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A comunicação a
serviço da Vida!

“O Comunicador reflete a beleza da Criação!”

Dom Jaime Pedro Kohl

Editorial
Caros Leitores (as)
A comunicação para as Filhas de Maria Auxiliadora vai muito
além de uma mera questão instrumental. Faz parte de nossa
identidade. No nº 27 do documetno final do XXIII Capítulo Geral diz que “O espírito de família desafia a comunidade
educativa a aprender a comunicar com autenticidade, simplicidade e franqueza, para criar um ambiente aberto e favorável
à maturação de cada pessoa...” Este é um chamado para que
cada comunidade educativa aprofunde a dimensão da comunicação associada à educação e à evangelização e neste dinâmica seja sempre mais forte as ressonâncias de um testemunho verdadeiramente evangélico.
Que a comunicação seja para todos os educadores salesianos
uma forma de anunciar em gestos e palavras a Boa Nova de
Jesus Cristo, conforme desejou Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Uma boa leitura!
Ir. Marcia Koffermann
comunicacao@salesianasbpa.com.br

Educomunicando, Agosto de
2015, Ano 2, nº 6.
Revista produzida pela ECOSBRASIL- Equipe de Comunicação Social do Brasil das Filhas
de Maria Auxiliadora
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Experiência
Educomunicativa 1

Inspetoria Imaculada Auxiliadora- IIA

1)

Nome da Experiência:

Formando cidadãos através da Educomunicação
2) Nome da Cidade:

Campo Grande - Mato Grosso do Sul.

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Escola Estadual São José

4) Nome do responsável pela experiência:

Bianca dos Santos Cara – Psicóloga.
Telma Soares de Alencar – Coordenadora Pedagógica.
Bianca Rocha da Silva – Professora gerenciadora de recursos midiáticos.

5) Grupo participante:
8º Ano

6) Faixa etária:

De 13 a 15 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
10 semanas

8)

Justificativa

Há algum tempo,
os planos pedagógicos das Escolas, já incluem projetos para
preparar os alunos
para serem cidadãos.
Ser cidadão significa
ter direitos e deveres,
onde todos os homens
são iguais perante a
lei, sem discriminação

de raça, credo ou cor.
A educação para a
cidadania requer que
questões sociais sejam
apresentadas para a
aprendizagem e reflexão dos alunos, como
ética, meio ambiente,
pluralidade,
cultura,
saúde e educação sexual.

Eleger a cidadania
como base para a educação escolar significa
estabelecer valores, que
associados aos conhecimentos permitam desenvolver as capacidades necessárias para a
participação social efetiva.
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Entretanto, essa
participação social
mudou com a chegada da era da informação e do mundo globalizado. As
diversas formas de
comunicação mudaram esse cenário
principalmente com
o surgimento da internet e aparelhos
modernos de fácil
aquisição.
É neste contexto que o trabalho
da Educomunicação

vem para utilizar as
novas tecnologias favorecendo a expressividade e atitudes colaborativas dos estudantes
para aprender e exercer
suas habilidades, pois
elas devem ser livres de
pré-conceitos e pré-julgamentos, construídas
de forma responsável,
crítica e ética.
O propósito de se
trabalhar a educomunicação junto com o tema
cidadania é justamente porque a educomu-

nicação trabalha com
a horizontalidade da
comunicação, tentando diminuir as diferenças hierárquicas entre
educando e educador.
A cidadania chega para
fazer a leitura de um
mundo cheio de informação de forma crítica,
preenchendo os espaços
com valores que permitem formar como dizia
Dom Bosco: “Bons cristãos e honestos cidadãos”.
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9)

Objetivos:

Objetivo Geral:

• Trabalhar o tema cidadania através da utilização de recursos tecnológicos, tornando as formas de comunicação mais democráticas, igualitárias e horizontais.

Objetivo Espícífico:
• Criar junto com os alunos ecossistemas comunicativos no espaço escolar trabalhando o tema cidadania.
• Divulgar os conhecimentos sobre cidadania para a comunidade escolar através do ecossistema comunicativo.

10) Descrição da Experiência
Foram realizados oito encontros de aproximadamente 45 minutos que
seguiram o seguinte cronograma:
• Apresentação do Projeto.
• Conhecendo a Cidadania.
• Direitos e Deveres do Cidadão.
• Quem sou e o que quero?
• Formas de se comunicar.
• Quais mudanças quero na Escola?
• Exercendo Cidadania na Escola.
• Avaliação e Encerramento.
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11) Avaliação da Experiência
As turmas se
mostraram dispostas ao trabalho com
bastante necessidade de serem ouvidos
e serem considerados importantes
no processo. Foram
feitas algumas ati-

vidades externas, com
uso de recursos midiáticos, apresentando resultados positivos para
melhoria do relacionamento entre educador-aluno.
Este projeto proporcionou uma reflexão

sobre as práticas pedagógicas
tradicionais,
pois com a Educomunicação foi possível iniciar um diálogo sobre o
exercício da cidadania
e as responsabilidades
que isso agrega.

12) Depoimentos:

“A Escola poderia proporcionar mais projetos
desses para nós alunos”.

“Gostei muito das atividades da psicóloga Bianca,
principalmente aquelas que
realizamos fora da sala”
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Experiência
Educomunicativa 2

Inspetoria Nossa Senhora Aparecida- INSA

1)

Nome da Experiência:

Projeto Curti@ção
2) Nome da Cidade:
Porto Alegre- RS

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

4) Nome do responsável pela experiência:

Professores: Ithiana Viera Menezes e Pedro Amaral

5) Grupo participante:
9º ano

6) Faixa etária:
De 13 a 15 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
6 meses

8)

Justificativa

No atual contexto sociocultural que vivemos a comunicação
desempenha um papel
fundamental. O mundo virtual é cada vez
mais próximo do real,
de modo que as relações sociais transitam
quase que de forma indistinguível entre um
e outro. Isso traz muitos aspectos positivos

como o encurtamento
das distâncias, a possibilidade de ampliação
das relações para além
do espaço físico limitado em que a pessoa encontra entre outros benefícios. Porém, como
em todo espaço social o
mundo virtual também
carrega consigo alguns
problemas,
especialmente pelo fato de que

muitas pessoas não percebem por traz das conexões virtuais há pessoas concretas que são
afetadas por tudo o que
ali acontece.
Assim diante deste
contexto atual, a escola
precisa ser um espaço
para discutir também
os processos de socialização que
acontecem no
10
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mundo virtual. Os
educando precisam
discutir mais sobre
as atitudes que os levam a usar/compartilhar imagens, vídeos e textos e sobre os
problemas que acarretam a má utiliza-

9)

ção das mídias sociais.
É também importante
educar para a cultura
da comunicação, especialmente para o exercício da cidadania independente do espaço/
plataforma em que o indivíduo esteja inserido.

É neste sentido que o
Projeto Curti@ção foi
pensado, para ser um
espaço de reflexão sobre o comportamento
dos jovens, tratando especificamente sobre os
caso de Cyberbullying.

Objetivos:

Objetivo Geral:

• Enfatizar a competência no manejo das tecnologias da informação e
da comunicação visando a humanização das práticas educacionais e do
exercício da cidadania.

Objetivo Espícífico:
• Construir ecossistemas comunicativos através das mídias.
• Verificar a veracidade das informações divulgadas nas mídias sociais.
• Conscientizar sobre as possíveis consequências em relação ao mau uso
das mídias.
• Compreender e analisar os efeitos negativos propagados nas mídias
pelo Cyberbullying.
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10) Descrição da Experiência
O projeto de Educomunicação desenvolvido no 9º ano do
EF II, cyberbullying,
foi abordado através
do filme Cyberbully,
que retrata o sofrimento de uma adolescente que sofre
bullying através das
redes sociais. O filme
foi uma estratégia de
aproximação do tema
da realidade vivida
pelos adolescentes.
Após assistirem
ao filme, a turma
pode realizar uma
discussão referente à

temática do filme, apresentando os elementos
que mais chamaram a
atenção e confrontando
com a realidade vivida
que vivenciam no cotidiano. Em seguida foi
proposta uma pesquisa
de campo, de modo que
cada grupo criou um
questionário para ser
aplicada com diversas
pessoas.
O passo seguinte
foi tabular dos dados
dessas entrevistas, que
tiveram como foco o
que as pessoas sabiam
a respeito do tema e re-

flexões sobre o assunto.
Nas aulas de Matemática os gráficos foram estudados, confrontados e
analisados com a ajuda
do professor.
Como culminância
do projeto, os alunos
foram motivados a realizar uma produção audiovisual no formato de
telejornal, para tanto
tiveram que utilizar-se
de técnicas adequadas
para a produção dos roteiros, gravação e edição final.
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11) Avaliação da Experiência
A avaliação deu-se através da participação nas discussões referentes ao
assunto proposto.
Realização do vídeo
de conscientização.

Percebeu-se um significativo envolvimento
dos alunos no trabalho
e também de conscientização dos malefícios
causados pela prática
do Bullying virtual. Os

vídeos foram apresentados para os professores
envolvidos no projeto e
para a turma 9º ano 1 e
disponibilizados no facebook da escola.

12) Depoimentos:
Neste projeto proposto pelos professores de Matemática e
Língua Portuguesa tivemos que nos reunir em grupos e
fazer entrevistas com várias pessoas para saber o que elas
pensam sobre este assunto tão poêmico.
Com nossas entrevistas chegamos à conclusão de que as
pessoas que mais sofrem o Cyberbullying são os jovens,
pois a Internet está muito mais presente na vida deles do
que na da maioria dos mais velhos. Em geral as pessoas
têm noção da grandiosidade deste problema, mas acabam
não agindo e ficando em silêncio.
Alunos do 9º ano
Basicamente, o que observamos e que consideramos um
ponto muito recorrente entre os entrevistados é que o
Cyberbullying ainda é um tabu, ninguém tem opinião
totalmente formada sobre o assunto, muita gente tem
vergonha de falar que sofre alguma coisa desse tipo e não
estão por dentro das leis que protegem as vítimas.
Alunos do 9º ano

13

Educomunic@ndo
Experiência
Educomunicativa 3

Inspetoria Santa Catarina de Sena- ISCS

1)

Nome da Experiência:

Projeto Comunicação Comunitária
2) Nome da Cidade:

Diadema – São Paulo

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Comunidade Maria de Nazaré

4) Nome do responsável pela experiência:

Filhas de Maria Auxiliadora em parceria com o Programa Ação Compartilhada, da Secretaria de Educação do Município de Diadema.

5) Grupo participante:
Adolescentes e jovens da Comunidade Maria de Nazaré

6) Faixa etária:

De 13 a 20 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
Iniciou-se em 2005

8)

Justificativa

A pessoa é, por natureza, comunicação. As
pessoas se comunicam não apenas pela
palavra, mas pelo ser,
pelo estar, pelo fazer.
O termo comunicação
significa tornar comum, compartilhar:
um sentimento, uma
ação, uma idéia, um
modo de ver o mundo

e as pessoas. Comunica-se o que se vive, o que
se conhece, o que se faz
e o que se sente. Comunicação sem emoção é
apenas informação.
O testemunho de pessoas afetivas, capazes de
inter-relações maduras
possibilita projetos de
transformação pessoal,
grupal, social em vista
de novos caminhos com

olhares diferenciados
sobre o cotidiano.
O acelerado desenvolvimento dos meios eletrônicos, especialmente
das redes mundiais de
comunicação,
requer
novas perspectivas para
interpretar o uso da
tecnologia na
educação e na 14
produção cultural. Nestes
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últimos anos a Comunicação tornou-se
a chave do desenvolvimento na economia globalizada, na
indústria robotizada, no comércio pelo
cartão magnético, na
rapidez com que a
informação e a imagem atingem o mundo, principalmente
via Internet. Os recursos de comunicação influenciam no
cotidiano de cada ser
humano deste século, seja pela possibilidade de acesso, seja
pela exclusão desses
recursos.

A comunicação vai se
delineando como “lugar” e “presença” social
que permite ler, numa
ótica transversal, as
instituições, as pessoas
e os comportamentos
individuais e coletivos.
A comunicação entendida apenas em nível
instrumental é considerada um “incômodo”
para a educação. Propõe-se aqui outra visão
dos meios e novos modelos de comunicação.
A Educomunicação é a
resposta, pois consiste
em toda ação comunicativa que se dá no espaço educativo e é reali-

zada com o objetivo de
produzir e desenvolver
ecossistemas comunicativos. Baseia-se na ideia
de que existe um novo
sujeito, com uma nova
concepção de espaço, de
tempo e de ação.
É neste mundo informatizado da comunicação, com uma ampla
linguagem educativa
de imagem, som, movimento e escrita por
onde transita a juventude: a juventude @, a
juventude ponto com, a
juventude ponto br.

15

Educomunic@ndo
9)

Objetivos:

Objetivo Geral:

• Proporcionar aos (às) adolescentes e jovens dos bairros da Paróquia
Menino Jesus, formação, suporte, acompanhamento e subsídios para
ações que produzam e desenvolvam ecossistemas educomunicativos.

Objetivo Espícífico:
1. Possibilitar, a adolescentes e jovens, Oficinas Educomunicativas visando sua formação com enfoque nas múltiplas linguagens:
- Comunicação nas relações interpessoais – Jogos cooperativos.
- Expressão corporal – Danças.
- Comunicação verbal – Teatro e Cultura Popular.
- Comunicação e Expressão - Musicalização
- Contação de história – Literatura brasileira: poesia, conto, crônica.
- Comunicação digital
Programas de Rádio
- Comunicação digital
Informática.
- Comunicação digital
Vídeo.
- Comunicação gráfica
Jornal.
- Comunicação gráfica
digital - Fotografia.

e

2. Promover a formação
de jovens gestores de
processos educomunicativos para coordenar e
animar Projetos que envolvam as diversas áreas,
potencializando a qualidade educativa a serviço
de uma prática de comunicação humanizadora e
cidadã.
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10) Descrição da Experiência
A história deste Projeto começou
no dia 10 de dezembro de 2005 quando
o Prefeito do Município de Diadema,
José de Fillipi Júnior,
atendendo a uma solicitação da Paróquia
Menino Jesus, visitou
a Comunidade. Houve, então, a oportunidade de contato com
o Secretário de Educação e com a coordenação do Programa
Ação Compartilhada.
Foi elaborado um
esboço do Projeto de
Comunicação Comunitária com representantes do Setor de
Comunicação da Prefeitura Municipal, da
Ação Compartilhada
e da Paróquia Me-

nino Jesus, através das
Filhas de Maria Auxiliadora.
O objetivo do Projeto era desenvolver processos comunicativos
para que os (as) jovens
se expressassem com
propriedade e qualidade.
O Projeto teve início no dia 06 de maio
de 2006 com a apresentação dos (as) Facilitadores (as) de todos
os módulos. As Oficinas foram realizadas às
quintas-feiras das 8h30
às 11h30 e das 14h00 às
17h e aos sábados das
9h00 às 12h00.
Como fruto dessas
Oficinas nasceu o Jornal “Se liga, Galera!”,
elaborado por jovens
para os jovens da Re-

gião Leste de Diadema
e distribuído nas escolas públicas frequentadas pelos (as) mesmos
redatores (as).
Nestes últimos anos
as Oficinas se realizam
aos sábados, das 9:00
às 12h00, de abril a dezembro, com a colaboração de Facilitadores
(as) do Programa Ação
Compartilhada e das
Filhas de Maria Auxiliadora no Centro Cultural de Vila Nogueira,
Diadema. No final do
Curso os (as) participantes recebem um certificado da Secretaria de
Educação do Município
no qual constam as horas trabalhadas em cada
Oficina.
17
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11) Avaliação da Experiência
Perecebe-se que
ao longo do tempo,
este projeto apresenta-se como uma
alternativa
junto
aos meios populares
para educar adolescentes e jovens para

a Comunicação; motivar a criatividade, desenvolver habilidades e
possibilitar a vivência
em grupo e criar espaços de solidariedade e
Cidadania.
Além disso, propor-

ciona a possibildade de
atuação no voluntariado por parte de jovens e
adultos comprometidos
com a sociedade, especialmente com os mais
pobres.

12) Depoimentos:
“As Danças Circulares nos mostraram que a comunicação vai além da
verbal: é corpo, mente, gestos e ações. Elas nos ensinaram a importância do
círculo: ele reconhece e acolhe as diferenças, nele ninguém é maior do que
ninguém; existe sempre a mesma relação entre o centro e a circunferência, o
que significa a vida em comunidade: comum-unidade, ou seja, somos todos
seres humanos que na diversidade encontramos a unidade. Uma das danças
de origem grega faz referência aos homens da família, que depois da pesca,
voltam para as casas. É a dança da roda da vida: parar em frente a uma
pessoa significa que eu a afirmo e, ao lado, que eu a acolho”.
Bruna Pires e Carlos Narciso

Literatura e Poesia: “Aprendemos que ler é muito mais que simplesmente
leitura, é interpretação do que se lê, conhecimento de autores brasileiros, é
emoção e enriquecimento pessoal.
Nós fizemos uma visita ao Museu da Língua Portuguesa. Pudemos
vivenciar de perto o que é a Língua Portuguesa e a Literatura de um modo
inimaginável, em contato com outras Línguas e culturas que formaram a
nossa. Entramos em contato com Machado de Assis, João Guimarães Rosa
e Manuel Bandeira. Até os que não gostavam de ler, hoje se interessam bem
mais por literatura.
Fazemos nossas as palavras e a experiência de André Maurois: ‘A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e alma responde’.
Na escola, como melhoramos em Língua Portuguesa! Nossos (as) professores (as) que o digam!”
Juliana de Oliveira
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“No Teatro aprendemos que a arte cênica é muito importante na comunicação de sentimentos, emoções e vivências e que nosso corpo é capaz de
se expressar de várias maneiras. Que todos os movimentos podem se tornar
um espetáculo, dependendo do nosso olhar, do modo como nós vemos e nos
relacionamos com as pessoas e com mundo”.
Thiago Mazuco

“Em Informática aprendemos como fazer a editoração de um jornal
eletronicamente em suas diferentes etapas. Usamos o Programa Office Publisher. Utilizamos a Internet como ferramenta de pesquisa e comunicação
para um jornal online.
Nesta Oficina aprendemos outra forma de comunicação através do
Power Point que exige capacidade de síntese e sentido de estética.”
José Geraldo de Rezende
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“Participando da Oficina de Jornal aprendemos sua linguagem técnica. Os grupos elaboraram o próprio jornal. Exercitamos técnicas de redação
de lide, expediente, reportagem, entrevista, agenda e editorial para a elaboração do informativo de cada equipe.
A Oficina nos ajudou a adquirir experiências novas que não são exercitadas no cotidiano, mas que podem ser úteis a todo momento, inclusive na
vida profissional.
Desta Oficina nasceu o jornal “Se liga, Galera!”.
Viviane Fernandes Costa
“Nas Oficinas de Rádio aprendemos a linguagem técnica própria do
veículo e, também, a importância do planejamento do programa: seu objetivo, público-alvo, formato e os elementos indispensáveis a todos os tipos de
programas:
Palavra, sua essência.
Música, sua aliada.
Efeitos sonoros, seu adereço.
Silêncio, seu complemento.
Por falta de equipamentos gravamos, de forma artesanal, entrevistas,
músicas, pesquisas, rádio-teatro e dramatizações.
Descobrimos que o rádio pode ajudar a comunidade na busca de soluções para seus problemas de maneira conjunta e participativa”.
Adriana Brandão Sodré
20
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Aprofundando a
Educomunicação
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Sentido da Educomunicação na Sociedade
da Informação

Ir. Ana Teresa Pinto –FMA- BRJ

Até a metade do século passado,
comunicação e Educação caminhavam separadamente, seguindo cada
uma seu campo específico. A partir
de então, alguns fatores históricos e
sociais tiveram um desenvolvimento acelerado, dando origem às profundas mudanças na relação entre
os dois campos, criando neles áreas
de interseção e de interpenetração
cada vez mais nítidas. A aproximação entre comunicação e Educação
implica, portanto, quatro áreas bem
definidas: Educação para a comunicação, constituída pelos programas
de formação de receptores autônomos e críticos frente aos meios e
mensagens; área tecnológica educacional, caracterizada pela utilização de instrumentos tecnológicos
nos processos educativos; gestão de
processos comunicacionais, voltada para o planejamento, execução e
realização dos processos e procedimentos que se articulam no âmbito
da Comunicação/Cultura/Educação
e a área epistemológica, que se dedica à pesquisa e aos aprofundamentos
no próprio campo da interrelação
comunicação/Educação.
O entorno social, como se vê é
cada vez mais comunicacional. As
tecnologias de comunicação e de informação estão presentes nos mais
diferentes ambientes, não apenas
servindo de instrumentos ou canais,

mas também prescrevendo comportamentos, atitudes, saberes e linguagens.
Em outras palavras, eles estão produzindo cultura. Martín Barbero (1996)
afirma que os meios de comunicação e
as tecnologias da informação significam para a escola, em primeiro lugar,
um desafio cultural que torna visível a
distância cada dia maior entre a cultura
ensinada pelos educadores e aquela outra aprendida pelos educandos. Assim,
diante do exposto, entende-se que é
apenas a partir da compreensão da tecnicidade mediática, como dimensão estratégica da cultura, que a escola pode
inserir-se nos processos de mudança
que atravessam a sociedade.
As novas tecnologias dão passo, então, a uma nova cultura, a cultura midiática. As novas tecnologias, ao se disseminarem pela sociedade, levam a novas
experiências e a novas formas de relação com o outro, com o conhecimento
e com o processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, as novas tecnologias,
especialmente as que estão ligadas às
chamadas “mídias interativas”, estão
promovendo mudanças na Educação,
num processo que parece estar apenas
começando. Para alguns educadores,
elas são absolutamente desconhecidas.
Uma parcela teve algum contato ou
usa com alguma frequência estas tecnologias. Num primeiro
22
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requer adaptação em termos operacionais. É preciso aprender a mexer
com equipamentos, a trabalhar com
programas e assimilar conceitos e
vocabulário próprios de uma nova
área. Mas, além disso, estas tecnologias levam a novas experiências
em um sentido mais profundo. No
mundo da comunicação mediada por
computador vive-se em outro espaço e tempo, diverso do tempo e do
espaço vividos no mundo da comunicação de oralidade primária e da
cultura escrita.
A mediação tecnológica na Educação compreende os procedimentos
e as reflexões em torno da presença e
os múltiplos usos das novas tecnologias da informação, propõe à comunidade educativa a utilização dos recursos tecnológicos a partir de uma
perspectiva cidadã, o que implica a
democratização do uso das tecnologias em torno de projetos solidários
como exercício de uma autêntica
prática comunicacional.
O investigador e educomunicador Alfonso Gutiérrez, em sua obra
Educación multimedia y nuevas tecnologias (1995), aponta para uma
Educação multimídia que, fazendo
uso das tecnologias predominantes
em nossa sociedade atual, permita
ao educando conseguir alcançar os
conhecimentos, destrezas e atitudes
necessários para: comunicar-se (interpretar e produzir mensagens) utilizando distintas linguagens e meios;
desenvolver sua autonomia pessoal e
o espírito crítico, que o capacita para
formar uma sociedade justa e multicultural, convivendo com as inovações tecnológicas próprias de cada
época.

Gutiérrez (1995) considera necessário que a Educação multimídia se dirija não só aos educandos como também aos educadores em formação e no
serviço ativo. A UNESCO publicou em
1992 The state of the art and beyond,
uma reflexão sobre a evolução da Informática no contexto educativo. No
segundo capítulo do documento, Bernard Levrat assinala alguns temas fundamentais de reflexão sobre as tecnologias nas escolas: a inovação tecnológica
é uma realidade que preocupa a todos:
empresas, indústrias e universidades, e,
portanto, não é um problema exclusivo
do sistema educativo; os computadores
devem chegar aos educadores e educandos juntamente com o treinamento
e estruturas adequados; as estratégias
de utilização de novas tecnologias devem ter, como ponto de partida, a realidade de quem as utiliza. Tal documento reconhece que a presença das
novas tecnologias na Educação pode
causar novos problemas na relação
educador-educando, e, por isso, o autor se pergunta: por que utilizar, então,
estas novas tecnologias? E ele mesmo
responde: primeiro, porque o imenso
desenvolvimento desta área e de suas
aplicações na sociedade faz com que a
Educação não possa ignorá-la por mais
tempo. Em segundo lugar, a informática traz consigo uma infinidade de possibilidades, inclusive com a solução de
problemas que a Educação enfrenta.
Os jovens povoam o universo das comunicações, no qual se dão trocas culturais radicais. Porém, essa afirmação
desencadeia a questão: quais os desafios que afrontam o sistema
educativo? Em resposta, po23
de-se citar: educar para uma
sociedade de produção que
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seja justa, equitativa e democrática;
formar para uma cidadania local, nacional e mundial; educar para uma
convivência solidária e ética; formar
para a cooperação e a tolerância;
tornar viável a aquisição de habilidades de compreensão, análises, reflexão, crítica e criatividade; oferecer
instrumentos para reforçar a identidade cultural, aberta ao pluralismo
e trocas culturais; levar em consideração a cultura digital e virtual da
comunicação; instaurar novas relações pedagógicas comunicacionais;
educar para cosmovisões diferenciadas e visões múltiplas; capacitar
para a identificação do pensamento
único que se instaura com a hegemonia das empresas de telecomunicações; formar para a capacidade de
negociação de sentido das diferentes
instâncias de informação; trabalhar
as representações e conceitos, tais
como ciberespaço, telepresença, liberdade de expressão eletrônica,
mediações tecnológicas, simulacros,
hipertextos, em relação ao mundo
da informação que se consolida cada
vez mais; partir de uma matriz pedagógica que propicie estratégias,
metodologias, procedimentos em
vista do desenvolvimento de competências comunicativas; propor
metodologias para analisar os discursos do ciberespaço, da faculdade
de estar presente virtualmente, e da
atemporalidade; desenvolver teorias
e paradigmas inerentes ao contexto informacional e comunicacional;
criar metodologias para a alfabetização multimedial (tecnologia informacional); adquirir competências
para uma interlocução real, dentro
de um processo de múltiplos fluxos

comunicativos; educar para a apropriação da estética, do sentido harmônico
do universo, das expressões da arte e
da cultura.
A presença massiva dos meios eletrônicos e de comunicação em nossas
vidas vem alertando os educadores
para sua importância na transmissão/
construção de conhecimentos, valores,
conceitos e culturas. Constantemente,
a sociedade é bombardeada por informações que chegam sob diferentes apelos sensoriais: visuais, auditivos e emocionais.
O que falta efetivamente, no momento atual, segundo Soares (1995),
[...] é dar – à penetração das
tecnologias da comunicação na escola – o sentido político exigido
pelas experiências históricas da humanidade no século XXI. Assim,
o que falta à maioria das escolas é
uma reflexão contextualizada sobre
a realidade conformada pela presença da comunicação na sociedade
contemporânea. Uma reflexão que
supere o ingênuo deslumbramento ante as novas e sempre mutantes tecnologias. A Educação exige
questionamento permanente sobre
sua identidade, a fim de que encontre sua razão de ser em sua missão de formar cidadãos solidários,
capazes de conviver e de conferir
encanto à vida. (SOARES, 1995,
p.18).
Educar na era da informação, portanto, segundo Gutiérrez (1995), é colocar o sistema educativo em contato
com a cultura pós-moderna. Ele
propõe que se eduque para a incerteza, para o desfrute da vida, 24
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para a significação, para a convivência, para a apropriação da história e
da cultura.
A formação dos docentes, no
campo da comunicação, se constitui,
então, uma urgência. Ainda segundo Soares (1995), a figura do educomunicador emerge, sendo este um
agente cultural especialista em Educação e comunicação, capaz de criar,
de dar vida e sentido à tecnologia.
O homem, como ser de relações
com o outro, as situações, as informações, os objetos, vive processos
de reciprocidade, de comunicação.
No entender de Freire (2006, p.65),
a comunicação gira em torno de um
significado. Dessa forma, não há sujeitos passivos. Assim, os sujeitos
co-intencionados ao objeto de seu
pensar se comunicam.
Para Moran (1993), a comunicação expressa trocas sociais, tanto em
nível simbólico, como nas relações

interpessoais, grupais e institucionais,
sendo os meios um dos componentes
dessa expressão (mediadores sociais).
As considerações aqui elencadas colocam em pauta o enfrentamento com
a realidade cultural das mídias para,
além de utilizar e ultrapassar as experiências dos aprendizes, despertar outras
necessidades, desvendar estereótipos,
modelos, determinações encobertas
e pressões (subliminares ou não) das
ideologias dominantes que suportam a
cultura escolar.
O conhecimento das linguagens das
mídias, portanto, como já dito, habilita
o educando, em certa medida, a viver
como sujeito e participar num mundo
de relações. Linguagens que ultrapassam a relação deles com os meios de comunicação possibilitam comunicações
entre educadores e educandos, entre
educandos e educandos e de ambos com
os saberes veiculados pelas diferentes
mídias, desde as tradicionalmente acei-
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tas pela escola (livros, periódicos),
até as mais atuais e muitas vezes não
exploradas no âmbito escolar.
Os desdobramentos comunicacionais que as linguagens das mídias
propiciam são sugestivos de que a
relação da escola com os meios de
comunicação precisa ir além da for-

mação do receptor crítico que configura uma Educação para a mídia, cuja
preocupação maior se completa numa
relação lúcida de usuário com o meio
de comunicação. Sabe-se que os meios
estão na escola, não apenas na forma de
recursos auxiliares, mas na cultura dos
educandos que deles se servem.
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“É este o tempo de dar testemunho
do amor preventivo através da
comunicação nas redes sociais.”

Atos do XXIII Capítulo Geral das FMA

