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Na Cultura da Comunicação:
Uma nova visão de ser humano...



A comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o 
encontro e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade.

Papa Francisco, Dia Mundial da CS- 2016 



Editorial

Caros (as) Leitores (as)
Este ano o Papa nos convida a vivenciar a comunicação, na 
perspectiva da misericórdia. Num mundo em que todos que-
rem falar e ser ouvidos, um gesto concreto de misericórdia é 
o exercício de escuta. Não uma escuta superficial, mas uma 
escuta de coração aberto, que permita acolher e ir ao encon-
tro do outro. É pela escuta atenta e livre de preconceitos e 
autopromoção que seremos capazes de nos colocarmos à dis-
posição do Espírito Santo e dar uma palavra de alegria, de 
conforto, de Boa Nova a todos aquelas que chegam até nós. 
Que possamos ser comunicadores de esperança e misericódia 
nos meios em que estamos inseridos! Comuniquemos as boas 
notícias, as boas práticas com palavras de acolhida e miseri-
córdia, conforme nossa missão de cristãos e cristãs!
Uma boa leitura!
Ir. Marcia Koffermann
comunicacao@salesianasbpa.com.br

Educomunicando, Abril de 2016, 
Ano 3, nº 8.
Revista produzida pela ECOS-
BRASIL- Equipe de Comunica-
ção Social do Brasil das Filhas 
de Maria Auxiliadora
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Inspetoria Nossa Senhora da Penha-BRJ

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Linhares-ES

“Jornal no Mazzarello”

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

Educadora Erlaine Souza Santos.
4) Nome do responsável pela experiência:

5) Grupo participante:
Crianças, pré-adolescentes e adolescentes.

7)	 Justificativa	
O projeto do jornal foi 
pensado a fim de pro-
porcionar aos educandos 
um momento lúdico e 
de aprendizado para de-
senvolverem a oralidade, 
interpretação, protago-
nismo e arte de falar em 
público, pois muitos alu-

nos possuem a inibição/re-
ceio de se articular perante 
a um grupo maior de pes-
soas até mesmo de colocar 
o seu ponto de vista. Por 
uma série de questões este 
é um comportamento que 
vai se construindo e difi-
culta o desenvolvimento 

Contínuo
6) Faixa etária:

Centro Juvenil Salesiano Santa Maria Mazzarello.

• Criar e manter o projeto do Jornal para que auxilie os alunos na oratória, 
aguce a interpretação, e desperte seus dons jornalísticos.

Objetivo Geral:

do protagonismo juvenil. 
Neste sentido, o projeto 
vem ao encontro de uma 
necessidade de desenvolvi-
mento das habilidades co-
municativas das crianças, 
dos adolescentes e dos jo-
vens.

8- Objetivos:

Experiência 
Educomunicativa 1
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9) Descrição da Experiência:

• Favorecer autonomia dos alunos para que descubram seus dons jornalísticos (seja na 
parte escrita, pesquisa, edição, repórter, e dentre outras funções). 

• Aperfeiçoar a comunicação verbal dos alunos auxiliando-os perante situações de difi-
culdade de expressão.

• Exercitar o trabalho grupal para que lidem com as diferenças de cada colega, e resol-
vam conflitos entre si.

• Desenvolver habilidades comunicativas necessárias para a apresentação do jornal, 
como (o controle do tom da voz, as articulações, forma de sentar-se, de contornarem a 
situação perante a um imprevisto.

Objetivos	Específicos:

1º Momento

A princípio foi proposto aos adolescentes a criação de um jor-
nal apresentado no Mazzarello (No estilo dos jornais locais da 
cidade, inclusive nacional).

2º Momento

Foi realizado um levantamento prévio com os educandos para 
refletir sobre quais são as programações de um jornal exibido 
na TV. Abordou-se tudo o que compõe um jornal.

3º Momento

De acordo com o apresentado, os alunos selecionaram as pro-
gramações do jornal. Sendo divididos e organizados da seguinte 
forma:

• Âncoras- Um casal foi eleito pela turma para apresentar o 
jornal ao vivo.

• Entretenimento- uma equipe composta de meninas 
e meninos se formou para entrevistar uma pessoa que 
faz algo interessante para sobreviver financeiramente, 
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mas ao mesmo tempo é um hobby. 

• Agenda cultural- nesta programação a equipe pesquisou na 
internet os eventos de shows musicais da cidade de Linhares e 
adjacências.

• Entrevista especial- os âncoras convidam pessoas significati-
vas para entrevistar. Numa ocasião, entrevistaram a psicóloga 
do Mazzarello , para tanto contam com a intervenção da as-
sessora do grupo para elaborarem as questões que serão feitas 
para a pessoa entrevistada.  

• Câmeras- alguns alunos se dispuseram a filmar as entrevis-
tas. 

• Contrarregras- equipe responsável de organizar o ambiente 
no dia da apresentação.

Obs.: Cada aluno teve a oportunidade de escolher em qual 
das etapas acima gostariam de participar, quando escolhiam a 
mesma que o colega escolheu era feita uma votação.

4º Momento

Nesse momento as equipes redigiam a parte escrita, faziam a 
pauta do jornal e ensaios. 

5º Momento

Organização do espaço no Mazzarello e apresentação do jornal.
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10) Avaliação:
A proposta de ter o 

jornal no Mazzarello foi 
maravilhosa, uma vez que 
os próprios educandos 
ajudaram montar a estru-
tura do jornal com suas 

ideias e conhecimento de 
mundo. Esse projeto estimu-
lou a autoestima das crianças 
e adolescentes envolvidos 
que se sentiram ainda mais 
valorizados, pois eles que 

“deram vida ao projeto”, não 
foi algo imposto, mas combi-
nado entre aluno e professor. 

Parafraseando Cury 
(2007) todo o ser humano 
(independentemente de ser 
poeta, filósofos, artista plás-
tico, políticos, professores, 
educandos e dentre outros da 
sociedade civil) tem uma for-
ma distinta de ver a socieda-
de, uma vez que são pessoas 
com histórias de vida, cul-
tura, ideologias distintas, ou 
seja, é por essas diferenças 
que constitui uma sociedade, 
respectivamente um grupo.

Sendo assim, observou-
-se durante a confecção e 
apresentação do jornal o en-
volvimento de todos princi-

palmente dos alunos que, 
às vezes, não interagem e 
ou que demonstram re-
alizar as atividades sem 
comprometimento, pelo 
contrário, mostraram 
responsabilidade antes e 
pós-apresentação. 

É de grande valia re-
lembrar que, em um dos 
trabalhos, o grupo foi 
à casa da avó artesã de 
uma aluna para a equipe 
entrevistá-la, esta orga-
nizou seus artesanatos 
para serem filmados. Du-
rante a entrevista a se-
nhora confeccionou uma 
flor reciclável, e depois 
presenteou o grupo com 
um bolo delicioso que não 
estava na pauta.

Foi uma experiência 
inédita, porque foi a pri-
meira vez que os alunos 
fizeram uma entrevista 
de campo, isso é interes-
sante, porque saíram do 

nosso “casulo” e aplicaram 
na prática. 

Tudo foi muito gratifi-
cante para o grupo que de-
senvolveu o projeto, para os 
telespectadores, para a edu-
cadora que dirigiu o projeto 
e para outros educadores que 
presenciaram e colaboraram 
de alguma forma. 



10

11) Perspectivas de futuro:
Inicialmente a pers-

pectiva para o futuro é 
continuar com a aplica-
ção do projeto com to-
dos os alunos (crianças 
e adolescentes) e futura-
mente ter um anfiteatro 
equipado de multimídias 
para os alunos apresen-
tarem o jornal.

12) Depoimentos:
“Nesse jornal que meu gru-

po apresentou foi muito interes-
sante, porque com isso eu perdi a 
vergonha de falar, agora eu estou 
falando muito”. Paulo Ricardo 
Cominoti da Conceição. Aluno, 13 
anos de idade

ducomunic@ndoE

“Estou muito feliz por ter contribuído de algu-
ma forma no jornal, pois levei um pouco a mais de 
informação sobre o jiu-jitsu, por meio da entrevista 
concedida aos alunos/repórteres da instituição Maz 
-zarello. Parabéns para a idealizadora do jornal”. 
Vagner Muniz, Professor de Jiu-Jitson

“Posso afirmar que a experiência do trabalho realizado na Oficina de Comunicação 
superou nossas expectativas ao propor esta modalidade de oficina. O foco era trabalhar a 
leitura e escrita de uma forma motivadora da criatividade e valorização de ambas as habi-
lidades, fugindo, de certa maneira, do estilo padronizado. E deu muito certo! A educadora 
soube chegar às crianças e adolescentes com a “linguagem”  capaz de despertar o interesse, o 
gosto, a criatividade e a iniciativa. Constatei o quanto a modalidades desenvolvidas (jornal, 
rádio, teatro) contribuíram para a aquisição de habilidades tais como expressão, espírito de 
conquista, interação grupal, liderança e muito visivelmente, o crescimento da autoestima. 
Vale continuar!”  Ir.Tânia Maria Cordeiro, Diretora do Centro Juvenil Salesiano San-
ta Maria Mazzarello

 “O Jornal como meio 
de comunicação é importante 
para o desenvolvimento inte-
lectual da criança e do ado-
lescente. É um estímulo que 
faz refletir sobre os temas 
atuais, fazendo com que se 
sintam como parte integran-
te da sociedade. Eleva a au-
toestima, proporciona novas 
ideias, melhoria na leitura, 
escrita, e nos relacionamen-
tos interpessoais”. Rita Ri-
goni Sossai, Psicóloga
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Inspetoria Madre Mazzarello- BBH

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
São João del-Rei- MG

“Conexão IA”

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

Jaqueline Maria Resende Matos e Sidney Longatti
4) Nome do responsável pela experiência:

5) Grupo participante:
• Professores: Jaqueline Maria Resende Matos, Sidney Longatti, 
Maria Helena de C. Pinto e  Aurélio Parreira 
• Apoio: Pedro Paulo de Lima (TI) e Vânia Almeida (bibliotecária)
• Alunos: Mariana Costa dos Santos, Karolinne Mello, Anna Luíza 
Melo Knuppel, Áthila Freitas, Camille Gallo Miranda, Clara Serpa, Jor-
dano Paulo M. Fuzatto, Júlia Maia, Ludmila Passarini, Thiago Trotta, 
Karine Barbosa , Júlia Nepomuceno, Gabrielle Borges, Antônio Márcio 
de Ávila Júnior,Camila Gabrielle Santos, Maria Fernanda S. M. de Sou-
za, Samantha Haddad, Gustavo Henrique, Maria Clara Neves Lovato

Instituto Auxiliadora

6- Faixa etária:

Experiência 
Educomunicativa 2

7) Tempo de duração da Experiência:
Desde 2011, já passando de 20 edições;

Alunos de 13 a 18 anos;

8)	Justificativa:
O jornal Conexão IA é uma iniciativa que promove a interação e inte-
gração  dos segmentos  da comunidade educativa,  mantém 
ativa a comunicação na instituição,   envolve alunos, ex - alu-
nos e educadores. É a boa imprensa vivida por Dom Bosco, 
tendo como protagonista o aluno, jovem escritor. 
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Comunicar projetos, conquistas e acontecimentos da escola à comunidade educativa, valo-
rizando a produção individual e coletiva dos alunos e educadores envolvidos.

Objetivo Geral:
8- Objetivos:

Objetivos	Específicos:
• Desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe;
• Propor atividades que ajudem o jovem a aprender a se organizar;
• Desenvolver o espírito de alteridade, respeitando o outro;
• Aprimorar a habilidade de escrita;
• Desenvolver a criatividade;
• Propor experiência que despertem o espírito crítico e a responsabilidade.

10) Descrição da Experiência 

O jornal teve iní-
cio em 2011, a partir do 
sonho de duas profes-
soras em parceria com 
a direção da escola que 
já tinha publicações de 
um antigo jornal. A di-
reção, juntamente com 

essa nova equipe, optou por 
uma mudança de paradig-
ma em relação à redação 
do mesmo, focando a pro-
dução de um novo jornal, 
o qual seria protagonizado 
pelos alunos. Neste mo-
mento, o jornal adquiriu 

uma nova estrutura.  Um  
grupo de alunos aceitou a 
ideia de ter um jornal es-
crito por eles.  O jornal foi 
editado durante os primei-
ros anos sob a coordenação 
de Vânia Almeida e Sidney 
Longatti, dois professores 
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do Instituto Auxiliado-
ra. No ano de 2015, a 
professora Jaqueline Re-
sende, que já fazia a re-
visão ortográfica desde 
o início do jornal, assu-
miu a coordenação jun-
tamente com o Sidney 
Longatti, mas Vânia Al-
meida nunca abandonou 
o projeto. Dessa forma, 
o jornal continua basica-
mente com a mesma di-
nâmica e com as mesmas 

etapas a cada edição. Em 
2015, o jornal foi dividido 
em colunas fixas.  Primei-
ro é  montada uma pauta 
para aquela edição e as ma-
térias são divididas entre 
os “jornalistas”. Cada um 
fica responsável por uma 
dessas colunas e procura 
informações, através de en-
trevistas ou contato com as 
coordenações, alunos, pro-
fessores ou funcionários  
para elaborar seu texto. O 

texto é passado à correto-
ra que os encaminha para 
a equipe de diagramação 
(alunos do IA)  a fim de 
que aconteça a  montagem 
do jornal e seleção de fo-
tos. Após essas etapas, o 
jornal é encaminhado para 
uma gráfica fora da escola. 
Quando o jornal retorna, 
os participantes da equipe 
se reúnem para distribuí-lo 
à comunidade educativa. 
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10) Avaliação:
As conquistas, sem dú-

vida, são imensas. Percebe-
-se o reconhecimento atin-
gido pelo jornal quando 
os textos já chegam bem 
redigidos e com poucos 
equívocos com relação ao 

português padrão, quando os 
alunos se mostram críticos 
e conseguem discutir com a 
coordenação desde a pauta 
até a diagramação. Outro sal-
do positivo é a quantidade de 
solicitações para participar 

do jornal, inclusive o pedido 
de uma mãe. A repercussão 
do jornal também é perceptí-
vel na quantidade de empre-
sas que se interessam por pa-
trociná-lo e na receptividade 
dos alunos.

11) Perspectivas de futuro:
As perspectivas são as 

melhorares possíveis. Per-
cebe-se a cada um avanço 
na qualidade dos textos 
apresentados, no número 
de pessoas interessadas em 
participar e patrocinar e os 

alunos esperando pelo pró-
ximo jornal. A escola conta 
com uma direção que apoia 
muito o jornal e não mede 
esforços para fazer com que 
este se realize, dessa forma, 
acredita-se que é interesse 

da escola a continuidade do 
projeto, que tende a avançar 
à medida que acontece um 
amadurecimento de seus par-
ticipantes.

Conexão IA

Conexão IA é um jornal que foi criado através de 
um projeto empreendedor educacional onde os 
alunos interagem com a escola, família e sociedade, 
desenvolvendo as potencialidades de seus partici-
pantes objetivando o deleite de seus leitores com as 
notícias alicerçadas pela fé, moral, respeito e dig-
nidade humana. Parabéns aos criadores, escola e 
participantes do Conexão IA!   Márcia Brasiel, mãe 
de ex-aluna, Lara Brasiel, participante da equipe 
do Conexão IA

“O conhecimento humanista produz ideias, 
as ideias produzem sonhos, os sonhos trans-
formam a sociedade.” Assim como Auguste 
Cury destaca, acredito no potencial da escrita 
em formalizar nossos ideais por parte da 
palavra. Dessa forma, escrever no jornal “Co-
nexão IA” é um modo satisfatório de realizar 
esses sonhos. Camille Gallo, Aluna e jorna-
lista do Conexão IA

Ao chegar no Instituto Auxiliadora conheci o 
Conexão IA. Participei da primeira reunião 
na qual estavam presentes os jovens jornalis-
tas e os educadores, coordenadores do jornal. 
Impressionou-me a organização do grupo, a 
discussão da pauta, a consciência que tem da 
relevância social do Conexão IA e sobretudo 
o amor a este projeto. Ideias, muitas ideias e 
um grande desejo de que a próxima edição seja 
a melhor, é o  que percebo neste grupo. Outra 
constatação: perceber a espera e a felicidade dos 
alunos, educadores e famílias ao receberem a 
próxima edição. Auguro uma trajetória de su-
cesso ao projeto. Ir. Flávia Cristina Faria Dias 
– Diretora Institucional

O papel do jornal Conexão IA é ser instrumento 
transmissor de notícias junto à comunidade. Pelo 
fato de brotar da história e dos fatos cotidianos 
que acontecem na nossa escola, tem um papel im-
portante de ser  agente humanizador, a partir da 
notícia que veicula nossas ações. Mostra-se aberto 
à participação dos alunos, tocante às reflexões 
e no auxílio do processo de democratização das 
ideias o que o torna muito original e significativo 
para todos nós, alunos, pais e educadores. Tem 
sido muito gratificante acompanhar e trabalhar 
em parceria com o Conexão IA durante todos 
esses anos.  Magaly Aquino Gomes Rosa – Dire-
tora Pedagógica
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Inspetoria Nossa Senhora da Penha-BRJ

Aluno do INSG/Castelo compõe rap sobre o tema da CF-2016

Experiência 
Educomunicativa 3

O lançamento da CF no Instituto Nossa Senho-
ra da Glória, em Macaé RJ, teve um clima muito es-
pecial, ao som do rap “Vírus do Planeta” composto 
pelo aluno Antônio Carlos Barros Vasconcelos, do 
2º ano do Ensino Médio, mais conhecido como Ras-
taman.

O rap reúne ritmo e poesia (“rhythm and poe-
try”) e chegou na vida de Antônio ainda na infância, 
quando seu pai ouvia artistas como Gabriel, o pen-
sador, um dos maiores nomes deste estilo no Brasil.

“Cresci ouvindo rap com meu pai e meus irmãos. E 
mais tarde também com meus amigos. Fui me interes-
sando, pesquisando o assunto e veio a vontade de compor. 
Até que em 2013 fiz a minha primeira música, gravei, 
divulguei nas redes sociais e não parei mais” – conta o 
rapper macaense, hoje com 17 anos.

A divulgação deu certo e resultou na criação do 
grupo Família Free Rap, do qual faz parte até hoje. 
Imerso no universo do rap em Macaé, Antônio diz 

que a cidade é um celeiro de bons 
artistas deste estilo.

Além de estudar e estar sem-
pre presente nesses locais de cul-
tura rap, o jovem é beat maker e 
produtor.

“Faço os instrumentais e deixo 
disponíveis para quem se interessar 
em criar letras para essas bases rít-
micas (beats). Então faço a produção, 
gravo e edito o áudio para esses ar-
tistas. Quero a música também para 
o meu futuro. Pretendo fazer curso 
técnico de sonorização, engenharia de 
som, gravação, masterização, e conti-
nuar vendendo beats” – afirma.

A ideia de fazer um rap com 
o tema da Campanha da Fraterni-
dade surgiu de um convite do Pro-
fessor Junior Guzzo, da equipe da 
Pastoral Escolar, que viu no aluno 
um potencial para envolver os jo-
vens na questão proposta pela CF.

“Quando recebi o convite, a le-
tra nasceu logo. Para mim, está sendo 
muito bom usar minha arte em uma 
campanha que faz o bem, que tem 
uma importância social e uma gran-
de dimensão, como a Campanha da 
Fraternidade”  – diz o jovem.

Para ele, esse olhar para o ou-
tro é a marca principal da escola 
salesiana.

“O INSG/Macaé não se prende 
apenas ao conteúdo das disciplinas, 
mas valoriza muito a parte humana. 
Aqui a gente estuda as disciplinas, 
mas também tem o lado humano. Não 
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somos tratados como robôs. 
Esse é o diferencial” – con-
clui o nosso Rastaman.

Conheça a letra do 
RAP:

Vírus do planeta

Brasil mostra sua cara pátria amada
O país onde a Amazônia já foi leiloada 
Vendida, colonizada, explorada o ano inteiro
O partido é verde, mas só visa o verde do dinheiro

Celebram o carnaval em Copacabana
Enquanto sujam ruas e esquecem Mariana
A lama poluente de rios e cidades 
O crime ambiental e sua impunidade

Florestas derrubadas por dinheiro sem pudor
O homem é seu lobo seu próprio predador
Caçando sua espécie ao longo da história
Lavagem cerebral deixa o povo sem memória

Alagamentos mundo em aquecimento
Alguns sem sanidade muitos sem saneamento
Que é básico pra vida tem muita coisa errada
Duvido um deputado viver sem água tratada 
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Refrão:
Cada dia mais comum cada vez mais normal 
O desperdício em massa da riqueza natural
Assinam protocolos gastando a caneta
(meu nome é Homo Sapiens, o vírus do planeta!) (2x)

Boto minha fé na futura geração 
Que de braços dados cada um com seu irmão
Usando suas forças num objetivo só 
Fazendo desse mundo um lugar melhor

Refrão:
Cada dia mais comum, cada vez mais normal 
O desperdício em massa da riqueza natural
Assinam protocolos gastando a caneta
(meu nome é Homo Sapiens, o vírus do planeta!) (2x)

Os: Outras composições do Antônio (Rastaman) es-
tão disponíveis no seguinte link: 
https://www.facebook.com/familiafreerap/?ref=hl

Boto minha fé na futura geração 
Que de braços dados cada um com seu irmão
Usando suas forças num objetivo só 
Fazendo desse mundo um lugar melhor
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Na cultura da Comunicação, uma nova 
visão de Ser Humano

Ir. Silvia Fonseca- IMM- Belo Horizonte

ducomunic@ndoE

O mistério da vida, do sobrenatural, das 
forças que atuam invisíveis, num entrelaçar 
de redes, o homem é bombardeado de todos 
os lados, atingindo a essência de seu ser que 
é um ser em relação. Na verdade, todo o per-
curso da vida deve ser marcado pela apren-
dizagem de algo que o torna mais humano, 
mais divino, mais sábio; mas em meio a um 
turbilhão de ideias a imagem do homem 
aparece muitas vezes fragilizada, desorde-
nada, fragmentada. O poder das tecnologias 
invade a privacidade do homem sem deixá-
-lo com tempo para se reconstruir. A per-
cepção de desencanto do domínio de nosso 
planeta proporcionou ao redor e no interior 
de cada indivíduo uma mudança que se ma-
nifesta também no senso do sagrado. A de-
monologia e a angiologia são expressões da 
redescoberta do imaginário e do sobrenatu-
ral. Como os rituais esotéricos, as operações 
mediúnicas. . Segundo Castro (1997), 

Todas as instâncias perceptíveis são in-
corporadas como básicas à construção do 
sujeito. As emoções, intuições, o mundo do 
imaginário, o esoterismo, a mística, a esté-
tica, dentro de uma sociedade globalizante 
constituem-se em possibilidades novas para 
a penetração da vida tomada como mistério 
a ser detectado e vivenciado.

A experiência é privilegiada como meio 
para atingir o proposto, perdendo a hege-
monia da racionalidade. A subjetividade é o 
caminho de si e do mundo. Os meios não são 
levados em conta, contando que a sensação 
e função momentânea de estados eufóricos e 
entusiásticos proporcionem a saída da per-
cepção do cotidiano como peso e rotina.

A informática com seu poder quase má-
gico produz o simulacro da realidade em 
seu universo fantástico, criando a realidade 
virtual: indefinição entre o real e o imagi-
nário. As vivências na grande maioria se 
dão a partir do simulacro. Os conceitos de 
proximidade, distância, real e imaginário, 
são transformados. A informatização muda 

os setores da sociedade. A rapidez dos acon-
tecimentos consumidos leva a uma inversão 
no todo e a um recuo individual para o pró-
prio eu que vivencia essa ciranda do mundo. 
A subjetividade constata-se carente de uma 
consistência que a sustente e a retenha ante à 
voracidade dos apelos.

A competição no mercado do trabalho 
mediante a um processo seletivo provoca as 
frustrações no mercado juvenil. A quebra dos 
valores e parâmetros tradicionais promovem 
inseguranças e indefinições, levando as pes-
soas a acreditarem nas linguagens religiosas, 
ideológicas fundamentalistas ou afetivo-so-
ciais.

A cultura emergente produz nova lin-
guagem, altamente expressiva dessa nova 
realidade dada como cosmo-psico-social. Ex-
pressiva enquanto se apropria de termos do 
idioma inglês, de modo especial para indicar 
os nomes e configuração das “máquinas”, dos 
programas, dos meios, das possibilidades e da 
realidade vivencial proporcionando a realida-
de virtual.

 A sociedade pós-moderna está fragmen-
tada, desiludida. A leitura das manifestações 
aparentes pode induzir ao niilismo, ao de-
sespero. Mas nesta etapa de busca de novos 
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Dimensão Intrapessoal

O ponto de partida, sem dúvida, é a 
certeza de que o ser humano ao ser criado 
à imagem e semelhança de Deus carrega 
dentro de si uma gama de valores que po-
deríamos dizer inesgotável.  A pessoa, à 
medida em que cresce, vai tomando cons-
ciência de que uma parte de seu mundo in-
terior já está sendo revelada, descoberta, 
conhecida, confirmada por outras pessoas. 
À sua frente está sempre algo desconhe-
cido a ser descoberto, que lhe é singular, 
característico, talvez fazendo com que ela 
seja diferente em meio a uma multidão. 
“Pela comunicação intrapessoal procuramos 
equilibrar as nossas contradições, comunicar-
-nos entre o nosso universo organizado e de-
sorganizado, o visível e o invisível, entre o que 
controlamos e o que nos escapa. Comunicamos 
melhor se aprendemos a dialogar com as nossas 
tendências contraditórias.”  Moran (2000:7).

Este processo de penetração em nosso 
âmago poderia ser chamado de busca de 
identidade pessoal; também poderíamos 
denominá-lo de revelação e encantamento 
com a imagem original idealizada por nos-
so criador. O descortinar do ser acontece 
em meio às surpresas para a própria pessoa 
e para os outros, por isso vem revestida do 
mistério da revelação e do encantamento 
por parte de quem compreende o processo. 
A necessidade que o ser humano tem de 
encontrar a própria essência, o eu original 
exige um contínuo esforço para entrar em 
contato com a esfera mais íntima, para se 
avaliar, reconhecendo seus limites e pos-
sibilidades. O reconhecimento de limites e 
possibilidades poderá produzir no ser hu-
mano qualidades fantásticas em diferentes 
áreas, favorecendo o desenvolvimento in-

paradigmas, de novos referenciais, há uma 
procura pelo reencontro, pela integração. 
Só que a sociedade não quer apoiar-se mais 
nas velhas explicações, nos velhos mitos 
que procuravam explicar tudo.  Moran 
(2000:7).

Neste contexto emerge a necessidade 
do homem mergulhar em si mesmo procu-
rando a sua identidade e a necessidade de 
confrontar-se com seus semelhantes num 
contexto que não prioriza o processo de 
personalização do sujeito. 

telectual, afetivo, social, ético, espiritual.
Quando pensamos na dimensão intrapes-

soal, não podemos excluir nossos sentimen-
tos e emoções na busca de construirmos um 
perfil real de nós mesmos. Também em rela-
ção ao conhecimento de outras pessoas po-
deremos colocar como referência esses dois 
aspectos: sentimentos e emoções. Se conse-
guirmos detectar aquilo que as motiva, o que 
lhes interessa e o que elas sentem, podere-
mos prever o comportamento delas em um 
processo interativo. 

As estratégias para gerenciar certa ima-
gem de nós mesmos são muito frequentes 
no nosso cotidiano. Em medida considerá-
vel, nós selecionamos as nossas imagens que 
correspondem àquelas que nós preferimos 
ou estão de acordo com aquilo que pensamos 
e aceitamos de nós mesmos para contrapor 
àquelas que não apreciamos em nós. Vivemos 
a dialética do “ser e não ser” continuamente. 
A imagem que passamos para os outros nem 
sempre é real, pois se encontra em constan-
tes mutações, tentando se espelhar na ima-
gem que idealizamos para nós e naquela que 
os outros idealizam para nós.

Poderemos cometer um grande erro 
quando cremos que a nossa imagem seja de 
qualquer modo distinta das várias que apre-
sentamos em nossas interações com os ou-
tros. Os dois conceitos estão estreitamente 
ligados como evidenciaram os interacionis-
tas simbólicos George Hebert Mead e Char-
les Horton Cooley. A nossa opinião sobre nós 
mesmos não é independente daquela que os 
outros pensam de nós, mas ela é o produto. É 
no percurso das interações sociais cotidianas 
que nós experimentamos várias 
imagens públicas de nós mesmos 
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e aquelas que têm mais sucesso tornam-
-se eventualmente parte de nossa opinião 
duradoura de nós mesmos. Mead (1934) 
sustentava que “o eu é essencialmente 
uma estrutura social, e nasce da experiên-
cia social.” O eu não é uma série de cate-
gorias individuais misteriosas. É a nossa 
representação de como as outras pessoas 
nos veem, interiorizado em nossas rea-
ções. Saber gerenciar as impressões não 
é um processo para influenciar aquilo que 
os outros pensam de nós, mas em última 
análise, isso determinará também aquilo 
que pensaremos de nós mesmos. Portanto, 
nós nos tornaremos aquilo que os outros 
pensam que nós sejamos.  O conceito do 
eu é baseado na habilidade de reconhecer 
a si mesmo como indivíduo distinto.

 O conceito do eu não é ainda o tipo 
de imagem de nós mesmos perfeita, for-
te e duradoura que às vezes sustentamos. 
É uma criação profundamente social, o 
produto do modo como as outras pessoas 
nos veem, mais a nossa habilidade de ge-
renciar tais impressões. Podemos sentir-
-nos inteligentes ou estúpidos, de belo ou 

comum aspecto, confiantes em nós mesmos 
ou tímidos em uma única jornada, de acor-
do com o lugar onde estivermos e de acordo 
com a razão que as outras pessoas demons-
tram em nossos confrontos. 

Ao longo da vida devemos ser capazes 
de gerenciar com habilidades as impressões, 
oriundas do meio social. Poderíamos citar 
como pré-requisitos duas posturas funda-
mentais: sermos sensíveis às exigências de 
várias situações, coerentes em nossas auto 
apresentações e avaliar continuamente os 
nossos comportamentos. A pessoa que é ca-
paz de adquirir essa habilidade será capaz de 
estabelecer relações sociais remunerativas 
com os outros e de revelar seu eu pessoal 
de modo mais autêntico. Consequentemente 
essa será capaz de realizar o projeto de Deus 
idealizado para cada pessoa. No plano de 
Deus não nascemos por acaso e na descober-
ta deste plano está a teimosia de sermos fe-
lizes em relação com os outros. Quanto mais 
nós interagimos, mais nos tornamos distin-
tos, singulares, abertos às novas interações.

MORAN, José Manuel. As muitas formas de comunicar-nos. Disponível em: 
< http://www.eca.usp.br/prof/moran/muitas.htm>. Acesso em: 19 abril 2006.

CASTRO, Cláudio de Moura. Cidadão do Ano 2000: Robô ou filosofo. Dois Pontos, 
Belo Horizonte, [s.l.], v.4, n.33, jul/ago,1997.

MEAD, G.H. Mind, self  and society from the standpoint of  a social behaviorist (C. 
W. Morris, Ed.). Chicago: University of  Chicago Press, 1934. 

Bibliografia


