Centro-

oeste 

Planejamento e 

Gestão Ambiental 

Mestrado 

22. Televisão e educação: um estudo 

sobre o projeto Televisando o Futuro 

na Escola 

BORGES, Ana 

Gabriela Simões 

2012 UFPR Sul Educação Mestrado 

23. Desafios da participação social no 

contexto do desenvolvimento 

sustentável: as contribuições da 

educomunicação e da atuação em 

redes sociais 

TÓTH, Mariann 2012 UNB Centro-

oeste 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mestrado 

24. A educomunicação como mediadora 

da inclusão do deficiente sensorial 

visual no processo comunicativo: um 

estudo de caso no Centro de Ensino 

Especial 1 do Gama-DF  

LEMOS, Lira Luzieth 2012 UCB Centro-

oeste 

Comunicação Mestrado 

25. Rádio Escola Roda Pião: 

comunicação, mídia e cidadania na 

prática pedagógica 

BUENO, Divino Alves 2013 UFG Centro-

oeste 

Comunicação Mestrado 

26. Estudos sobre a teoria e a prática 

da educomunicação a partir da 

COSTA, Adilson 

Aparecido 

2013 UNESP Sudeste Educação Mestrado 
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experiência da E. E. “Profª Avelina 

Palma Losso”: a geografia no 

conteúdo do Informativo Avelina  

27. Desenhos animados e 

educomunicação: as brincadeiras das 

crianças e a prática pedagógica da 

educação infantil 

SOUZA, Kamila 

Regina de 

2013 UDESC Sul Educação Mestrado 

28. A educomunicação nos centros de 

pesquisa do país: um mapeamento da 

produção acadêmica com ênfase à 

contribuição da ECA/USP na 

construção do campo 

PINHEIRO, Rose Mara 2013 USP Sudeste Comunicação Doutorado 

29. Educomunicação e políticas públicas: 

os desafios e as contribuições para o 

programa mais educação 

PRÓSPERO, Daniele 2013 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

30. A cor na voz: linguagem e identidade 

negra em histórias de vida 

digitalizadas contadas por meio de 

práticas educomunicativas 

PRANDINI, Paola 

Diniz 

2013 USP Sudeste Comunicação Mestrado 

31. Nas ondas da rádio-escola: a 

educomunicação conectando saberes 

na sociedade aprendente  

MARQUES, Juliana 

Ferreira 

2014 UFPB Nordeste Gestão de 

Organizações 

Aprendentes 

Mestrado 

32. Uma ideia e um escrúpulo: a 

apropriação de Capitu como 

experiência educomunicativa 

HECK, Ana Paula 2014 UFPR Sul Comunicação Mestrado 

33. Práticas educomunicativas no espaço 

escolar: construindo ecossistemas 

comunicativos com a linguagem 

radiofônica  

PORTON, Simone de 

Souza Alves de Bona 

2014 UDESC Sul Educação Mestrado 

34. A mídia e o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas 

educomunicativas: as notícias da 

LIMA, Fábio Oscar 2014 UDESC Sul Educação Mestrado 
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América Latina na sala de aula 

35. Produção de conhecimento em 

biologia com práticas 

educomunicativas 

RIBEIRO, Célio Alves 2014 UFC Nordeste Ensino de Ciências 

e de Matemática 

Mestrado 

36. Autoria e colaboração de estudantes 

do ensino fundamental: o blog e a 

produção da escrita numa perspectiva 

educomunicativa 

SANTOS, Suara 

Macedo dos 

2014 UFPE Nordeste Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

Mestrado 

37. Prática educomunicativa com o 

cinema nas licenciaturas 

ALMEIDA, Maria do 

Carmo Souza de 

2014 USP Sudeste Comunicação Doutorado 

38. A educomunicação e o fortalecimento 

de vínculos sociais e afetivos 

GOMES, Evanise 

Rodrigues 

2014 UFPR Sul Comunicação Mestrado 

39. Estratégias midiáticas na 

aprendizagem do tema DST/AIDS: 

ações em rede para reduzir 

vunerabilidade de adolescentes e 

jovens da comunidade de Mãe Luiza, 

Natal-RN 

FURTADO, Diolene 

Borges Machado  

2014 UFRN Nordeste Estudos da Mídia  Mestrado 

40. A blogosfera radical: ação 

educomunicativa dos blogueiros sujos 

ROCHA-RAMOS, 

Marcílio  

2014 UFBA Nordeste Difusão do 

Conhecimento 

Doutorado 

41. Projeto Alunos em Rede – Mídias 

Escolares: análise sobre a construção 

da educomunicação na rede 

municipal de ensino de Porto Alegre 

RAMOS, Rodrigo 

Barbosa  

2014 UFRGS Sul Educação Mestrado 

42. Educomunicação: caminhos e 

perspectivas na formação pastoral. A 

experiência do Serviço à Pastoral da 

Comunicação (SEPAC) 

CORAZZA, Helena  2015 USP Sudeste Comunicação  Doutorado 

 

 

 



128 

 

RESUMO DOS DADOS 

 QUANTIDAD

E DE 

TRABALHOS 

PORCENTAGEM 

REGIÂO Sudeste 20 47,619% 

Nordeste 9 21,428% 

Sul 8 19,047% 

Centro-Oeste 4 9,5238% 

Norte 1 2,38% 

NÍVEL Mestrado 36 85,7142% 

Doutorado 6 14,2857% 

PERÍODO 2000 1 2,38% 

2001 X X 

2002 X X 

2003 X X 

2004 X X 

2005 X X 

2006 1 2,38% 

2007 2 4,761% 

2008 3 7,1428% 

2009 2 4,761% 

2010 X X 

2011 6 14,285% 

2012 9 21,428% 

2013 6 14,285% 

2014 11 26,19% 

2015 1 2,38% 

ÁREA Comunicação 22 52,38 

Educação 8 19,047% 

Educação Matemática e 

Tecnológica 

3 7,1428% 

Psicologia 1 2,38% 

Meio Ambiente, Cultura 

e Desenvolvimento 

1 2,38% 

Educação e Ensino de 

Ciências 

1 2,38% 

Planejamento e Gestão 

Ambiental 

1 2,38% 

Desenvolvimento 

Sustentável 

1 2,38% 

Gestão de Organizações 

Aprendentes 

1 2,38% 

Difusão do 

Conhecimento 

1 2,38% 

Estudos da Mídia 1 2,38% 

Ensino de Ciências e de 

Matemática 

1 2,38% 



129 

 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A GESTÃO 

  

  

01. O que representam os projetos para a escola? Para o PPP?  

  

02. Em quê medida a escola contribui para a realização dos projetos?  

  

03. Como a escola avalia a execução dos projetos?  

  

04. Em quê, objetivamente, os projetos contribuem para o processo de escolarização dos 

alunos?  

  

05. Como você percebe os projetos no diálogo com as culturas dos jovens?  

  

06. Que projetos são frutos da escola e quais correspondem a demandas externas?  

  

07. Quais dimensões dos projetos você destaca?  

  

08. Qual a relação entre os projetos e a identidade da escola?  

  

09. Como se dá a interação entre sujeitos: aluno-gestão-docentes?  

  

10. Como é organizado o calendário escolar tendo em vista a realização dos projetos?  

  

11. Qual avaliação você faz da presença dos projetos na escola?  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



130 

 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO – 

MENOR DE IDADE 

  

  

  

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Centro de Educação - CE Programa de 

Pós-Graduação em Educação - PPGE - Mestrado  

  

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  

  

  

Solicitamos sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho(a) ou o menor que está 

sob sua responsabilidade _____________________________________________ para 

participar como voluntário(a) da pesquisa Educomunicação na escola, faz sentido? Os 

discursos dos estudantes sobre os projetos educomunicativos em uma Escola de 

Referência em Ensino Médio. Esta pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora Camila 

Gallindo Cornélio, e-mail: camilagallindo@gmail.com, estudante do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), do Centro de Educação (CE) - mestrado na linha de 

pesquisa Formação de Professores e Prática Pedagógica - da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária, Centro de Educação, 

Recife/PE, CEP: 50740-550de, e está sob orientação da professora Dra. Cristiane Maria 

Galdino de Almeida, e-mail: cmgabr@yahoo.com.br.  

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o (a) senhor(a) não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, consulte a pesquisadora Camila Gallindo Cornélio, no 

telefone ou e-mail acima mencionados, para que fique bem esclarecido (a) sobre a 

investigação. Após ser esclarecido (a), caso concorde que o menor faça parte da pesquisa, 

pedimos que RUBRIQUE AS FOLHAS e ASSINE AO FINAL DESTE DOCUMENTO, que 

está em duas vias. Uma via é sua e a outra é do pesquisador responsável.  
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Em caso de recusa, o (a) senhor (a) e o/a voluntário/a sob sua responsabilidade não 

serão penalizados (as) de forma alguma. Também garantimos que tem o direito de retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem nenhuma penalidade.  

  

  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

  

• O objetivo geral da pesquisa será analisar os sentidos que os estudantes atribuem aos 

projetos educomunicativos desenvolvidos na escola. Os objetivos específicos são: 

analisar a relação das culturas juvenis com os projetos educomunicativos a partir da fala 

dos estudantes, verificar como os estudantes entendem o sentido de sua participação nos 

projetos educomunicativos e discutir como os projetos educomunicativos interferem na 

percepção que os estudantes constroem sobre seu processo de escolarização e sobre a 

escola. Para tanto, serão realizadas entrevistas com os professores e a coordenação da 

escola, também serão aplicados questionários e realizados grupos focais (rodas de 

conversa) com os estudantes. Essas entrevistas, questionários e grupos focais devem 

acontecer na própria escola.  

  

• Quando aos riscos, a participação nesta pesquisa NÃO traz complicações legais de 

nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa 

com Seres Humanos conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade.  

  

• Quanto aos benefícios da pesquisa, acreditamos que pode contribuir para a melhoria 

do sistema de ensino. Através de sua realização serão beneficiados diretamente os 

envolvidos através da apresentação dos resultados e da possibilidade aberta para reflexão 

dos projetos educomunicativos em questão.  

  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas, questionários e grupos focais) ficarão 
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armazenados em computador pessoal e arquivo digital sob a responsabilidade de Camila 

Gallindo Cornélio, no endereço acima informado, pelo período mínimo de 5 anos.  

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para ele/ela 

participar desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária. Se houver necessidade, as 

despesas para a participação dele/a serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de 

transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial 

ou extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP:  

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

  

  

  

  

  

 
Camila Gallindo Cornélio  

CPF ___.___.___-__  
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CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO (A)  

  

  

Eu, ____________________________________________, CPF_________________, 

abaixo assinado, responsável por ________________________________________, autorizo 

a sua participação como voluntária (a) no estudo “Educomunicação na escola, faz sentido? Os 

discursos dos estudantes sobre os projetos educomunicativos em uma Escola de Referência 

em Ensino Médio”.  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de seu 

acompanhamento/assistência/tratamento para mim ou para o (a) menor em questão.  

  

  

Local e data: ___________________________  

Assinatura do (a) responsável: ____________________________________  

  

  

  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):   

  

  

Testemunha 1  Testemunha 2  

Nome:  

  

Nome:  

Assinatura:  

  

Assinatura:  
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO – 

MAIOR DE IDADE 

  

  

  

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Centro de Educação - CE Programa de 

Pós-Graduação em Educação - PPGE - Mestrado  

  

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  

  

  

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa 

Educomunicação na escola, faz sentido? Os discursos dos estudantes sobre os projetos 

educomunicativos em uma Escola de Referência em Ensino Médio. Esta pesquisa é de 

responsabilidade da pesquisadora Camila Gallindo Cornélio, e-mail: 

camilagallindo@gmail.com, estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), 

do Centro de Educação (CE) - mestrado na linha de pesquisa Formação de Professores e 

Prática Pedagógica - da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. da Arquitetura, 

s/n, Cidade Universitária, Centro de Educação, Recife/PE, CEP: 50740-550, e está sob 

orientação da professora Dra. Cristiane Maria Galdino de Almeida, e-mail: 

cmgabr@yahoo.com.br.  

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o (a) senhor(a) não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, consulte a pesquisadora Camila Gallindo Cornélio, no 

telefone ou e-mail acima mencionados, para que fique bem esclarecido (a) sobre a 

investigação. Após ser esclarecido (a), caso concorde em participar da pesquisa, pedimos que 

RUBRIQUE AS FOLHAS e ASSINE AO FINAL DESTE DOCUMENTO, que está em duas 

vias. Uma via é sua e a outra é do pesquisador responsável.  
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Em caso de recusa, o (a) senhor(a) não será penalizado (a) de forma alguma. Também 

garantimos que tem o direito de retirar o consentimento da sua participação a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade.  

  

  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

  

• O objetivo geral da pesquisa será analisar os sentidos que os estudantes atribuem aos 

projetos educomunicativos desenvolvidos na escola. Os objetivos específicos são: 

analisar a relação das culturas juvenis com os projetos educomunicativos a partir da fala 

dos estudantes, verificar como os estudantes entendem o sentido de sua participação nos 

projetos educomunicativos e discutir como os projetos educomunicativos interferem na 

percepção que os estudantes constroem sobre seu processo de escolarização e sobre a 

escola. Para tanto, serão realizadas entrevistas com os professores e a coordenação da 

escola, também serão aplicados questionários e realizados grupos focais (rodas de 

conversa) com os estudantes. Essas entrevistas, questionários e grupos focais devem 

acontecer na própria escola.  

  

• Quando aos riscos, a participação nesta pesquisa NÃO traz complicações legais de 

nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa 

com Seres Humanos conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade.  

  

• Quanto aos benefícios da pesquisa, acreditamos que pode contribuir para a melhoria 

do sistema de ensino. Através de sua realização serão beneficiados diretamente os 

envolvidos através da apresentação dos resultados e da possibilidade aberta para reflexão 

dos projetos educomunicativos em questão.  

  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas, questionários e grupos focais) ficarão 
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armazenados em computador pessoal e arquivo digital sob a responsabilidade de Camila 

Gallindo Cornélio, no endereço acima informado, pelo período mínimo de 5 anos.  

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para participar 

desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária. Se houver necessidade, as despesas para sua 

participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). 

Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP:  

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

  

  

  

  

  

 
Camila Gallindo Cornélio  

CPF ___.___.___ - __ 
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CONSENTIMETO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO  

VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

Eu, ____________________________________________, CPF_________________, 

abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 

responsável, concordo em participar como voluntária (a) do estudo “Educomunicação na 

escola, faz sentido? Os discursos dos estudantes sobre os projetos educomunicativos em uma  

Escola de Referência em Ensino Médio”.  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

 

Local e data: ___________________________  

Assinatura do (a) participante: ____________________________________  

  

  

  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):   

  

  

Testemunha 1   Testemunha 2  

Nome:  

  

Nome:   

Assinatura:  

  

Assinatura:   
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APÊNDICE G – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS 

  

  

[CULTURAS JUVENIS]  

  

01. Pra começar eu queria sabe/conhecer um pouquinho sobre o que vocês gostam de fazer 

fora da escola (hobbies/passatempo) e sobre os gostos de vocês, as coisas com as quais vocês 

de identificam.  

- O que vocês gostam de escutar? Quais músicas?  

- O que vocês gostam de ler? Quais livros, revistas?  

- O que vocês gostam de ver no cinema, na televisão, no teatro?  

- O que vocês gostam de dançar?  

- Qual o estilo de roupa que vocês gostam de vestir? Quais acessórios gostam de 

usar?  

- Quais esportes vocês gostam de jogar/praticar?  

  

02. Os projetos da escola levam em consideração esses elementos/essas questões? Os projetos 

levam em consideração essas coisas que vocês gostam?   

  

03. Um colega de vocês fez o seguinte comentário naquele questionário que vocês 

responderam ao meu pedido: “muitos professores buscam tornar o projeto mais interessante, 

introduzindo nos projetos aquilo que nos chamem a atenção”. O que vocês acham que ele quis 

dizer com “aquilo que nos chamem a atenção”? O que chama a atenção de vocês? Exemplos.  

  

(e por que outros colegas de vocês fizeram esses comentários: [...] como vocês explicam então 

esses comentários feitos por outros colegas de vocês: [...])  

04. Gostaria que vocês comentassem essas frases que outros colegas de vocês escreveram: “os 

projetos tinham ideias bastante diferentes das minhas” e “o projeto X não levava em si minhas 

opiniões, ele era um formador de opiniões”.  

  

  

[PARTICIPAÇÃO]  

(expressão) 05. Vocês podem se expressar através dos projetos? Como?  
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(diálogo) 06. Vocês tomam decisões junto com os professores do que será trabalhado nos 

projetos e como será trabalhado?  

  

07. Então, como é que vocês participam? De que forma?  

  

  

[ESCOLA]  

  

(reconhecimento) 08. Vocês se sentem reconhecidos/valorizados pela escola através dos 

projetos?  

  

09. A existência desses projetos é um diferencial para a escola de vocês? O que vocês acham?  

  

10. Eu já fiz essa pergunta no questionário, mas as respostas de vocês foram tão interessantes 

que vou fazê-la de novo: “participar desses projetos melhorou sua relação com a escola? Em 

quê?”.  

  

  

[CONCLUSÃO]  

  

11. Finalmente, pra concluir, vocês gostam dos projetos da escola? O quê vocês acham dos 

projetos (deles)? Qual a opinião de vocês?   

  

12. O que os projetos significam para vocês?   

  

13. Como vocês avaliam os projetos? Que é bom? O que mudariam?  
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APÊNDICE H – COMPILAÇÃO DOS DADOS ANALISADOS 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS TEMAS DE 

SIGNIFICAÇÃO 

NÚCLEOS DE 

SENTIDO 

Analisar a relação 

das culturas 

juvenis com os 

projetos 

educomunicativos 

a partir da fala dos 

alunos 

Identificação Prática gestora  - Identificação pela 

escola 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Interesse quanto ao 

tema tratado; 

- Sair do tédio e 

monotonia da sala da 

aula. 

Produção Prática discente - Liberdade produtiva 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Conhecimento 

poderoso;  

- Sair do tédio e 

monotonia da sala de 

aula; 

- Relação com a prática. 

Verificar como os 

estudantes 

entendem o sentido 

de sua 

participação nos 

projetos 

educomunicativos 

Produção Prática discente - Liberdade produtiva 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Sair do tédio e 

monotonia da sala de 

aula; 

- Relação com a prática. 

Identificação Prática gestora - Interação dos sujeitos; 

- Identificação pela 

escola. 

Prática docente - Gostar do professor 

responsável pelo projeto 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Interesse quanto ao 

tema tratado pelo 

projeto; 

- Gostar da disciplina 

com a qual o projeto se 

vincula. 

Obrigação Prática gestora - Possibilidades e 

expectativas para o 

futuro; 

- Necessidade de mais 

tempo para dar conta dos 

estudos e dos projetos; 

- Interferência no 

vestibular. 

Prática docente - Atribuição de notas 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Conhecimento 

poderoso 
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Discutir como os 

projetos 

educomunicativos 

interferem na 

percepção dos 

discentes acerca da 

escola e de seu 

processo de 

escolarização 

Instrumentalização Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Conhecimento 

poderoso 

Prática gestora - Possibilidades e 

expectativas para o 

futuro; 

- Necessidade de mais 

tempo para dar conta dos 

estudos e dos projetos; 

- Interferência no 

vestibular. 

 Produção Prática discente - Crescimento pessoal 

Prática 

epistemológica/ 

gnosiológica 

- Conhecimento 

poderoso 

Identificação Prática gestora 

 

- Interação dos sujeitos; 

- Identificação com a 

escola; 

- Identificação pela 

escola; 

- Identificação da escola 

pela comunidade. 

 


