
ducomunic@ndo
Revista produzida pela ECOSBRASIL. Novembro de 2015, Ano 2, nº 7

E

COMUNICAÇÃO
COMUNHÃO



“Comunicação é a arte de gerar comunhão”



Editorial

Caros Leitores (as)
No atual momento em que vivemos, todo trabalho educativo 
evangelizador precisa estar fundamentado numa perspectiva 
comunicativa. Não basta repetir as mesmas técnicas, os mes-
mo processos, é necessário inovar, buscar novas metodolo-
gias, entender a cultura da comunicação, apropriando-se de 
suas linguagens e de suas possibilidades. Para dialogar com as 
novas gerações, a Comunicação é uma prioridade e o educa-
dor precisa avançar sem medo. Há uma infinidade de progra-
mas, softwares, plataformas e instrumentos tecnológicos que 
possibilitam a construção do conhecimento de forma signi-
ficativa. Porém, o mais importante de todos é capacidade de 
relação, de criar proximidade e criar vínculos, é esta comuni-
cação direta que torna qualquer processo de ensino-aprendi-
zagem uma oportunidade de criar comunhão e, portanto, de 
evangelizar.
Uma boa leitura!
Ir. Marcia Koffermann
comunicacao@salesianasbpa.com.br

Educomunicando, Novembro de 
2015, Ano 2, nº 7.
Revista produzida pela ECOS-
BRASIL- Equipe de Comunica-
ção Social do Brasil das Filhas 
de Maria Auxiliadora
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1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Cuiabá- Mato Grosso

“Nossas crianças indígenas”

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

Professoras Clélia Amorim e Nádia Roncada Bezerra.
4) Nome do responsável pela experiência:

5) Grupo participante:
Infantil III

8)	 Justificativa	
O Brasil é um país que 
tem representado em sua 
cultura, as diversas for-
mas de agir, sentir, pen-
sar e viver de vários po-
vos, que compõem a sua 
população, como os ín-
dios que aqui viviam, os 
portugueses colonizado-
res e os negros trazidos 
da África. 
No intuito de garantir as-
pectos importantes para 
a compreensão da cons-

tituição do povo brasileiro, 
as Diretrizes Curricula-
res para Educação Infantil 
apresentam a necessária 
apropriação pelas crianças 
das contribuições históri-
co-culturais dos povos in-
dígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de ou-
tros países das Américas. 
Nessa perspectiva, conhe-
cer as contribuições histó-
rico-culturais é uma forma 
de combater o racismo e as 

discriminações ao diferen-
te. Assim, o projeto “Nos-
sas crianças indígenas” 
justifica-se por contribuir 
para o conhecimento e res-
peito pela diversidade.

7) Tempo de duração da Experiência:
Primeiro Semestre de 2015

05 anos
6) Faixa etária:

Colégio Coração de Jesus

Experiência 
Educomunicativa 1
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Contribuir para que os alu-
nos ampliem seu conheci-
mento sobre a cultura in-
dígena, por meio da prática 
educomunicativa.

Objetivo Geral:

10) Descrição 
da Experiência
Conforme previsto no 
material didático “Calei-
doscópio” do Infantil III, 
foi proposta uma sequên-
cia didática que aborda o 
modo de viver e de ser das 
crianças indígenas, con-
templando os brinquedos, 
as brincadeiras, os pro-
dutos, as histórias orais 
transmitidas pelas gera-
ções, com objetivo de dis-
cutir as raízes dos povos 
brasileiros de uma forma 
lúdica, criativa, divertida 
e ao alcance das crianças. 
Durante o processo de es-
tudo as turmas foram de-
finindo seus maiores inte-
resses. Assim, uma turma 
dedicou-se aos brinque-
dos de origem indígena e 
outras duas turmas bus-
caram saber mais sobre 
alimentos, interessando-
-se por estudar dois deles 
especificamente: banana e 
mandioca.
Os estudos começaram 
com rodas de conversa 
sobre o tema sempre bus-
cando os conhecimentos 
prévios das crianças a 
partir do questionamen-
to: o que sabemos? A par-
tir das hipóteses levan-
tadas, foram realizadas 

pesquisas que trouxessem 
informações para confir-
mar, refutar e/ou comple-
mentar as ideias iniciais. As 
famílias colaboraram en-
viando suas pesquisas para 
serem socializadas em sala 
de aula. Os conhecimentos 
construídos foram sistema-
tizados e expostos na Mos-
tra de Trabalhos Pedagó-
gicos realizada no dia 11 
de setembro de 2015.
Viveu-se um tempo de in-
tensa movimentação no co-
légio. Foram confecciona-
dos brinquedos como pião, 
peteca e bilboquê usando 
materiais alternativos. Fa-

mílias experimentaram 
e enviaram para a escola 
inúmeras receitas e pratos 
usando banana e mandioca 
como base. Várias listas de 
palavras, gráficos e outros 
cartazes foram confeccio-
nados em sala de aula. A co-
zinha das Irmãs do Colégio 
Coração de Jesus serviu de 
laboratório para a produ-
ção de banana e mandioca 
fritas. E, principalmente, 
construiu-se um ambiente 
de muito respeito a diver-
sidade sociocultural.
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11) Avaliação da Experiência 

De acordo com a 
concepção do Caleidos-
cópio, material da Rede 
Salesiana, “incluir no 
currículo da Educação 
Básica o estudo dessas 
culturas é reconhecê-
-las como elementos 
constitutivos da cultu-
ra nacional. Além disso, 
nos dá a possibilidade 

de desconstruir conceitos 
estereotipados e preconcei-
tuosos de elementos como 
a língua, culinária, produ-
ção artística e religião des-
sas culturas”. Desse modo, 
espera-se contribuir para a 
formação de gerações futu-
ras que possam valorizar o 
patrimônio cultural indíge-
na à luz das tradições, usos 

e costumes das diversas et-
nias. Foi uma experiência 
riquíssima que propiciou 
a nossas crianças aprender 
a lidar com a diversidade 
cultural e nos desafiou ao 
exercício do olhar atento 
e respeitoso aos costumes 
dos povos indígenas.
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12) Perspectivas de futuro:

A previsão é que 
a cada ano letivo esta 
temática seja retoma-
da, buscando valorizar 
diferentes aspectos da 

cultura indígena tais como: 
arte, pintura corporal, his-
tórias orais e outros, de 
acordo com o interesse e 
curiosidade de estudo dos 

diferentes grupos de alu-
nos. Assim, a cada ano, pre-
tende-se construir novos 
olhares e despertar novos 
horizontes de descobertas.

13) Depoimentos:
Para a Professora Clé-
lia Amorim, este “foi 
um trabalho prazero-
so com aulas práticas 
construindo brinque-
dos de origem indígena 
que oportunizou apren-
dizagens e vivências 
significativas”. A mãe 
do aluno Lucas consi-
dera estas vivências de 
grande riqueza, pois 
ampliam muito os ho-

rizontes do filho que chega 
em casa contando as novi-
dades que aprendeu na es-
cola.
A aluna Maria Eduarda de 
Sousa Moreira, indicou que 
“foi muito bom, porque na 
minha outra escola eu nun-
ca tinha feito um trabalho 
assim. Eu aprendi sobre o 
povo xavante e alguns de 
seus alimentos.” Já o Igor 
Gabriel Albuquerque Du-

bay enfatizou: “Eu gos-
tei muito de fazer esse 
trabalho, fomos na área 
verde da escola para ver 
as bananeiras que esta-
vam cheias de cachos de 
banana nanica.” Para a 
Professora Nádia Ron-
cada “foi um trabalho 
prazeroso e rico para as 
crianças e professora.”
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1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Porto Velho – Rondônia - Brasil

“Todo mundo com seu globo”

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

Professora Liliane Monteiro Alencar
4) Nome do responsável pela experiência:

5) Grupo participante:

8)	 Justificativa	
O Instituto Laura Vi-
cuña incentiva e pos-
sibilita, literalmente, a 
Comunidade Educativa 
participar ao máximo da 
rica proposta da Rede 
Salesiana de Escolas – 
RSE - de modo que, já se 
tornou uma constante, 
essa abertura e empenho 
em tornar as aulas super 
interessantes, atuais e 
motivadoras que levam o 
aluno a sentir prazer em 

estar na escola para pes-
quisar, aprender, reapren-
der e fazer suas próprias 
experiências. 
 Nesse sentido, reafirma-
mos que a base de sustenta-
ção da RSE é a valorização 
do aluno, do profissional, 
seja ele professor, membro 
da equipe de gestão pe-
dagógica, administrativa 
ou funcionário da escola. 
Portanto, visando à quali-
dade dos conteúdos peda-

7) Tempo de duração da Experiência:
Quatro aulas

De 10 a 12 anos
6) Faixa etária:

Instituto Maria Auxiliadora

Inspetoria Laura Vicuña – BMA

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II

gógicos e dos valores que 
formam a base do projeto 
educativo-pastoral, a RSE 
vem investindo em progra-
mas voltados a formação 
integral dos alunos e dos 
profissionais da educação, 
proporcionando-lhes um 
crescimento intelectual 
gradativo, porém, sólido, 
como também, a adaptação 
às novas tecno-
logias oferecidas 
pela Rede.

Experiência 
Educomunicativa 2
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  Para operacionalizar o 
Projeto: “Todo mundo 
com seu globo” conta-
mos com a parceria das 
matérias afins, como 
por exemplo, a história 
e a língua portuguesa, e 
desse modo facilitar ao 
aluno, melhor entendi-
mento e compreensão 
em relação ao nosso pla-
neta, sua organização 
enquanto espaço e tem-
po e, simultaneamente, 
trabalhar a prática com 
os alunos.
    As aulas de laboratório 
podem, assim, funcionar 
como um contraponto 
das aulas teóricas, como 
um poderoso catalisador 
no processo de aquisição 
de novos conhecimen-
tos, pois a vivência de 
certa experiência facili-
ta a fixação do conteúdo 
a ela relacionado, des-

cartando-se a ideia de que 
as atividades experimen-
tais devem servir somente 
para a ilustração da teoria 
(CAPELETTO,1992).
    O laboratório estimula e 
acelera, sem dúvida, a ima-
ginação e desperta curio-
sidades, levando a pessoa 
à concretização de seus 
interesses e projetos, além 
de trabalhar a atenção e 
concentração, tornando o 
tempo, consequentemente, 

mais produtivo. 
  Sintetizando, através da 
confecção do globo ter-
restre pelo próprio aluno, 
este poderá fixar melhor 
o conteúdo geográfico, e o 
mesmo ficará interessado 
em conhecer o seu globo, 
explorando-o ao  máximo 
possível, sendo que, ele 
terá condições de enten-
der o processo externo, ou 
seja, o globo e sua dinâmi-
ca no espaço e tempo.

9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Proporcionar o conhecimento cartográfico e uma aprendizagem significativa 
por meio de atividades práticas.

Objetivo Geral:

•  Propiciar que cada aluno tenha seu próprio globo terrestre, e que as aulas sobre 
cartografia sejam mais dinâmicas e produtivas.
•  Desenvolver melhor a compreensão do nosso globo e sua organização no espaço, 
mostrando a correspondência entre o globo terrestre e o mapa-múndi.
•  Compreender como o nosso planeta, que é esférico, pode ser fielmente represen-
tado em uma folha de papel retangular e porque o oceano Pacífico aparece nos dois 
lados do mapa.
•  Sistematizar conhecimentos e informações sobre coordenadas geo-
gráficas, pontos cardeais, localização de continentes e oceanos, hemisfé-
rios, movimentos de rotação e translação ou as estações do ano.
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Dentre os recursos 
didáticos utilizados para 
o ensino da Geografia, 
o globo terrestre é um 
dos mais interessantes, 
especialmente quando 
há uma necessidade de 
tratar de temáticas rela-
cionadas ao espaço pla-
netário. Uma das suas 
aplicações mais elemen-
tares está na possibilida-
de de localizar os lugares 
na superfície da Terra. 
No entanto, em virtude 
dos avanços teórico-me-
todológicos que estão 
ocorrendo na Geografia, 
percebemos, hoje, que o 
simples ato de localizar 
cidades e países consti-
tui uma prática ligada 
a uma antiga tendência 

de ressaltar grandezas na-
turais e importâncias so-
cioeconômicas de maneira 
irrefletida, o que não tem 
o menor sentido. Mais que 
isso, é preciso examinar as 
origens e causas das situa-
ções políticas, econômicas, 
sociais e ambientais que 
vivenciamos na comple-
xidade do mundo atual. E 
para leituras como essas, 
é fundamental que tenha-
mos à nossa disposição os 
instrumentos e recursos 
apropriados.  

Assim como os mapas 
e as cartas nos dão a pos-
sibilidade de ler a realida-
de representando espaços 
menores, o globo, por sua 
abrangência espacial, con-
templa-nos com a possi-

bilidade de ver o espaço 
mundial; com a possibili-
dade de, nesse espaço, ar-
ticular os fatos e aconteci-
mentos em suas múltiplas 
escalas, do local ao global, 
contribuindo para o en-
tendimento não só dos ar-
ranjos espaciais, mas prin-
cipalmente dos processos 
que os configuraram.

Depois que cada um 
passa a ter o seu globo, as 
aulas sobre cartografia fi-
cam mais dinâmicas. Po-
dem ser estudados temas 
como: coordenadas geo-
gráficas, pontos cardeais, 
localização de continen-
tes e oceanos, hemisférios, 
movimentos de rotação e 
translação ou as estações 
do ano.

10) Descrição da Experiência
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12) Depoimentos:

11) Avaliação da Experiência 

A avaliação é feita 
através de um processo 
contínuo, levando em 
consideração o desem-

penho individual e coletivo 
do grupo envolvido, por-
que a escola opta pela ava-
liação contínua, uma vez 

que este método de ava-
liação faz com que o aluno 
seja avaliado por inteiro.

“Essa atividade de Geografia do globo terrestre, teve uma grande 
importância para nosso entendimento relacionado aos: continentes, 
oceanos, paralelos, meridianos. Com esse exercício observamos e apren-
demos os nomes, as divisões e a sua importância para o estudo da  
geografia. Enfim, foi bastante interessante para nossa aprendizagem.”  
(Ana Carolina C. Barbosa)

“Eu sou a Yasmin Lima dos Santos e achei muito interessante fazer a 
atividade do globo terrestre. Tive a oportunidade de aprender muitas 
coisas interessantes sobre a cartografia. Achei uma ótima ideia trazer 
essa atividade para acrescentar nossos conhecimentos.”



14

ducomunic@ndoE

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Recife- PE

Fórum de Comunicação
 “Se estou em tua memória, sou parte de tua história”.

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

Ir. Quitéria Rosa
4) Nome do responsável pela experiência:

5) Grupo participante:

8)	 Justificativa	
A Inspetoria Maria Au-
xiliadora oferece às 
formandas (jovens em 
preparação para a vida 
religiosa) acompanha-
mento em todas as áreas 
do conhecimento. Uma 
área em destaque é a 
Educomunicação. A dis-
ciplina faz parte da gra-
de curricular do projeto 
formativo das FMA, tem 
duração de um ano e é 
ministrada por Ir. Qui-
téria Rosa, coordenadora 
de Comunicação Social 
na Inspetoria.
Durante as aulas, é per-

ceptível o interesse por 
parte das formandas em 
aprofundar esta modalida-
de de ensino como estraté-
gia para o desenvolvimen-
to da pedagogia salesiana 
mediante as práticas do 
Evangelho. 
Como encerramento das 
aulas que ocorreram du-
rante o ano foi proposta 
a realização do I Fórum 
de Comunicação de forma 
conjunta entre as forman-
das FMA e SDB. Sendo 
um momento de aprofun-
damento e também de in-
tegração, em que se pro-

7) Tempo de duração da Experiência:
2 dias

Inspetoria Maria Auxiliadora

Inspetoria Maria Auxiliadora - BRE

Formandas FMA e Formandos SDB

curou conhecer mais sobre 
os aspectos da Comunica-
ção em Dom Bosco, Madre 
Mazzarello e nos dois Ins-
titutos. 

Experiência 
Educomunicativa 3
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• Favorecer aos formandos e formandas um aprofundamento da dimensão comuni-
cativa de Dom Bosco e Madre Mazzarello, integrando as aulas de Educomunica-
ção desenvolvidas nas duas inspetorias.

8- Objetivo Geral:

Dando continuidade 
às ações de comunica-
ção, foi realizado no dia 
20 de novembro, o 1º 
Fórum de Comunicação 
com as formandas. A ati-
vidade envolveu também 
os formandos salesianos, 
uma vez que também 
estudam Educomunica-
ção. Coordenado por Ir. 
Quitéria Rosa, e em par-
ceria com Jakeline Lira, 
o evento teve por objeti-

10) Descrição da Experiência

vos: favorecer a formandos 
e formandas o aprofunda-
mento  da dimensão comu-
nicativa em Dom Bosco e 
Madre Mazzarello, inte-
grando as aulas de educo-
municação desenvolvidas 
nas  duas  inspetorias.   

O tema Geral: “Se es-
tou em tua memória, sou 
parte de tua história” moti-
vou o grupo a aprofundar a 
comunicação em Dom Bos-
co e Madre Mazzarello.

A abertura do even-
to foi feita por Ir. Amélia 
de Assis, provincial, que 
expressou sua alegria por 
esta iniciativa do âmbito da 
comunicação das FMA. Ir. 
Quitéria Rosa, após o mo-
mento de oração, apresen-
tou aos jovens formandos 
um pouco da  caminhada 
e organização do Âmbito 
da Comunicação no Insti-
tuto das Filhas 
de Maria Auxi-
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liadora, das origens aos 
dias atuais, dando ênfase  
aos  seguintes pontos: 
1. O contexto que moti-
va suas origens;
2. Etapas significativas; 
3. O papel da Conselhei-
ra para a Comunicação 
Social;
4. Escolhas operativas 
do Âmbito para a Co-
municação social;
 4.1. A configuração da 
Revista Da Mihi Ani-
mas dos anos noventa;
 4.2. A coleção de publi-
cações O Gong;
 4.3. O Site Web;
 4.4. A proposta da Edu-
comunicação;

Após esta explana-
ção feita por Ir. Quite-
ria Rosa e com base no 
tema, as formandas de-
senvolveram o subtema: 
Madre Mazzarello, mu-
lher educomunicadora. 
O grupo distribuiu de  
forma  a  apresentar  os  
seguintes  pontos :

1. Madre Mazza-
rello comunicadora 
1.1. Infância 
1.2. Juventude 
1.3. Missão 

2. A dimensão co-
municativa nas ori-
gens do Instituto 
2.1. Mornese, casa da 
comunicação;
2.2. As bases de uma re-
lação educativa: uso de 
linguagens e instrumen-
tos;
2.3. Estilo comunicativo 
nas cartas da Madre às 

primeiras missionárias 
2.4. O empenho educativo-
-editorial nas origens do 
Instituto;

3. Orientações sobre 
a comunicação no decur-
so dos Capítulos Gerais
3.1. O empenho do Institu-
to das FMA até o Capítulo 
Especial de 1969;
3.2. Do Capítulo Especial 
de 1969 ao Capítulo geral 
de 2008;

4. Evolução da reali-
dade da comunicação em 
alguns documentos das 
FMA
4.1. Constituições e Regu-
lamentos das FMA;
4.2. Os documentos recen-
tes;

4.2.1 Projeto Formati-
vo;

42.2 Linhas orientado-
ras para a missão educati-

va;
4.2.3 Cooperação ao 

desenvolvimento;
4.3. Referências à Comuni-
cação social nas Circulares 
das Superioras gerais de 
1990 a 2008;

A parte da manhã foi 
dinamizada por Ir. Quité-
ria Rosa e formandas, que 
por meio de palestras, te-
atro, material visual, sor-
teios com perguntas res-
postas, dinamizaram com 
propriedade o conteúdo a 
elas confiado. Parte da tar-
de ficou sob a responsabi-
lidade de Padre Carlos Jú-
nior e os  formandos,  que  
apresentaram  o  subtema: 
Dom Bosco Comunicador. 
O grupo também se distri-
buiu de forma que apresen-
tou os seguintes pontos:
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1. Inspiração de Dom 
Bosco
1.1 História de São 
Francisco de Sales;
1.2 Dom Bosco e São 
Francisco de Sales;
1.3 Protagonismo de 
Dom Bosco na comuni-
cação;
1.4 A comunicação sale-
siana;
2. O oratório
2.1 Dom Bosco e a mú-
sica;
2.2 Dom Bosco, a confis-
são e o acompanhamen-
to espiritual;
2.3 Dom Bosco e os jo-
gos/brincadeiras;
3. Empresário da co-
municação

3.1 Dom Bosco empreen-
dedor (imprensa e tipogra-
fia);
3.2 Leituras católicas e o 

Boletim Salesiano;
3.3 Dom Bosco e a política;
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12) Depoimentos:

11) Avaliação da Experiência 

A proposta de rea-
lizar um Fórum de Co-
municação com os for-
mandos foi inovadora, 
uma experiência que de 
alguma forma envolveu 

as comunidades da Ins-
petoria Maria Auxiliado-
ra. Essa ação culminou as 
aulas de educomunicação 
realizadas durante o ano 
de 2015. O grupo fica na 

expectativa e  desejo do 2º 
Fórum de Comunicação,  
agora aberto a outros  gru-
pos da Família Salesiana.   

Segundo as jovens:
“Estudar educomunicação é aprender a lidar com ferramentas que fa-

vorecem o uso dos meios de comunicação frente à missão de educar. É uma 
saída que pode ajudar a juventude nos tempos de hoje. É uma ciência abran-
gente. É o olhar que fala, gestos, atitudes, as cores: tudo que há em nosso ser 
comunica algo e comunica alguém”. 

“Estudar educomunicação é aprender a lidar com os desafios de uma 
nova linguagem frente à educação. As aulas práticas e teóricas me ajudaram 
a crescer no diálogo comigo mesma, com o outro e consequentemente com o 
transcendente. Fiquei feliz pelas descobertas que fiz no mundo da comuni-
cação. É bonito perceber que uma boa comunicação causa transformação”.

“O estudo de educomunicação desperta nossa consciência crítica sobre o 
uso dos meios, sinalizando caminhos estratégicos para uma educação mais 
interativa e prazerosa”.
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Até pouco tempo acreditava-se que 
com o advento das Tecnologias, a es-
crita e o docente na figura do professor 
iriam desaparecer. Percebemos entre-
tanto, que esta onda passou. A lingua-
gem escrita nunca será substituída, mas 
de certa forma até enriquecida com o 
surgimento das novas tecnologias, ten-
do em vista que o ambiente de sala de 
aula foi transformando-se com o passar 
dos tempos, mediante a bagagem digi-
tal que o próprio aluno ultimamente 
tem trazido para a Escola. É uma gama 
de realidades diversas e muito diferen-
tes, construindo assim um novo perfil 
de Educando.

Porém, é evidente um grande des-
compasso entre educadores e educan-
dos hoje. Mediante o avanço das novas 
tecnologias, vem surgindo a necessida-
de de um ensino inovador que caminhe 
com os tempos modernos, e em decor-
rência deste quadro um novo perfil de 
profissional da educação.

Constantemente nos deparamos 
com realidades que desafiam o fazer 
pedagógico, devido a mudanças acele-
radas que também atingem a Escola. 
Mediante a revolução digital a manei-
ra do aluno aprender mudou. Fica cada 
vez mais evidente a necessidade de in-
vestimento contínuo na formação dos 
educadores sobre práticas eficazes de 
aprendizagem, considerando a revolu-
ção digital pela qual passamos.

Para Célestin Freinet, “nós não de-
vemos nos acomodar por mais tempo 
a uma escola centrada no verbalismo, 

nos manuais, nos manuscritos, no balbu-
cio de suas lições, na caligrafia de seus 
modelos; estamos em um século marcado 
pela imprensa, pela imagem fixa e móvel, 
pelo disco, pelo rádio, pela máquina de es-
crever, pela fotografia, pela câmera, pelo 
telefone, pelo trem, pelo automóvel e pelo 
avião”.

Atualmente a alfabetização em mídia é 
tão importante quanto a alfabetização na 
linguagem escrita. A geração que nasceu 
e cresceu vendo e lidando com imagens, é 
capaz de aprender de maneiras diversas 
e com maior criatividade e interatividade, 
vislumbrando múltiplas e diferentes pos-
sibilidades no espaço educativo.

Se a Escola não adequar-se a este pro-
cesso continuaremos com práticas peda-
gógicas paralelas, onde os meios de co-
municação e as tecnologias serão sempre 
um desafio insuperável, causando nos 
educadores uma sensação de infinita dis-
tância entre Escola  e aluno.

Diante desta realidade confirmam-se 
os dizeres de Adilson Citelli, “o que se es-
pera do novo desenho educativo formal é 
o compromisso com um ensino em diálo-
go crítico com as realidades comunicacio-
nais e tecnológicas, preocupado em fazer 
o aluno aprender”.

A Escola cumprirá o seu papel de ensi-
nar e formar cidadãos modernos à medida 
que buscar meios e profissionais compe-
tentes capazes de inovação e atualização 
na área tecnológica.

Sentido da Educomunicação na Sociedade 
da Informação

Ir. Ivone Aparecida Calvo Marcuzo – IIA – Campo Grande 
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Alfabetização mediática na 
Sociedade do Conhecimento 

No decorrer da história, sempre 
houve mudanças e inovações tec-
nológicas, esta é uma característica 
eminentemente humana que permi-
tiu a evolução da sociedade em to-
dos os tempos. A grande novidade 
do momento atual é que estas mu-
danças se dão num ritmo fortemen-
te acelerado. A velocidade com que 
as novas tecnologias são incorpo-
radas ao cotidiano e o número de 
informações que são criadas e com-
partilhadas, o conhecimento acu-
mulado produzido, nunca foram tão 
grandes e tão intensos como agora. 

Todos os setores da sociedade 
são afetados por estas mudanças, 
a forma como um médico trabalha 
hoje é extremamente diferente de 
como trabalhava há 40 anos, em 
virtude dos novos procedimentos 
criados, dos novos medicamentos, 
aparelhos utilizados, etc. O pro-
cesso de produção agrícola passa 
por grandes mudanças com o uso 
de sementes selecionadas, algumas 
geneticamente modificadas, o uso 
de insumos e de máquinas cada vez 
mais modernas fazem do campo, um 
espaço muito diferente de décadas 
atrás. Assim como em tantas outras 
áreas, na educação também não de-
veria ser diferente, porém, percebe-
-se, ainda, uma grande dificuldade 
em aceitar e incorporar novas prá-
ticas ao ensino tradicional. 

Se a educação tem por objetivo 
preparar o educando para viver com 
autonomia, competência e responsa-
bilidade na sociedade, o ensino não 
pode desvincular-se desta realidade 
em que se está inserido. Assim, o 
professor, além do seu conteúdo es-

pecífico precisa ser capaz de interagir com 
as tecnologias, integrando-as em sua prá-
tica educativa. A Unesco lançou em 2009, 
o documento “Padrões em Competência 
em TC para professores” com o intuito de 
suscitar discussões e fomentar debates so-
bre a capacitação dos professores para o 
uso de novas tecnologias em sala de aula. 
“O objetivo geral do projeto não se restringe a 
melhorar a prática docente, mas também fa-
zê-lo de forma a contribuir para um sistema 
de ensino de maior qualidade que possa, por 
sua vez, produzir cidadãos mais informados e 
uma força de trabalho altamente qualificada, 
assim impulsionando o desenvolvimento eco-
nômico e social do país.”   Ele apresenta três 
diretrizes que os professores deveriam 
vivenciar para uma concreta melhoria na 
qualidade de ensino: A alfabetização tec-
nológica; o aprofundamento do conhe-
cimento e a criação de conhecimento. O 
documento pode servir como uma linha 
orientadora, um programa de formação 
a ser implementado conforme a realidade 
escolar.

Nesta mesma direção muitos outros 
Institutos e Universidades desenvolvem 
linhas de pesquisa teórica e prática que 
apontam a necessidade de levar em consi-
deração o processo de alfabetização digi-
tal. Para os professores, que na sua maio-
ria não é nativo digital, este pode parecer 
um problema a princípio, por que não se 
trata apenas de utilizar a tecnologia, o que 
pode se dar a partir de uma perspectiva 
tradicional de ensino. O mais importante 
é, na verdade, a metodologia, o processo 
desenvolvido para a construção do conhe-
cimento que caminha para 
uma forma colaborativa, por 
meio de pesquisa, com o uso 
de diferentes tecnologias e de 
forma diferenciada.
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Um dos desafios da escola atual é, 

portanto, a formação continuada de 
professores, realizando um processo de 
alfabetização tecnológica e buscando a 
formação de competências e habilida-
des que lhes permitam trabalhar com 
diferentes metodologias, inovando sua 
prática docente, sem ter medo do novo, 
e ao mesmo tempo tomando consciên-
cia de que mais do que ensinar, o pro-
fessor precisa gerenciar a produção de 
conhecimento, de habilidades e compe-
tências a serem desenvolvidas, sendo 
um mediador na sala de aula. 

De uma forma geral, na sociedade 
do conhecimento percebe-se a passa-
gem de um indivíduo consumidor para 
“prosumidor”, ou seja, alguém que não 

apenas consome conhecimento, informa-
ção, cultura, mídias, sentimentos, valores, 
visões de mundo... Mas que é também um 
produtor, alguém interage com diferentes 
fontes e, a partir disso, é capaz de criar 
e/ou recriar algo novo. Do ponto de vis-
ta do aluno, isso traz uma postura ativa, 
de quem não apenas recebe, mas intera-
ge, compartilha, cria e recria. É um mo-
mento propício para acabar com o modelo 
de educação bancário já questionado por 
Paulo Freire há anos atrás. Na educação 
do século XXI, a alfabetização precisa ser 
cada vez mais significativa, conectada com 
o mundo, inserida na realidade e centrada 
no aluno e não nos conteúdos.

Perspectivas metodológicas 
para a Educação 

Num mundo em que o conhecimen-
to muda rapidamente, em que os con-
ceitos são quase que liquefeitos pelas 
rápidas mudanças, o professor mais 
do que dar respostas, precisa aprender 
a fazer perguntas e buscar formas de 
instigar seus alunos a buscar respostas. 
Para tanto, as metodologias tradicio-
nais são pouco eficientes, embora em 

muitos casos ainda sejam importantes. 
Neste contexto, é necessário que outras 
formas de produção de conhecimento se-
jam vivenciadas na escola. 

Muitas perspectivas de ensino já estão 
sendo utilizadas e aplicadas em 
sala de aula, como o Ensino Hí-
brido que permite a utilização 
de várias técnicas que melhor 
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respondam a determinada situação. 
“Na educação, acontecem vários tipos de 
mistura, blended ou educação híbrida: de 
saberes e valores, quando integramos vá-
rias áreas de conhecimento; de metodolo-
gias, com desafios, atividades, projetos, 
games, grupais e individuais, colabora-
tivas e personalizadas. Também falamos 
de tecnologias híbridas, que integram as 
atividades da sala de aula com as digi-
tais, as presenciais com as virtuais. Hí-
brido também pode ser um currículo 
mais flexível, que planeje o que é básico 
e fundamental para todos e que permita, 
ao mesmo tempo, caminhos personaliza-
dos para atender às necessidades de cada 
aluno. Híbrido também é a articulação de 
processos de ensino-aprendizagem mais 
formais com aqueles informais, de educa-
ção aberta e em rede. Implica misturar e 
integrar áreas, profissionais e alunos di-
ferentes, em espaços e tempos distintos.”1 

O Ensino Híbrido é uma alterna-
tiva viável que permite a aplicação de 
um modelo de educação alternativa, 
capaz de dialogar com a sociedade e 
permitir maior autonomia do aluno 
enquanto construtor de conhecimen-
to. A alternância de formas de traba-

lho, além de permitir a interatividade e o 
sentido de busca, também oferece a pos-
sibilidade de construção conjunta e cola-
borativa do saber, bem como de valores e 
atitudes próprias de uma educação eman-
cipatória. 

Além do Ensino Híbrido há também 
outras tendências de práticas semelhantes 
que buscam trazer melhores resultados 
para o ambiente escolar. De forma geral, 
as novas metodologias procuram repen-
sar o papel do aluno e do professor, remo-
delar o ambiente da sala de aula para que 
possam ser mais interativos e flexíveis, 
fugindo do padrão enfileirado tradicional, 
também o tempo e a distribuição das ati-
vidades são pensados de forma a poten-
cializar as diferentes formas de aprendiza-
gem dos alunos, e as tecnologias não são 
apenas um instrumento, mas parte inte-
grante do processo de aprendizagem. 

Este movimento por parte dos educa-
dores de busca por novas metodologias, 
adotando uma postura de pesquisa ao in-
vés de “possuidor” de conhecimentos é 
essencial para uma escola inovadora, que 
permite um ensino personalizado, espe-
cialmente com as facilidades oferecidas 
pelas plataformas digitais ou adaptativas.

1BACICH, L; TANZI NETO, A; TREVISANI, F. M. (Org.). Ensino 
híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Pen-
so, 2015.
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Conclusão
A educação para ser significativa 

precisa estar inserida na realidade vivi-
da pelas crianças, adolescentes e jovens, 
mais ainda, espera-se que a educação 
possa dar o suporte básico para que 
estes sejam capazes de agir com auto-
nomia e responsabilidade na sociedade. 
Assim, diante do fato de encontrarmo-
-nos em uma era caracterizada pelo uso 
contínuo das tecnologias, que muitos 
teóricos denominam como sociedade do 
conhecimento, a escola não pode estar 
desvinculada desta realidade. 

O uso das diferentes tecnologias e 
a vivência de práticas pedagógicas que 

desafiem o educando a desenvolver as ha-
bilidades e competências necessárias para 
o exercício de uma cidadania plena é no 
mínimo uma obrigação para a escola de 
hoje.

Isto não significa que seja fácil mudar 
de postura, de práticas que foram utiliza-
das por muitos anos e que até pouco tem-
po eram tidas como eficazes e eficientes. 
Mas este movimento de buscar conhecer 
novas metodologias, novas tecnologias, 
enfim novos processos educativos pode 
representar o grande salto de qualidade 
que a escola precisa dar no atual momento 
em que vivemos. 



“Jesus é o grande ‘construtor 
de pontes’, que constrói em 
si mesmo a grande ponte da 
comunhão plena com o Pai”.

Papa Francisco


