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A Cultura da Comunicação é o
novo areópago de missão a ser
evangelizado!

Editorial
A revista Educomunicando é uma iniciativa da Equipe de
Comunicação Social do Brasil (ECOSBRASIL) das Filhas de
Maria Auxiliadora, com o objetivo de propagar as práticas
educomunicativas, incentivando a socialização de projetos
que já estão em andamento nas diferentes regiões do Brasil.
A Educomunicação é uma área do conhecimento que permite uma aproximação entre Comunicação e Educação, sendo
um importante aporte para a contrução do conhecimento, a
formação da consciência crítica, o uso consciente do Meios
de Comunicação e inserção ativa, participativa e cidadã nas
redes sociais.
Como prática educativa manifesta uma profunda ligação com
o Sistema Preventivo de Dom Bosco, possibilitando uma atualização concreta do mesmo, diante das atuais necessidades
da juventude, em especial, ao que se refere ao desenvolvimento das habilidades comunicativas em todos níveis.
Desta forma, a socialização da experiências educomunicativas é também uma forma de perceber como o sistema Preventivo está fortemente presente nelas e como é possível de
forma simples e no cotidiano iniciar ou sistematizar processos educomunicativos. Boa leitura!

Educomunicando, Outubro de
2014 Ano 1, nº 1.
Revista produzida pela ECOSBRASIL- Equipe de Comunicação Social do Brasil das Filhas
de Maria Auxiliadora
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1)

Inspetoria Maria Auxiliadora
- BRE

Nome da Experiência:

Educomunicação e Protagonismo Juvenil.

2) Nome da Cidade:

Cidades do Nordeste do Brasil onde estão situadas as casa da Inspetoria
Maria Auxiliadora-BRE.

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:

Escolas da Inspetoria
Maria Auxiliadora

4) Nome do responsável
pela experiência:

Ir. Maria Socorro Tabosa e assessores locais:
Dirlene Vasconcelos,
Luis Reis, Ir. Quitéria
Rosa

5) Grupo participante:
Adolescentes e jovens

6) Faixa etária:
13 a 17 anos

7) Tempo de duração
da Experiência:
8 anos
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8)

Justificativa

Vivemos em um contexto de permanente mudanças e isso nos desafia
como educadoras e evangelizadoras
da juventude. Somos, portanto, chamadas a construir significados no
contexto da sociedade pós – moderna
onde se faz necessário refletir sobre o
mundo da comunicação que vem determinando uma nova cultura e mudando totalmente conceitos, valores e
vida. Por outro lado, a pedagogia salesiana apela para a formação de lideranças juvenis de modo que o jovem
comunicador atue no ambiente escolar como líder animador e incentivador da proposta educomunicativa no seu ambiente educativo.

9)

Objetivos:

Despertar nas várias presenças da Inspetoria Maria Auxiliadora grupos de Jovens líderes comunicadores que sejam capazes de usar as novos
meios para evangelizar outros jovens.

Objetivo Geral:
• Articular, animar e motivar os jovens das várias presenças da Inspetoria Maria Auxiliadora do Nordeste do Brasil, na ótica da Educomunicação, tendo presente a cultura gerada pelas novas tecnologias que
constituem o novo areópago do protagonismo juvenil.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Possibilitar a interação entre os alunos;
Desenvolver o gosto pela música, dança, teatro e canto;
Vivenciar diferentes manifestações culturais;
Valorizar as diferentes formas de expressão corporal;
Estimular a partilha de informações através do jornal e radio;
Contribuir para a compreensão da função sociabilizadora do jornal
Utilizar novas tecnologias de informação disponibilizando a forma on
line;
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• Aprender a lidar com a liguagem radiofônica;
• Ajudar os jovens a anunciar a Palavra e proclamá-la com a vida;
• Despertar lideranças comunicativas para exercitar o protagonismo
Juvenil.

10) Descrição da Experiência
Essa proposta vem sendo realizada desde 2008, na Inspetoria Maria Auxiliadora do Nordeste do
Brasil.
O trabalho está fundamentado na
reflexão sobre a importância do
Protagonismo Juvenil na interface
comunicação/educação na perspectiva da educomunicação, e suas
áreas de intervenção.
Proposta essa, que vem envolvendo cerca de 300 adolescentes e jovens de oito escolas da Inspetoria

Maria Auxiliadora do Nordeste do
Brasil através da formação de diferentes grupos de acordo com a
opção do jovem:
a.
Na área de expressão artística: dança, teatro, música e canto,
objetivando orientar os adolescentes e jovens para uma necessidade
saudável do ser humano, demonstrar por meio do movimento do
corpo, suas emoções, seus desejos,
sua liberdade de expressão.
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b.
Na área tecnológica: fotografia, jornal e rádio, atividades realizadas através de Workshops, envolvendo comunicadores nas três
modalidades para orientar as ações
dos adolescentes e jovens na educação para a comunicação.

c.
Na área do Protagonismo Juvenil, formação de Jovens Líderes
comunicadores- trabalho conjunto,
comunicação e pastoral

11) Avaliação da Experiência
Trabalho realizado com empenho
e muita participação por parte dos
assessores locais, animando e for-

talecendo a experiência no dia a dia
da realidade local.

12) Depoimentos:
Parabéns a Inspetoria
Maria Auxiliadora em
proporcionar encontros de formação na
linha da comunicação,
despertando em nós,
jovens, a consciência
do senso crítico em relação ao uso dos meios
de comunicação e nos
incentivando ao protagonismo juvenil.
( Fernanda Larissa)
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Maravilhoso! Foi um dia especial!
Tivemos a oportunidade exercitar e
partilhar nossos dons tecnológicos
através das oficinas proporcionadas
nesse encontro. No segundo momento, a dinâmica da dança nos levou a
conviver com as diferenças de cada
um, a fortalecer amizades e também
dialogar com Deus através da Oração e da expressão corporal.
Monike Oliveira, Paloma Mansur,
Marianne Soares, Nicole Valentina
(Alunas do 3º EM)
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Foram momentos preciosos como: Fortalecer amizades, companheirismo,
solidariedade, partilha de
informação, compartilhamento e aprendizado em
partilhar informações que
ajudam no crescimento
moral e religioso da juventude. ( Gabriel Medeiros, Matheus, Lucas José,
João Pedro e Lukas Gabriel )
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Inspetoria Nossa Senhora
Aparecida- BPA

1)

Nome da Experiência:

Semana da Cidadania

2) Nome da Cidade:

Rio do Sul- Santa Catarina

3) Nome da Instituição em
que se realiza a experiência:
Instituto Maria Auxiliadora

4) Nome do responsável
pela experiência:

Robson dos Santos da Silva Coordenador de Pastoral

5) Grupo participante:

Alunos de 9º ao 3º ano do
Ensino Médio

6) Faixa etária:
Jovens de 14 a 17 anos

7) Tempo de duração
da Experiência:
3 meses (realizada nos
três últimos anos)
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8) Justificativa
O Instituto Maria Auxiliadora
tem como compromisso preparar
seus educandos para as provas da
vida. A partir deste compromisso, a equipe Pedagógica e de Pastoral Escolar elaborou projetos
e ações que visam a formação da
cidadania responsável de adolescentes e jovens.
Um dos projetos realizados pela
escola é a Semana da Cidadania
que tem como objetivo oferecer
palestras com orientações para a
formação ética dos jovens. A realização da Semana da Cidadania
surgiu a partir da necessidade de
criar um espaço de diálogo, aprofundamento e troca de conhecimentos em relação aos temas que
dizem respeito ao mundo juvenil
e que influenciam na forma como
exercem sua prática cidadã.
O projeto nasceu como uma iniciativa da Pastoral Escolar e aos
poucos se percebeu que seriam
alcançados melhores resultados
se fosse adotado como prática
interdisciplinar perpassando a
Pastoral Escolar e as diferentes
disciplinas pedagógicas.
O trabalho conjunto realizado

entre a equipe pedagógico-pastoral
de verificar os anseios dos jovens
em relação às diferentes temáticas,
juntamente com o empenho dos
professores em provocar o diálogo
aberto, a troca de ideias, a produção
textual e apresentações de oratória,
permitiu que a Semana da Cidadania se tornasse um grande evento,
ou melhor, um processo de educação e exercício da Cidadania.
A ideia não é apenas proporcionar
palestras sobre diferenciados temas,
mas proporcionar o desenvolvimento do protagonismo juvenil durante
todas as etapas de execução do projeto.
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9) Objetivos:
Objetivo Geral:
• Proporcionar um espaço de reflexão sobre a prática da cidadania e
o protagonismo juvenil na ótica salesiana;

Objetivos Específicos:
• Oferecer palestras com orientações para a formação ética e cidadã dos
jovens.
• Oportunizar reflexões, diálogo e questionamentos sobre as temáticas
que dizem respeito ao mundo juvenil;
• Desenvolver a escrita, argumentação e a oratória dos alunos a partir de
temáticas que fazem parte da realidade juvenil.
• Envolver educandos, educadores e demais membros da comunidade
educativa nas diferentes etapas de num processo de diálogo aberto e de
crescimento em relação às práticas cidadãs.
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10) Descrição da Experiência
A primeira Semana
da Cidadania aconteceu em junho de 2011
e teve como tema geral: A juventude quer
viver: diga sim aos direitos da juventude.
Sendo que foram
abordados três aspectos: 1º- Pastoral
Juvenil Diocesana e
a campanha: A juventude quer viver;
2º Juventude e Sexualidade: Gravidez na
adolescência e o 3º
Juventude e Drogas:
o Efeito da drogas no
organismo;
Os temas foram escolhidos diante dos
principais problemas
que se percebia entre
os jovens da escola
naquele momento. A
preparação ocorreu
especialmente entre
as coordenações e os
alunos. Na organização deste evento, os
jovens assumiram a
organização de todos
os momentos, desde
o protocolo das apresentações até a ani-

mação do evento.
No ano de 2012, a Semana da Cidadania
abordou o tema: Juventude e Cidadania nas
Redes Sociais, sugerido
pelos próprios alunos
no ano anterior. Esse
tema objetivou o desenvolvimento de palestras
tendo presente a juventude e o uso das redes
sociais. Teve como in-

tenção pedagógica-pastoral fornecer orientações aos alunos sobre os
cuidados que eles precisam ter ao fazer uso das
redes sociais. Este assunto foi trabalhado em
duas etapas. Primeiramente, falando sobre o
aspecto legal e suas implicâncias. Na segunda
etapa, a temática continuou abordando os as-
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pectos éticos e solidários proporcionados
pelas redes sociais.
Como conclusão da
semana da cidadania,
cada aluno recebeu
uma pequena síntese das palestras para
que redigissem um
texto com sua interpretação pessoal. E
ao final, cada turma
escolheu um compromisso a ser realizado.
O mesmo foi postado
nas redes sociais para
que todos pudessem
compartilhar e ajudar
a cumprir.
Outra ação que foi
realizada a partir das
palestras foi realizado um concurso de
oratória. Os alunos
produziram um texto a partir da estrutura argumentativo
dissertativo, sob a
orientação da professora de Língua Portuguesa. O professor
de Sociologia do Ensino Médio trabalhou
dicas de oratória.
A partir de um pré
agendamento, o concurso aconteceu, num

primeiro momento, na
sala de aula e contou
com uma banca de jurados composta pelo
professor de Sociologia,
um membro da Equipe Pedagógica e um da
equipe de Pastoral Escolar. Desta primeira
etapa, foram selecionados os três melhores
textos e oradores para
o concurso final. Os critérios construídos pela
banca foram: volume
da voz, pronúncia correta (dicção), falar de
forma compreensível
no microfone, alterar

o tom de voz para dar
ênfase, se há emoção na
voz, se existe organização lógica, fidelidade ao
tema, se apresenta com
naturalidade, se possui
postura adequada e se
há contato visual com a
plateia.
No concurso final, os
alunos finalistas foram
avaliados por cinco jurados: os professores de
Língua Portuguesa e
Sociologia, um membro
da equipe Pedagógica,
um membro da Pastoral Escolar e júri externo com formação e
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experiência no campo
da oratória.
A terceira edição da
Semana da Cidadania
foi realizada no Instituto Maria Auxiliadora entre os dias 27
e 29 de maio de 2013.
O evento teve como
tema “Juventude e Escolha de Vida” e lema
“Escolha Profissional
e Tendências de Mercado”. Na primeira
palestra, escolha profissional refletiu-se
sobre a importância
de se conhecer bem
as opções por meio
de duas pesquisas:
pesquisa externa - o
curso universitário,
duração, disciplina,
grade, saber o que vai
buscar; e da pesquisa
interna - autoconhecimento, experimentar, conhecer o local,
saber o que gosta.
As palestrantes falaram, ainda, em como
se preparar para um
vestibular e com o
que precisam se preocupar.
O segundo tema abordou as tendências de
mercado e a impor-

Educomunic@ndo

tância de se começar
cedo. A palestrante comentou sobre o que as
empresas buscam nos
novos
profissionais:
capacidade do profissional em se adequar
ao novo mercado de
trabalho, um bom currículo, a comunicação,
o marketing pessoal,
saber se relacionar, conhecer suas competências, comprometimento,
quebrar paradigmas e
saber enfrentar os desafios.
Como conclusão da
Semana da Cidadania,
repetiu-se a mesma estratégia: cada aluno foi
desafiado a fazer uma
produção textual argumentando sobre as te-

máticas discutidas. Posteriormente, os textos
concorreram no concurso de oratória interno e os melhores foram
publicados nas redes.
No ano de 2014. A Semama da Cidadania
teve como tema central:
“Adolescência e Juventude: Desafios e Perspectivas”.
No primeiro dia, foi
trabalhado o tema Tráfico Humano. Foram
compartilhadas informações importantes e
estatísticas sobre o tráfico de humanos, alertando os alunos para
algumas situações do
cotidiano,
principalmente sobre
a exposição 16
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dos seus interesses e
preferências nas redes
sociais.
No segundo dia, foiconversado sobre o
tema “Juventude na
Luta pela Reforma
Política”.
O palestrante apresentou a realidade
política de hoje, bem
como as mudanças
desejadas diante das
reivindicações da juventude;
seja nas
ruas, nas atitudes ou

apenas pela exposição
de opiniões.
Já no terceiro dia, foi
trabalhado o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). Apesar
de ser um assunto extremamente polêmico
e de despertar anseios
e curiosidades, o palestrante esclareceu as
dúvidas apresentadas
e também provocou reflexões sobre algumas
situações sobre o que
os alunos entendem por

“cumprir regras”; como
vêem situações onde
são utilizados sanções
como “castigos e palmadas”; e várias outras
indagações que fazem
parte dos desafios de
todas as crianças, adolescentes, e dos pais
brasileiros.
Como nos outros anos,
também os temas continuaram sendo trabalhados em sala de aula, com
o concurso de oratória e
produção de textos.

11) Avaliação da Experiência
A temática de cada
ano é escolhida a partir das sugestões dos
próprios alunos e/ou
necessidades apontadas pela equipe pedagógica e pastoral da
escola. Todas as avaliações demonstram
que este é um espaço importante para
a construção do diálogo, para a troca de
experiências e formação de uma consciência mais aberta diante
das problemáticas do
mundo de hoje.
O envolvimento dos

professores com o desenvolvimento e continuidade das temáticas
tem sido muito significativo para os alunos
que se sentem desafiados a dar o melhor de
si, não por uma questão
de nota, mas como possibilidade de desenvolvimento das próprias
possibilidades.
A experiência dos últimos anos vem mostrando grande interesse e participação dos
alunos no concurso de
oratória sobre a temática trabalhada. Perce-

beu-se que as temáticas
que mais agradam aos
jovens são as que falam
concretamente sobre a
Cidadania, no sentido
de envolvimento e comprometimento social,
de modo que os jovens
se sintam motivados a
desenvolver o real protagonismo.
O fato de alunos assumirem a animação e
apresentação do evento,
também é muito significativo, e sempre cria
uma expectativa sobre
quem serão os
convidados.
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12) Depoimentos:
“Participar da Semana da Cidadania foi
ótimo, aprendi várias
coisas e tornei minha
visão mais ampla a
respeito da utilização das redes sociais.”
(Gabriele Vicente –
aluna do 1º Ano 1 do
EM- 15 anos- 2012)
“Participar da semana
da cidadania foi ótimo,
aprendi várias coisas
e tornei minha visão
mais ampla sobre as
profissões.” (Gabriele
Vicente – 1º. Ano 115 anos - 2013)
“A Semana da Cidadania é muito importante, pois trás
informações sobre assuntos do nosso dia-a-dia. E para ajudar
a conhecer os meus
direitos e oportunidades enquanto jovem”.
(Bianca Aline Jost 2º
ano 1 - 2014)

“A semana da cidadania aumentou nosso
conhecimento sobre redes sociais e as consequências do mau uso da internet. Acredito que a semana é uma iniciativa muito
legal do colégio e que deve perdurar para
as próximas turmas e alunos.” (Gaia Boanini – 3º. Ano- 17 anos - 2012)
“As palestras e os depoimentos dos alunos
mostraram um pouco mais sobre o que realmente é a universidade e auxiliaram na
escolha profissional também.” (Julia Cadore – 2º. Ano 1- 16 anos - 2013)
“As palestras foram
muito
importante
para todos termos
consciência do que
ocorre realmente no
mundo. Foi ótimo
participar, pois aprendi muito sobre o ECA,
participação política
dos jovens e tráfico
humano.”
( Poliana Molinari 1º
ano 2 - 2014)
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1)

Inspetoria Santa Terezinha
- BMA

Nome da Experiência:

MAIS EDUCOMUNICAÇÃO

2) Nome da Cidade:

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

3) Nome da Instituição em
que se realiza a experiência:
Colégio São Gabriel

4) Nome do responsável
pela experiência:

Claudia Ferraz

5) Grupo participante:
Alunos do 8º e 9º ano

6) Faixa etária:

12 a 14 anos

7) Tempo de duração
da Experiência:
Um ano
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8)

Justificativa

9)

Objetivos:

Inclusão Digital: todo cidadão
tem direito à palavra, ao respeito, a ter voz e vez, a empoderar-se da sua história. Este é o
princípio que motiva o PROJETO MAIS EDUCOMUNICAÇÃO, que se realiza em São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia
brasileira, área de difícil acesso
aos grandes projetos. Inserido
no programa “Mais Educação”,
do Governo Federal, o Colégio
São Gabriel criou o “Mais Educomunicação” como proposta
educativa escolar.
Este é um projeto da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens
Comunicadoras e Comunicadores – Renajoc que conta com o
apoio do Instituto C&A. O projeto pretende fortalecer as ações

da Renajoc por meio de intervenções
em 20 escolas públicas, de diferentes cidades e Estados, que aderem ao
Programa Mais Educação, para que
os estudantes participem do processo
de democratização da comunicação no
Brasil, contribuindo com o monitoramento e incidência nas políticas públicas de educomunicação numa perspectiva de adolescentes e jovens.
Os jovens e adolescentes ganharão
autonomia e senso de coletividade ao
compreender de que forma eles podem
buscar, sistematizar e multiplicar seu
aprendizado, em um processo de formação de liderança que compreende
e respeita às necessidades específicas
da comunidade e da cidade, pois parte
da percepção dos sujeitos que residem
nela.

• Oferecer aos adolescentes das várias etnias presentes na área do Rio
Negro oficinas que lhes garantam espaço e participação, visando sua
transformação pessoal e social a fim de que se tornem cidadãos com
atitude, respeito e consciência sobre seus atos.

20

Educomunic@ndo

10) Descrição da Experiência
Os adolescentes participantes do
projeto possuem encontros quinzenais, no contra turno escolar,
com formações em direito humano
à comunicação, educomunicação e
produção de conteúdos de comunicação a partir da perspectiva do
adolescente e do jovem sobre suas
realidades e comunidades.
O projeto visa a produção de materiais e promove formações capazes de fortalecer a agenda política
e a participação de adolescentes e
jovens em todo o Brasil, como forma de aprimorar as ações articu-

ladas da adolescência e juventudes
brasileiras, referentes ao direito
humano à comunicação e práticas
de educomunicação nas escolas. É
também proposta a ação local e nacional do Dia C (Dia da Juventude
Comunicativa instituído pela Renajoc - 17 de outubro)
O cronograma de formação do
projeto Mais Educomunicação é
composto por um conjunto de oficinas, que tratam de temas mais
gerais ligados ao direito humano à
comunicação, aos direitos
dos adolescentes e jovens 21
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e introdução ao jornalismo colaborativo. Outras oficinas também são
realizadas como: produções de diferentes mídias, estratégias em comunicação e intervenção. Por exemplo,
no mês de julho 2014, realizou-se a
oficina de fotografia, reunindo um

grupo de quase 20 adolescentes que
tiveram orientações sobre imagem,
cor, espaço e técnica fotográfica. A
prática foi realizada na própria cidade e os resultados foram expostos no mural da Escola.

11) Avaliação da Experiência
Conquistas: A realização de publicações de jornal mural da escola e
percebe-se nos jovens uma atitude
mais crítica, um maior cuidado com
a leitura, procurando saber interpretar os textos.
Limites ou dificuldades: Os jovens
manifestam certo medo de expor
seus pensamentos, receio com a

opinião alheia. Contudo há perspectivas de futuro: os adolescentes que
estão participando das oficinas serão futuramente os multiplicadores
dos conhecimentos nelas adquiridos. Assim poderão dar continuidade, ensinando e levando essa experiência aos adolescentes de outras
escolas do município.
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12) Depoimentos:
“De início, a curiosidade em saber como seria, o
que ia acontecer, enfim, foi o que me levou a participar das oficinas e me integrar. Eu não sabia que
a gente ia chegar ao ponto que a gente chegou,
de lançar o Jornal Mural da escola. Lançamos no
dia 17 de Outubro, no ano passado, passamos nas
salas de aula falando sobre o jornal mural dizendo
que era um espaço para os alunos publicarem matérias, desenhos, poesias, etc.. Foi uma experiência
muito boa. E este ano, estou mais uma vez participando das oficinas com o novo grupo”. Gleice
Bentes, 16 anos.
“As oficinas de Educomunicação me levaram a ter mais conhecimento, a conhecer
os nossos direitos e deveres, a ter uma
visão e leitura crítica sobre as pesquisas
que fazemos para as notícias. Está me
ajudando a fazer um texto melhor, conhecer palavras novas, saber falar bem.”
Allan Andrade, 14 anos.
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A Educomunicação como
acompanhamento formativo do Jovem
Ir. Marcia Koffermann- FMA

Introdução

N

a atual realidade, a família, que
sempre foi a principal responsável pelo acompanhamento
dos jovens, encontra-se num contexto
extremamente complexo. As relações,
muitas vezes, manifestam-se frágeis e
distantes. Os pais geralmente trabalham durante toda a semana, nos momentos em que ficam em casa, dividem
o tempo com os afazeres domésticos,
a vida social e o tempo de lazer, restando pouco tempo para tecer uma
relação mais intensa com os filhos. O
tempo de conversa amiga, profunda,
e capaz de orientar o jovem nas suas
escolhas, por vezes, é curto e insuficiente. Também a grande distância
entre uma geração e outra, provocada
pela mudança de época em que se vive
dificulta ainda mais uma aproximação
entre pais e filhos.
Daí a necessidade de pessoas adul-

tas que sejam capazes de acompanhar
o jovem nos diversos aspectos de sua
vida. Mais do que nunca, o jovem precisa de alguém que esteja familiarizado
com a realidade em que ele vive, que o
conheça, que o compreenda, para ajudá-lo a fazer suas escolhas, a “mover-se” com maior tranquilidade e serenidade por este mundo que se apresenta
único e cheio de novas oportunidades e
ameaças.
A pessoa que assume o trabalho de
acompanhar a juventude precisa estar
profundamente ligada ao mundo de
hoje, ter um olhar crítico, capaz de fazer uma leitura coerente, flexível, capaz de dialogar com as novas culturas
e novas linguagens. Daí a importância
de ter clareza sobre o que é um acompanhamento, sobre as formas nas quais
este se manifesta, as metodologias utilizadas, e o que se almeja ao final.
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Acompanhamento

C

onforme Hilário Dick “o acompanhamento, além de sua função
prática, é uma dimensão da vida
humana” Todas as pessoas precisam
ser acompanhadas, é uma premissa da
vida social: a criança é acompanhada
para aprender a falar, caminhar, comer e relacionar-se. À medida que a
pessoa vai crescendo, também precisa
de acompanhamento para adquirir conhecimento, ser capaz de fazer escolhas, discernir entre o certo e o errado, ser capaz de avaliar uma situação,
relacionar-se em diferentes situações.
É um longo processo que faz parte de
todo o ciclo da existência e sem o qual
a vida em sociedade se tornaria impossível de ser concretizada.
De uma forma muito simples poderíamos dizer que toda pessoa tem
algo de acompanhante e de acompanhado, por que à medida em que o ser
humano é um ser social, está sempre
numa relação de troca, de ensino e
aprendizagem e à medida em que dá
de si, também recebe um pouco do outro.
Mas é possível pensarmos o acompanhamento numa dimensão mais específica, mais objetiva e processual,
por isso, é necessário aprofundar um
pouco mais o que é de fato, o acompanhamento.
Primeiramente é preciso delimitar o campo de atuação, neste caso o
acompanhamento de que falamos aqui
se localiza no campo da educação das
pessoas, ou seja, está inserido na esfera educativa. Refere-se ao acompanhamento juvenil, portanto precisa
levar em consideração a realidade, o
contexto da juventude.
“O acompanhamento pode ser exercido de vários modos e por vários profissionais, porém na proposta pedagógica que

assumimos é centrado na experiência comunitária, sendo gerador de vida, numa
perspectiva de libertação do(a) outro(a)
e do contexto onde o acompanhado está
inserido, buscando transformar esta realidade. O acompanhante acompanha
os sujeitos dentro de um contexto social
que lhes toca viver dentro de um tempo e
espaço concreto com perguntas e necessidades bem definidas, tendo presentes as
dimensões da vida da pessoa: afetiva, social, política, mística e técnica articuladas dentro de um sentido para sua vida,
projetando sua vida pessoal, comunitária
e societária.” (DICK, Hilário; TEIXEIRA Lúcia C; LEVY Salvador. Acompanhamento: Mística do acólito da juventude. São Paulo: CCJ, 2008. p.11.)

É, portanto, um acompanhamento que diz respeito aos diversos aspectos da vida do jovem, é um olhar
integral sobre a vida da pessoa. Exige conhecimento da realidade juvenil, conhecimento pessoal do jovem
acompanhado, confiança, reciprocidade e busca conjunta.
Para esclarecer melhor o que se
entende por formação integral é interessante a explicação contida no
Documento Evangelização da Juventude que aponta em síntese as cinco
dimensões:
a) Dimensão Psicoafetiva, ou processo de personalização, diz respeito ao
autoconhecimento, a capacidade de reconhecer as próprias potencialidades,
os limites pessoais; inclui a capacidade
de aceitar-se, integrar-se e trabalhar-se
para manter uma relação equilibrada
consigo, com os outros e com Deus;
b) Dimensão Psicossocial, ou processo de integração, diz respeito à capacidade de relaciona-se, de aceitar,
acolher, valorizar o outro e convivendo de uma forma sadia;
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c) Dimensão Mística, ou processo teológico-espiritual, diz respeito à busca de
um sentido de vida, envolve o relacionamento pessoal com Deus e as consequências que decorrem desta relação. Engloba
o processo de maturação da fé e a experiência pessoal de oração;
d) Dimensão sociopolítica-ecológica,
ou processo de participação-conscientização, envolve a relação pessoal com a
sociedade, o sentir-se sujeito da história.
Essa dimensão diz respeito ao comprometimento com os problemas sociais em nível
local e global;
e) Dimensão de Capacitação, ou processo metodológico, está relacionada à capacidade de planejar, executar, interferir
e avaliar. É a capacidade de protagonismo em relação à própria vida e à coletividade.
Ao falarmos em formação integral, a pessoa que faz o trabalho de
acompanhamento deve ter em mente
todas estas dimensões, ter um olhar
atento, capaz de perceber as lacunas
e dificuldades enfrentadas pelo jovem
em seu cotidiano.
O acompanhamento formativo é
um caminho que se faz a partir da experiência cotidiana, daí a importância
de que quem acompanha tenha uma
ligação, seja próximo do jovem, pois
é no cotidiano que se fazem as escolhas, se pratica a acolhida, a aceitação,
os valores, a alteridade... Para que de
fato, exista um laço de amizade, de
confiança e de reciprocidade entre o
jovem e o acompanhante é preciso que
esta relação tenha por base a proximidade, tecida pela convivência, pela
gratuidade e pela empatia. Como dizia
D. Bosco, mestre em acompanhamento juvenil: “Que o jovem não apenas
saiba, mas sinta que é amado”. Isso
requer, todavia, o cuidado para não
gerar dependência, nem apego demasiado, fato que pode comprometer o

processo formativo no que tange à autonomia e maturação psicoafetiva.
“Es muy importante en el acompañamiento espiritual de los jóvenes el conocimiento de la evolución psicológica del joven y de sus procesos de crecimiento, como
también de actual condición juvenil. Puede
resultar de gran ayuda conocer los estudios
sociológicos que presentan el perfil del joven actual, las diferentes tipologías y los
rasgos característicos de su manera de ser
y de comportarse. Pero todo esto no basta.
Lo verdaderamente importante es conocer
al joven concreto que es acompañado: conocer qué piensa y desea, a qué aspira, cómo se
experimenta a sí mismo. Se trata, pues, de
conocer al joven en su propia realidad concreta, sin pecar de adultomorfismo cuando hay maduración. Realmente, el proceso de educación en la fe exige un esfuerzo
de personalización que estimule al joven a
salir del anonimato de la masa y lo haga
sentirse persona escuchada y acogida por sí
misma.” (ALBUQUERQUE, Eugenio. El

acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil. Editoral CCS: Madrid, 2009.
P.16.)

A pessoa que faz este trabalho de
acompanhamento precisa ser um grande conhecedor da realidade juvenil,
precisa estar atualizado, conhecer as
metodologias de acompanhamento que
facilitam o trabalho. Mas só isso não
basta. O conhecimento da realidade juvenil, o estar inserido no mundo concreto, conhecendo o imaginário juvenil,
a complexidade em que se tecem as relações podem ser fortes instrumentos
facilitadores do trabalho de acompanhamento, todavia se não houver uma
relação com o jovem em questão, dificilmente este se deixará acompanhar. E
sem este pré-requisito não há acompanhamento.
Como diz Jesús Manuel Garcia:
“Não se trata somente de
conhecer, mas de viver, de que26
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brar as distâncias físicas, psicológicas e
culturais entre nós e eles, fazer-se próximo, chegar perto deles, colocar-se na escuta de suas perguntas para compreendê-las,
sabendo que para nós adultos, a única
preocupação deve ser de ajudar os jovens
a formular suas próprias perguntas de
modo autêntico e promocional.” (García

Jesús M. Accompagnare i giovani nello
Spirito. LAS- Libreria Ateneo Salesiano:
Roma, 1998. p.104.)

O processo de acompanhamento é complexo, por ser algo que vem
de dentro para fora, ou como diz João

Paulo II é uma escola sistemática de
vida interior . É um caminho de maturação, que passa pela aceitação de si
mesmo, exige uma leitura realista da
própria vida, que aos poucos permite
que a pessoa saia de si em direção ao
outro, faça um caminho de abertura ao
transcendente e busque encontrar-se
como protagonista da própria vida. É
um trabalho lento que vai acontecendo no cotidiano, de forma quase imperceptível, baseado na perseverança e no
dom de si.

O acompanhamento e a Educomunicação
Diante da complexidade da realidade juvenil, marcada pelo mundo das
tecnologias da comunicação, surge
uma nova forma de encarar a comunicação e a educação, é o campo teórico-prático da Educomunicação.
“A Educomunicação, é toda ação comunicativa no espaço educativo, realizada com a intenção de formar e desenvolver
ecossistemas comunicativos. É um novo
âmbito de intervenção social com uma finalidade muito clara: colocar a educação
e a comunicação a serviço do desenvolvimento social e individual do ser humano,
para construir, em conjunto, um mundo
mais habitável e solidário entre todos.”
(REDE SALESIANA DE ESCOLAS

(org). Educomunicação: desafio à família
Salesiana. 1ªed. Brasília: CIB-CISBRASIL, 2010. p.82.)

Neste sentido, a educomunicação
pode representar uma grande ajuda
no processo de acompanhamento da
juventude, afinal, a missão educativa
em sintonia com a nova cultura, exige
que para acompanhar os jovens, não
apenas se conheça suas potencialida-

des, carências, contextos de vida, mas
que se aceite mudar com eles.
“A educomunicação se fundamenta na
convicção de que, hoje, em termos de educação, se está diante de um novo sujeito, com
uma nova percepção de espaço, de tempo e
de ação. A comunicação é compreendida
como um componente do processo educativo, uma modalidade dialógica, uma forma
de relação estratégica que se estabelece entre a educação e a própria comunicação.”
(Ibid., p.81)
Partindo do princípio de que a comunicação é um dos componentes do
processo educativo, pode ser um elemento muito importante no sentido
de acompanhamento do jovem. Não há
como pensar a realidade juvenil, sem
inseri-la no complexo contexto da comunicação. Acompanhar este processo,
as formas como são tecidas as relações,
as redes que se constituem entre os
grupos juvenis, é algo que pode fazer
total diferença na formação do jovem.
O jovem anseia por relacionar-se,
está sempre ligado ao que
acontece no mundo, ou seja,
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está sempre conectado. São muitas as
ideias, muitos os valores, muitas as
práticas que envolvem o cotidiano e
que precisam ser mediadas, confrontadas, discutidas pelas juventudes.
A grande colaboração que a Educomunicação pode dar ao acompanhamento formativo do jovem diz respeito à criação do Ecossistema educativo,
uma nova ambiência, onde prevalecem o diálogo e a construção de relações abertas e criativas. Educar para a
comunicação é uma necessidade e um
desafio, que precisa se concretizar no
cotidiano, através de ações pontuais,
de um processo sistematizado, mas
também através da convivência amiga
e geradora de vida.
Em tempos de pós-modernidade,
marcada pela vida em rede e pela intensa comunicação e relação social
a Educomunicação aponta para novas práticas, novas metodologias e o
acompanhante passa a ser visto como
um agente social que interage no cotidiano do jovem. Não é alguém a parte,
que observa de longe, mas é alguém
que na interação, escuta e é escutado,
aprende e ensina, dialoga, provoca,
questiona e, portanto, acompanha.
A formação do jovem, especialmente nos dias de hoje, deve estar voltada
para a dimensão interpessoal, para a
relação humana em todos os sentidos.
É possível pensar aqui na comunicação presencial, na capacidade de diálogo, interação, capacidade de trabalhar em grupo, aceitação do diferente
em vista de um mundo mais democrático, humano e igualitário. Esta
dimensão é essencial, principalmente se levarmos em consideração que
o próprio mercado de trabalho hoje,
exige tais habilidades. Mas também, é

possível pensar numa dimensão ainda
mais abrangente, quando pensamos no
educar para a comunicação nos espaços
midiáticos, nas redes sociais, que exigem uma nova capacidade de socialização.
Os processos de educação e formação recebem um grande impulso através do uso das novas tecnologias. O que
constitui uma novidade e um desafio
especialmente para a geração que não
é nativa na era digital. A mediação tecnológica exige conhecimento do meio
e das ferramentas disponíveis a fim de
superar o medo de que a tecnologia
possa substituir o ser humano, gerar
superficialidade de conteúdo e contra
valores. As inovações midiáticas abrem
possibilidades de novos “pátios” para
a educação, enquanto possibilidade de
compreensão, interpretação e acesso
mais eficaz ao mundo juvenil.
É importante para o jovem dominar as ferramentas, as técnicas, estar
por dentro das novas linguagens e códigos. Mas, também, é importante que
tenha uma capacidade de interagir nas
diferentes mídias com a mesma ética,
responsabilidade, consciência e respeito com que ele se relaciona nos espaços
presenciais. A pessoa que realiza o serviço de acompanhamento precisa estar
presente nos novos pátios, e através
da interação oportunizar aos jovens o
compartilhamento de uma mensagem
rica de humanidade.
Num mundo em que tudo é muito
rápido, as informações chegam e passam em alta velocidade, as pessoas quase não fazem silêncio e apresentam dificuldade em desligar-se do cotidiano,
é cada vez mais importante
educar para a apreciação do
belo. É essencial que o jovem 28
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seja provocado a ter momentos de parada, momentos de reflexão, de interiorização, de silêncio. Da mesma forma que se educa para aprender a falar,
a interagir, a inserir-se em rede, também se educa para o silenciar, o contemplar, o escutar. Sem esta dimensão
da vida humana, é muito difícil que
exista uma formação realmente integral. Esta é a base de bom relacionamento com todos: a comunicação exige silêncio, interioridade. “A boca fala
da abundância do coração” .
Os diversos meios de comunicação são fontes de inúmeras formas de
apreciação do belo, basta pensar no cinema, nas obras de literatura, na música, no teatro e tantas outras expressões culturais que se difundem das
mais variadas formas. O gosto pelo
belo é uma característica humana e é
algo que pode e deve ser educado. Há
muitos educadores que reclamavam
que os jovens só apreciam o “lixo cultural” apresentado pelos meios de comunicação, se isso acontece, em partes ou na maioria das vezes, é preciso
que a escola/obra seja capaz de intervir positivamente, ajudando o jovem a
educar os sentidos, aguçar o seu senso
crítico e estético em relação às produções artístico-culturais apresentadas
e difundidas nos meios.
Acompanhar o jovem no mundo
atual implica também, ajudá-lo a ver
além dos discursos midiáticos, a interessar-se por questões que nem sempre são as mais discutidas e importantes para o momento atual. Isso é fazer
com que aos poucos o jovem vá construindo o seu “ser cidadão”, capaz de
identificar os direitos e deveres seus
e dos outros, de confrontar e analisar
as informações que chegam até ele, e

também de elaborar, produzir, difundir e partilhar mensagens alternativas,
permeadas pelos valores humanos, morais e éticos. A cidadania inclui a vivência de valores pautados na alteridade do
ser, é um responsabilizar-se pelo coletivo que direta ou indiretamente atinge
o próprio eu. É um caminho longo do
qual nenhum educador pode se eximir.
Num mundo pós-moderno em que
o subjetivismo e o individualismo são
marcas fundamentais o adulto que
acompanha o jovem tem uma responsabilidade muito grande de provocá-lo
para sair de si mesmo, de questioná-lo
para olhar o que acontece em sua volta. A utilização de metodologias específicas, de propostas de inserção ativa
em comunidades, grupos, trabalho voluntário, missionário e social são ferramentas importantes que conjugadas a
uma reflexão séria e questionadora podem trazer bons frutos para o trabalho
educativo.
Na pedagogia salesiana o ambiente
educativo tem um lugar muito especial,
é uma comunidade que vive em clima
de família, onde o elemento fundamental é o conjunto de valores vitais
em busca da formação integral do jovem. A comunidade educativa precisa
ser um ecossistema vivo que permita
um acompanhamento formativo capaz
de atender a todas as dimensões do jovem ali presente. Quando o educador
se torna próximo do jovem, está atento
ao que acontece com ele, está disposto a ouvir os seus questionamentos, a
apoiar e acompanhar, o jovem pode suprir aquelas lacunas que muitas vezes
não são preenchidas em casa.
“Na tradição educativa o
acompanhamento não é apenas
aquilo que se realiza na inte- 29
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ração entre duas pessoas, mas também
aquilo que se realiza nas multíplices e
diversificadas relações ao interno da comunidade educativa. Por isto, além do
acompanhamento pessoal, é particularmente significativo o acompanhamento
de grupo que se realiza nos grupos jovens,
nas comunidades educativas e nas mais
amplas comunidades eclesiais.” ( CORE
Pina del. O acompanhamento pessoal
na formação inicial e permanente. p.2.
Disponível em: <http://www.discepolegesueucaristico.it/Site/testi/
Corsi/2009-006-POR.pdf> Acesso
em 10 de jul 2012)
A formação de grupos é algo que
pode ser muito enriquecedor na comunidade educativa. Os grupos são
espaços de interação e mediação comunicacional de alto potencial educativo, possibilitam a ampliação da
comunidade educativa, provocando a
inserção em outros ambientes locais
e, especialmente, permitem que o jovem acompanhe outro jovem. Quando
se pensa em comunidade educativa, o
jovem é um agente ativo e a ele também cabe o papel de acompanhar outros jovens. Isso acontece automaticamente e, às vezes, com maior eficácia
do que o acompanhamento realizado pelos adultos, pois é uma relação
igualitária em que um ajuda o outro
no crescimento enquanto ser humano.
Ao mesmo tempo, se o jovem é referência para outros jovens, é muito
importante que existam lideranças
juvenis positivas, comprometidas com
os valores humanos, éticos e cristãos.
Todo o trabalho realizado em vista da
formação de lideranças é muito significativo, mesmo que não seja possível
atingir todos os jovens diretamente,
aqueles que são contemplados podem

e devem ser como “fermento na massa”. A eles cabe a realização do acompanhamento recíproco.
A experiência de vida de grupo, as
propostas formativas de liderança, os
momentos de convivência, o colóquio
pessoal, entre outras propostas são
ações que proporcionam um acompanhamento mais próximo, mais sistemático e integral.
Neste sentido o acompanhamento formativo tem uma abrangência
muito grande, conforme aponta Pina
del Core ele se dá em dois níveis:
a) Nível pessoal- caminho pessoal
de integração de todos os aspectos da
personalidade, numa constante dinâmica de confronto e evolução dinâmica;
b) Nível de grupo ou comunidade- no confronto om o outro, cria alternativas, permite “ser” presença no
ambiente em que convive, provoca um
movimento de saída de si e voltar-se
em direção às necessidades do outro;
Assim, há o acompanhamento direto
que acontece no colóquio pessoal quando o jovem procura um adulto ou outro jovem para conversar, trocar ideias,
desabafar ou ganhar um conselho, mas
há ainda, o acompanhamento indireto.
Este muitas vezes é imperceptível ao
jovem, se dá no cotidiano, através da
“palavrinha ao ouvido” , do estar junto
e criar um clima familiar. Aí toma força a criação do Ecossistema Educativo,
em que através do testemunho de vida,
da relação e comunicação direta e indireta se transmite uma série de valores e visão de mundo que passam como
que por osmose de um para outro.
Na cultura atual, há ainda outras variáveis que precisam ser consideradas.
O conceito de comunidade
educativa se estende para
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além do presencial. Quando falamos
que o ambiente escolar e o jeito de ser
de cada pessoa dentro deste espaço,
educa e é uma forma de acompanhamento, temos que considerar que esta
rede de relações não se encerra nos
muros da escola, mas se alarga e toma
força nos ambientes virtuais.
As redes sociais precisam ser consideradas como novos pátios, extensões do ecossistema comunicativo dos
quais faz parte toda a comunidade
educativa. É importante que o educador esteja presente nestes pátios
e possa acompanhar os jovens. Isso
será feito através de seu testemunho
de vida, através da sua capacidade de
transmitir e partilhar atitudes, valores e convicções, como também pela
proximidade, linguagem comum, pre-

Conclusão

A

companhar o jovem, numa perespectiva educomunicativa é
lançar um olhar de humanidade sobre a cultura da comunicação
que permeia a sociedade atual. É um
trabalho exigente, mas também compensador, que pode ser uma possibilidade de formação concreta do jovem
para inserir-se como cidadão e como
cristão consciente nas diferentes realidades.
Conforme o Papa Francisco na
Mensagem para o 43º Dia das Comunicações Sociais: “Não basta circular
pelas «estradas» digitais, isto é, simplesmente estar conectados: é necessário que a
conexão seja acompanhada pelo encontro
verdadeiro. Não podemos viver sozinhos,
fechados em nós mesmos. Precisamos de
amar e ser amados. Precisamos de ternura. Não são as estratégias comunicativas
que garantem a beleza, a bondade e a ver-

sença amiga e capacidade relacional.
Neste mundo pós-moderno é preciso
que o educador aceite mudar com os jovens, é preciso não apenas falar sobre o
mundo juvenil, mas estar inserido nele
como um sujeito ativo.
Uma última consideração a ser feita é que o acompanhamento deve ser
realizado tendo sempre dois núcleos importantes: o jovem, centro do
processo, e a presença de Deus, como
agente ativo do crescimento da pessoa.
O acompanhante é um facilitador, um
mediador que pelo trabalho incessante e olhar atento é capaz de ajudar o
jovem a perceber a presença de Deus
em sua vida e traçar para si mesmo um
Projeto de Vida que seja uma resposta
ao chamado de Deus no mundo em que
vive.
dade da comunicação.”
A verdade da Comunicação está na
capacidade de abrir-se ao dom do outro,
na capacidade de escuta, de acolhida e
à medida que fazemos isso com o outro
também deixamos espaço para sermos
capazes de ouvir aquilo que Deus está
dizendo. Ajudar o jovem a percorrer
este caminho é certamente mais do que
um trabalho pedagógico, mas é um ministério, uma vocação de quem se percebe chamado e é capaz de responder
com generosidade ao Senhor. Certamente os jovens desejam ser acompanhados por alguém e a sensibilidade
do educador é saber ouvir o que muitas vezes não são capazes de verbalizar.
É uma atitude de escuta, de quem se
faz próximo, de quem quer colocar-se
a serviço do outro para que tenha mais
vida e vida em abundância.
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