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RESUMO

A proposta desse trabalho foi compreender de que forma a comunicação, a
educação e a cultura foram articuladas na concepção e na prática das ações do
projeto Proteger é Preciso, executado pela ONG Oficina de Imagens – Comunicação
e Educação. Para tanto, buscou-se a correlação entre os conceitos de comunicação,
educação e cultura de forma a elencar os aspectos que os aproximam e conformam
essa inter-relação, com destaque para a maneira como o contexto da revolução
tecnológica, da cultura midiática e da sociedade midiatizada interfere nos processos
educativos. Para auxiliar na compreensão dessa inter-relação, procurou-se
identificar aspectos das mediações que conformavam as interações entre os
participantes do projeto no momento em que aconteciam as oficinas, sob o ponto de
vista das múltiplas mediações (Guillermo Orozco) e das mediações comunicativas
da cultura (Martín-Barbero). Além disso, procurou-se compreender a relação das
mediações com o ecossistema comunicativo e as diretrizes da educomunicação. O
percurso metodológico em campo contou com observação participante, entrevistas
semi-estruturadas, análise documental e grupo de discussão.

Palavras-chave: Comunicação. Educação. Cultura. Educomunicação. Ecossistema
Comunicativo. Mediações.
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ABSTRACT

The purpose of this work was to understand how communication, education and
culture were articulated in the conception and practice of the Proteger é Preciso
project, executed by the NGO Oficina de Imagens - Comunicação e Educação. A
correlation was made with the concepts of communication, education and culture,
pointing out the characteristics between them and that construct this interrelationship
highlighting the way in which the context of the technological revolution, media
culture and the mediatized society interfere in the educational processes. To help
understand this interrelationship, aspects of mediations present in the interactions
between project participants at the time of the workshops were identified, from the
point of view of the multiple mediations (Guillermo Orozco) and the communicative
mediations of culture (Martín-Barbero). Besides that, it was necessary to understand
the relation of the mediations with the communicative ecosystem and the guidelines
of educommunication. The methodological resources used were participant
observation, semi-structured interviews, data analysis and discussion groups.

Key-words:Communication. Education. Culture. Educommunication. Communicative
Ecosystem. Mediations.
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1. INTRODUÇÃO

Comunicação, Educação e Cultura. Três termos estreitamente interligados e,
também, campos de estruturações, atritos e convergências. Na superfície, sabe-se
que eles constituem processos de produção de sentido e circulação de significados,
mas a questão que emerge ao dispô-los lado a lado gira em torno da compreensão
sobre o que compete a cada um, separadamente, e o que os torna tão próximos. E
ainda, quais processos estão envolvidos nessa aproximação e quais mediações os
constituem.
Paulo Freire denomina como cultura do silêncio “o conjunto de pautas de
ação e esquemas de pensamento que conformaram a mentalidade e o
comportamento dos latino-americanos desde a conquista”. (FREIRE apud MARTÍNBARBERO, 2014, p.23). Para o pesquisador, a opressão foi moldando nossa
consciência, século após século, até que “o oprimido viu no opressor seu
testemunho de homem”. (FREIRE, 2011, p.65). Nesse contexto hegemônico, a
história da América Latina narra, mesmo que tacitamente, um extenso processo de
incomunicação. Primeiramente entre seus diferentes passados – o que permitiu
interpretar a colonização como processo histórico em detrimento de uma fatalidade
do destino – e depois, quanto ao fazer político das massas. (MARTÍN-BARBERO,
2014). “A comunicação se carrega de uma significação política irrefutável ao
descobrir as muitas faces da violência simbólica adicionada à outra, a da fome e da
exclusão social”. (Ibid., p.28).
As estruturas de dominação pela cultura adquiriram várias facetas e a
educação foi mais uma forma de, lentamente, transformar uma situação de força em
situação de fato e, ainda por cima, legitimada pelos oprimidos. Educação que só fez
prolongar a cultura do silêncio ao longo dos séculos. “A palavra do povo, a palavra
pública, continua marginalizada ou é tornada funcional”. (Ibid., p.26). E assim, os
sujeitos foram impedidos de falar de si a partir do próprio mundo. O oprimido era
obrigado a falar a linguagem do opressor. É com Paulo Freire, ao desmontar os
mecanismos que obrigam o oprimido a falar a linguagem do opressor, que se revela
a figura mais íntima da dominação. A partir do momento em que os sujeitos –
“animais construídos de palavras” - assumem a palavra original do seu mundo, que
emerge da sua classe, terra e trabalho, é que se rompe a coesão do grupo no
sistema. (MARTÍN-BARBERO, 2014). “Mas a essa palavra não se chega sem
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atravessar a espessura escura da língua, sua densa estrutura ao mesmo tempo
elementar e complexa, através da qual a sociedade e o mundo se apresentam como
‘codificados’, como trama de signos a decodificar, a decifrar”. (Ibid., p.29). Nesse
diapasão, para Paulo Freire, cabe à linguagem instalar o sujeito em um “sistema de
coisas” a partir do sistema de palavras.
É nesse momento que o pesquisador abre a porta para a comunicação, a
partir da sua estrutura dialógica. “Pois há comunicação quando a linguagem dá
forma à conflituosa experiência do conviver, quando se constitui em horizonte de
reciprocidade de cada homem com os outros no mundo”. (MARTÍN-BARBERO,
2014, p. 29). Ao vincular o sentido da comunicação à geração de uma linguagem
capaz de nomear o próprio mundo é que, para Martín-Barbero, a pedagogia de
Paulo Freire oferece o primeiro aporte inovador da América Latina à Teoria da
Comunicação. Está dado o pontapé inicial para compreender a relação da
Comunicação, Educação e Cultura a partir da realidade latino-americana.
É sabido que, na contemporaneidade, os avanços ligados à tecnologia
marcam profundas transformações na sociedade. Modificam as estruturas de
dominação, permitem uma maior conexão entre os sujeitos, facilitam a troca de
conhecimentos, potencializam os intercâmbios culturais, dinamizam processos de
aprendizagem etc. Por mais que essas transformações não atinjam a maior parcela
da população mundial, novas experiências plurais e redes de saberes diversos
estabelecem-se como resultado dos encontros entre os processos comunicacionais,
socioculturais e educativos. Esse contexto é também marcado pela exacerbada
veiculação de informações, das quais nem sempre se tem o conhecimento de suas
fontes.
Por isso, o exercício do olhar crítico e a atenção às peculiaridades inerentes
ao processo de produção da informação tornam-se extremamente importantes para
que os sujeitos possam se posicionar no mundo de maneira crítica e consciente, de
forma a exercer a sua cidadania. A comunicação, enquanto processo central das
relações, atravessa a maneira como a sociedade lida com as interações, com o
tempo, com o espaço, com a cultura e, inclusive, com a educação e as formas de
aprendizado. É por isso que, de acordo com Freire (2000), “a educação para hoje é
a que melhor adapte homens e mulheres ao mundo tal qual está sendo”. (p. 95).
Nessa perspectiva, vale ressaltar que o conhecimento sobre as aplicabilidades
interacionais dos meios de comunicação e das tecnologias de informação e
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comunicação junto a processos educacionais, para além de uma leitura crítica da
mídia e do próprio uso dos meios, é de grande relevância, lugar onde atua a
educomunicação.
Não é segredo que as políticas de comunicação no Brasil são reféns do
mercado. Para Gomes e Maia “a cena política contemporânea é quase
integralmente midiática e, portanto, organizada segundo as lógicas próprias da
visibilidade controlada pelos meios de massa e dependente do seu sistema de
funcionamento”. (GOMES; MAIA, 2008, p. 22). Dessa forma, são poucas as
iniciativas por parte do Estado que promovam políticas públicas de incentivo ao
despertar de um olhar crítico sobre os meios de comunicação - principalmente entre
crianças e jovens em relação aos meios com os quais têm acesso - e sobre como
esse campo assume um papel central na sociedade. Para suprir essa lacuna
deixada pelo poder público, algumas ONGs, principalmente a partir da década de
1980, com o advento da internet e das tecnologias audiovisuais, têm atuado no
campo da comunicação popular e da educação não-formal, promovendo
oportunidades para o público jovem carente desse tipo de conhecimento, tanto
crítico

quanto

técnico-operacional

dos

meios

de

comunicação

e

suas

potencialidades.
A configuração desse cenário convoca a um questionamento acerca da forma
como essas organizações realizam a mediação entre a comunicação, a educação e
a cultura na concepção e na prática de suas atividades, na tentativa de suprir essas
lacunas deixadas pelo poder público e pelo sistema educacional. Dessa forma, o
objetivo dessa pesquisa foi investigar como isso se dá na execução de um projeto
sociocultural de uma ONG que atua no campo da educomunicação. A organização
escolhida para a empiria dessa pesquisa foi a Oficina de Imagens – Comunicação e
Educação, fundada há 18 anos por profissionais da área de comunicação,
reconhecida e premiada no Brasil e na América Latina pelo seu trabalho no campo
da educomunicação, cuja abrangência de seus projetos, até o ano de 2016, havia
alcançado mais de 200 municípios, em cinco estados brasileiros, com o atendimento
de um público de cerca de 10 mil pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens,
representantes da área da infância e adolescência, jornalistas, entre outros atores
sociais. Essa organização executa suas iniciativas sob dois eixos políticos: 1)
Comunicação e Direitos; 2) Educação e Fortalecimento do Sistema de Garantia dos
Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD). Dentre suas principais ações,
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destacam-se o suporte a jornalistas e estudantes de comunicação, quanto à
cobertura da área da infância, o monitoramento de matérias jornalísticas
relacionadas à vida de meninos e meninas no país, e atividades relacionadas à
educação para a mídia e à experimentação de linguagens e tecnologias de
comunicação.
O projeto executado por essa ONG, selecionado para ser investigado nesta
pesquisa, chama-se Proteger é Preciso (PeP) que, por meio da linguagem e
dispositivos atinentes à comunicação, proporciona o aprendizado de crianças e
adolescentes,

residentes em

regiões

afetadas pela

mineração,

quanto

à

mobilização, prevenção e enfrentamento de violações de direitos humanos. Esse
projeto é executado em seis municípios do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais,
onde se instalam minas da mineradora Vale. Dessa forma, optou-se por
acompanhar, durante o ano de 2016, os grupos dos jovens que participavam das
oficinas nos municípios de Nova Lima (bairro Jardim Canadá) e Ouro Preto (distrito
de Antônio Pereira). O critério de escolha dos territórios deu-se pelo tipo de atividade
realizada, com maior aproximação com o campo da comunicação, e pela
proximidade com o município de Belo Horizonte.
Para cumprir o objetivo geral dessa pesquisa - investigar de que forma e a
partir de quais mediações se dá a inter-relação entre Comunicação, Educação e
Cultura na concepção e nas práticas de um projeto sociocultural que atua no âmbito
dos direitos humanos, da mobilização social e da formação de cidadania sob os
preceitos da educomunicação – foram propostos quatro objetivos específicos. Quais
sejam: debater conceitualmente a questão dos processos de mediação nas práticas
socioculturais que relacionam comunicação, educação e cultura; caracterizar a
trajetória e o atual estágio de atuação da ONG Oficina de Imagens, com especial
ênfase nas práticas de articulação e mediação entre a comunicação, a educação e a
cultura; caracterizar e analisar os sujeitos e os contextos socioculturais em que o
projeto Proteger é Preciso é realizado, e investigar as concepções e as práticas de
mediações entre comunicação, educação e cultura realizadas pelos sujeitos
envolvidos no projeto (agentes institucionais e participantes), por meio da análise de
suas representações, suas práticas e os produtos resultantes das oficinas.
Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de debater e
relacionar os conceitos de comunicação, educação e cultura, e os seus
desdobramentos, no âmbito da educação formal, não-formal e da educomunicação.
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Além disso, procurou-se debater sobre a Teoria das Mediações, com ênfase na
perspectiva das mediações comunicativas da cultura e das múltiplas mediações,
com Jesús Martín-Barbero e Guillermo Orozco Goméz, de forma a apontar como os
seus processos estruturam e se relacionam com a cultura, comunicação e
educação.
Em um segundo momento, foi realizada a caracterização da Oficina de
Imagens e do projeto Proteger é Preciso (PeP), de forma a abordar os aspectos
financeiros, técnicos e humanos, dentre outros aspectos necessários para
compreender a estrutura e o funcionamento da ONG, além do detalhamento sobre o
histórico, o planejamento, as ações, os produtos, o público-alvo e a metodologia do
projeto. O percurso metodológico da pesquisa também contemplou a observação
participante ativa nas oficinas, nas ações e nas atividades dos territórios escolhidos
para serem acompanhados, a fim de compreender os seus processos, aproximar
dos seus participantes e da equipe do projeto e identificar aspectos das mediações
que conformavam as interações dos jovens nos momentos das oficinas. Para
complementar as informações obtidas na observação participante, foi utilizada a
análise documental de materiais coletados e/ou consultados em campo, como
fotografias, vídeos e textos produzidos pelos jovens durante as oficinas, além de
outros documentos fornecidos pela ONG.
Além da revisão bibliográfica e da observação participante, ao longo da
pesquisa de campo foi possível elaborar questões concernentes ao que era
observado, alinhadas à perspectiva teórica e ao objetivo dessa pesquisa. Dessa
forma, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o coordenador executivo
da Oficina de Imagens, com a coordenadora pedagógica do projeto e com os
técnicos e educadores que atuavam nos territórios onde se deu a pesquisa de
campo. Por fim, para completar esse percurso metodológico, realizou-se um Grupo
de Discussão (GD) com os jovens que participavam do projeto nos dois territórios
acompanhados. A escolha desse método deu-se para que alguns temas que
surgiram, durante a observação participante e por meio da análise documental,
fossem trabalhados de forma a proporcionar uma compreensão sobre as
experiências vivenciadas pelos jovens nas oficinas, sobre a forma como percebiam
de que maneira a participação no projeto alterou suas concepções de vida, sobre
como avaliavam a metodologia e os conteúdos das atividades e sobre o que
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pretenderiam fazer com o que aprenderam, de maneira a captar o que emergia, ora
como fala individual, ora como sentido compartilhado.
Acredita-se que a importância dessa pesquisa está no âmbito da contribuição
para um campo do conhecimento ainda pouco explorado, cujos debates são atuais e
as possibilidades, inúmeras. Vale destacar que a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) incluiu, em 2014, mais um indicador na
plataforma Sucupira1, que avalia o impacto das ações dos programas de pósgraduação em termos de sua inserção social. O documento caracteriza este
indicador da seguinte forma: “avalia como os egressos, produção científica e
produção técnica contribuem para a compreensão e a intervenção frente a
problemas sociais relevantes”. (SUCUPIRA, 2014, p.34). Dessa forma, acredita-se
que a temática trabalhada por esse estudo atende a esse indicador no que tange à
proposta de promover diálogos entre a universidade, a educação não-formal e o
terceiro setor.

1

A Plataforma Sucupira é uma ferramenta que coleta informações, realiza análises e avaliações dos
programas de Pós-Graduação brasileiros e serve de base para referência do Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG).
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2.

COMUNICAÇÃO,

EDUCAÇÃO

E

CULTURA:

UMA

APROXIMAÇÃO

CONCEITUAL

2.1 Cultura e Comunicação

Todo fenômeno humano é constituído pela comunicação e pelas relações
sociais. Para Peruzzolo, “estudar a comunicação como fenômeno humano é
compreendê-la como fenômeno cultural. Portanto, comunicação e cultura [...] são o
mesmo corpo: um, o sangue (a comunicação) e o outro, o sistema arterial (a
cultura)” (2006, p. 28). Assim, à primeira vista, a proximidade dos termos do binômio
comunicação/cultura parece inquestionável e tal interface se constrói na medida em
que, grosso modo, ambos os termos constituem processos de produção e circulação
de significados socialmente estabelecidos e de produção e circulação de sentidos
atribuídos a partir de apropriações dos significados, uma vez que esses acessam
sentidos os mais diversos. As interações e a cultura produzem significados que são
colocados em circulação a partir das apropriações e, com isso, diferentes sentidos
são produzidos a partir dos diferentes significados. A questão dos significados está
sempre ligada à ideia das convenções estabelecidas, e os sentidos relacionam-se
àquilo que a apropriação e o uso fazem desses significados codificados
culturalmente - e ao fato de que ambos reinventam-no. Os significados se referem à
norma cultural e os sentidos àquilo que é reinventado a partir das apropriações, das
subjetivações.
Assim,

a

cultura

codificadora/decodificadora

pode
dos

ser

sentidos

apreendida
e

significados

enquanto
das

matriz

relações

de

comunicação. Dessa forma, emerge a possibilidade de se pensar a cultura como um
sistema constituído por universos informacionais singulares, por trocas de
informações e mensagens, ou seja, por um sistema de comunicação. Nesta
perspectiva, é por meio de símbolos socialmente programados e individualmente
apreendidos a partir de convenções estabelecidas que a comunicação humana
realiza-se.
As convenções e os símbolos, eminentemente transformáveis, se interpõem
como uma lente entre os elos do processo comunicacional, figurando
originariamente no coletivo e só posteriormente no indivíduo, através de
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inúmeras estratégias de socialização, que cada cultura define para seus
sujeitos. (RODRIGUES apud BARROS, 1993, p. 6)

Daí

que

se

torna

praticamente

impossível

estudar

os

processos

comunicacionais sem relacioná-los à cultura e vice-versa. Conforme Stuart Hall
(1997), as últimas décadas testemunharam uma revolução no pensamento humano
sobre a cultura, uma espécie de virada cultural observada na Europa por meio da
alteração dos valores tradicionais da classe operária inglesa no período posterior à
Segunda Guerra. Essa virada cultural passou a influenciar a vida acadêmica a partir
da década de 1960.
Dessa revolução surgiram na Inglaterra os Estudos Culturais2, por meio do
Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS), fundado em 1964 por Richard
Hoggart, professor de literatura na Universidade de Birmingham. O período clássico
dos Estudos Culturais ingleses aconteceu entre as décadas de 1960 e 1980, nas
quais a interpretação marxista na investigação da cultura foi predominante. Os
estudos foram influenciados especialmente, pelas teorias de Louis Althusser e
Antonio Gramsci.
Esse campo interdisciplinar (ESCOSTEGUY, 1998, 2001; JOHNSON, 1999)
passou a considerar a cultura como eixo central, peça-chave e determinante na
pesquisa de recepção, fator até então desconsiderado pelas correntes de pesquisa
em comunicação anteriores. As relações entre a cultura contemporânea e a
sociedade - suas formas culturais, instituições e práticas culturais – passam, então,
a compor o eixo principal dessas pesquisas.
Aproximando-se do vasto campo das práticas sociais e dos processos
históricos, os cultural studies preocuparam-se, em primeira mão, com os
produtos da cultura popular e dos mass media que expressavam os rumos
da cultura contemporânea. Tentaram redescobrir outras tradições teóricas
sociológicas, deixando de lado o estruturo-funcionalismo norte-americano,
pois este não dava conta de compreender as temáticas propostas.
(ESCOSTEGUY,1998, p. 89).

Os Estudos Culturais ingleses integraram as características socioculturais dos
usuários dos meios de comunicação na análise da circulação de mensagens no seio
de uma dinâmica cultural. Desloca-se o polo de reflexão dos meios para os grupos
sociais integrados em práticas sociais e culturais mais amplas. Assim, não apenas a
2
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cultura em geral, mas especialmente a cultura popular ganha um peso explicativo na
ciência a partir dos Estudos Culturais ingleses.
Para compreender as apropriações da mídia, esses estudos recorrem a
abordagens identificadas com as disciplinas de antropologia e sociologia, além da
própria comunicação, dentre outras. A necessidade de empregar os conhecimentos
de outras disciplinas se dá porque para investigar o papel dos meios de
comunicação na sociedade, torna-se obrigatório o estudo da cultura.
Contudo, Braga (2011) alerta-nos para o fato de que “é preciso distinguir, na
cultura, o que é objeto das preocupações culturais etnográficas; e o que deveria ser
o objeto principal das preocupações do Campo da Comunicação” (p. 75). O autor
explica que a partir do momento em que a cultura-identidade (enquanto dado prévio,
segundo o qual os seres humanos inscrevem-se em sua comunidade e
desenvolvem estrategicamente seu ser) é ultrapassada por processos largamente
autopercebidos de inserção (trabalhados) - processos esses que levam à percepção
de que pode ocorrer uma escolha entre diversidades (e não mais apenas
“acolhimento” e “permeação” na identidade) - surgem duas perspectivas no espaço
cultural que interessam ao estudo comunicacional.
A primeira perspectiva refere-se à constatação da diversidade cultural como
base para uma objetivação/problematização da questão comunicacional. Como
exemplo, Braga cita que, nos séculos XVIII e XIX, a utilização da expressão “meios
de comunicação” como referência a transporte e vias de circulação, possivelmente
decorria da percepção de que aqueles meios possibilitavam a interação cultural
entre locais diferentes - sendo que “local”, naquele contexto, não se referia apenas a
território, mas também ao que ali acontecia em perspectivas de cultura. (BRAGA,
2011). Dessa forma, tal concepção foi adotada para referir-se a processos de
ocorrência de interação entre diversidades, haja vista que, nos séculos XVIII e XIX, a
diversidade era percebida entre povos diversos. Contudo, foi preciso primeiramente
que se percebesse a existência de diferenças internas em uma mesma cultura para
que, então, se refletisse sobre a circulação e as interações entre elas.
Já a segunda perspectiva é apontada por Braga como a autoexplicitação do
gesto cultural. Para ele, a interação entre os sujeitos é trabalhada com consciência
das próprias regras do jogo proposto pela tradição e pelos hábitos.
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Quando a cultura se percebe cultura, quando o gesto que faço não pode
mais se justificar como se fosse “natural” – através de um “é assim que se
faz” – já não estamos exclusivamente no território da cultura, mas também
no da Comunicação. Ou seja: não é mais cultura enquanto modo de ser,
mas cultura enquanto comunicação. É sempre “cultura”, é claro, mas não o
é mais apenas como nos acostumaram a vê-la os antropólogos. O gesto de
cultura (fala, dança, criação, comportamento), em situação de autoexplicitação, já não é apenas movimento de participação e de identificação
do indivíduo na comunidade. É também expressão consciente desse
identificar-se – é comunicação (aos iguais e aos diferentes) da opção feita.
Corresponde a uma seleção entre diversos jogos e atuação consciente
sobre suas regras, via interação social. É nesta perspectiva que o gesto
cultural nos interessa. (Ibid., p. 75).

De acordo com o autor, a correlação dessas duas perspectivas decorre em
questões que podem ser tratadas de outras formas por outras disciplinas, mas que
para o campo da Comunicação são consideradas como “questões de comunicação”
(BRAGA, 2011). Traçado este quadro, o foco da perspectiva comunicacional,
portanto, se dá nas interações comunicacionais que compõem a cultura.
Dessa forma, Braga e Calazans (2001) consideram que a conversação,
“espécie de mediação cotidiana do conjunto das relações, da difusão das ideias e da
formação das condutas que têm lugar na sociedade” (RÜDIGER apud BRAGA;
CALAZANS, 2001, p. 16), seria a síntese do que constitui o objeto do campo da
comunicação em sua essência. Os autores acreditam que a palavra “conversação”
enfatiza a ideia de troca comunicacional, mesmo que os objetivos de uma “conversa”
sejam os mais diversos possíveis. Entretanto, chamam a atenção para uma ressalva
acerca do emprego desse termo. Para os autores as expressões “conversação” e
“conversa” funcionam como uma metáfora do que ocorre entre sujeitos em uma
situação presencial ampliada para o espaço social. Por isto eles aceitam o conceito,
mas optam por utilizar as expressões “interação social”, “interação comunicacional”
ou, simplesmente, “interação”. Em concordância com os autores, essas expressões
também serão utilizadas neste texto.
Ora, se interação é conversação, podemos dizer que é também diálogo. E a
estrutura dialógica é justamente a porta que Paulo Freire nos abre para a
comunicação. O diálogo freiriano não significa, a princípio, uma prática onde na qual
estabelecem-se acordos, mas sim, uma experiência de encontro, às vezes
conflituoso, entre os sujeitos. A linguagem é uma mediação da interação entre os
sujeitos, e a comunicação acontece quando ela dá forma à conflituosa experiência
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do convívio em sociedade, inserida em uma determinada cultura, por meio do
diálogo.
O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para
designá-lo. Se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma
necessidade existencial (FREIRE, 1980, p. 42).

Há comunicação quando a linguagem institui um horizonte de reciprocidade
entre os sujeitos no mundo. Para Martín-Barbero a linguagem é “uma forma de
habitar o mundo, de se fazer presente nele, de compartilhá-lo com outros homens”
(2014, p. 3). O processo de produção e circulação de sentidos se faz por meio da
linguagem, que é mais do que uma forma de expressar ideias e veicular discursos e
narrativas. “Pensar a linguagem como mediação é pensá-la ao mesmo tempo como
feita de signos e prenha de símbolos” (Ibid., p. 31).
São justamente os processos simbólicos e também os práticos que, para
Braga e Calazans (2001), organizam as trocas entre os seres humanos, viabilizando
as diversas ações e objetivos em que se veem engajados. Para esses autores, essa
é uma forma intuitiva de se referir à interação social, e o que constitui o objetivo da
Comunicação Social moderna é exatamente observar como a sociedade interage
por meio do sistema mediático disponível e dos meios de comunicação.
Portanto, as interações sociais são diferenciadas e aqueles autores
subdividem-nas em três modos básicos. O primeiro corresponde às Interações
Conversacionais. São as interações face a face, construídas por meio de trocas em
tempo real, que dependem sucessivamente das reações e respostas entre
interlocutores. Braga e Calazans apontam que essa interação é frequentemente
referida como “simétrica”, pois, em tese, os interlocutores disponibilizariam dos
mesmos recursos de fala e escuta. Entretanto, sabemos que as relações na
sociedade ultrapassam essa simetria estrutural por diversas variáveis; cultura,
fatores socioeconômicos, fatores pessoais e etc. Algumas dessas assimetrias estão
diretamente ligadas ao conceito de diálogo, conforme aborda Paulo Freire (1980), e
são consequências de desigualdades e opressões.
O segundo modo de interações sociais são as Mediadas de Tipo Dialógico,
que se assemelham ao modelo conversacional, mas se diferem principalmente pelo
fato de a presencialidade não ser um fator fundamental para que esse tipo de
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interação aconteça. Na troca de e-mails, nas conversas pelo whatsapp, pelo telefone
e etc., são mantidas a reciprocidade, o dialogismo direto, a sucessividade de falas e
a alternância da ocupação dos lugares de escuta da mesma forma estrutural que
ocorre nas interações conversacionais.
Por fim, o terceiro modo de interações sociais são as Diferidas e/ou Difusas.
Sabemos que grande parte das interações em sociedade desenvolve-se em torno de
mensagens (que podem ser produtos, textos, discursos, entre outros), as quais se
delongam espaço-temporalmente, atingem e envolvem diversos interlocutores para
além da conversação face a face. Esse tipo de interação midiatizada também
transita entre homem/produto e homem/meio de comunicação. Por isso são diferidas
e difusas: diferidas no tempo e no espaço e difusas em relação aos destinatários.
São amplas relações entre um subsistema produtor/produto e um subsistema
receptor/produto, “permeadas ainda em outras mediações”3 (BRAGA; CALAZANS,
2001, p. 27).

2.1.1 Configurações comunicativas na cultura da sociedade midiatizada

Todos esses modos e processos de interações sociais explicitados
anteriormente, com exceção do modelo conversacional, são incididos pela
organização e pelo funcionamento das mídias. “Em tempos contemporâneos, a
experiência passa a ser redesenhada pela presença de tecnologias e seus
protocolos comunicacionais, atribuindo ao campo que organiza tais práticas um certo
papel regulatório” (RODRIGUES apud FAUSTO NETO, 2008, p.90).
Dificilmente há quem discorde do fato de que o advento dos meios de
reprodução técnico-industriais (jornal, foto, cinema e etc.) na modernidade e, mais
tarde, a onipresença dos meios eletrônicos de difusão (rádio, televisão, entre outros)
causaram profundas mudanças nas formas de cultura até então vigentes naquela
época (século XIX) e, consequentemente, nas formas de organização da sociedade.
O intenso crescimento dos meios de comunicação de massa, no século XX, e o
surgimento, nos anos 1980, de novas formas de consumo cultural propiciadas pelas
tecnologias - como os videocassetes, os videogames, os controles remotos, os CDs,
3

Neste ponto Braga e Calazans discordam de Martín-Barbero quando este propõe que a cultura
funciona como uma mediação fundamental entre os usuários e os meios. Para aqueles as mediações
culturais constituem o ambiente em que as interações acontecem.
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a TV a cabo, os computadores, os telefones e etc. – somados ao fenômeno da
globalização alteraram a dinâmica cultural das sociedades.
Dá-se o nome de Cultura Midiática (Cultura da Mídia) a essa dinâmica localizada no núcleo da globalização e também no centro das transformações
sociais - na qual a mídia adquire papel central “tanto no que diz respeito aos
suportes de produção cultural, quanto no que concerne aos condicionamentos desse
próprio processo de produção cultural”. (PORTO, 2012, p. 12)
Como fenômeno histórico, a Cultura da Mídia é relativamente recente.
Embora as novas formas da Indústria Cultural descritas por Horkheimer e
Adorno (1972) nos anos 1940 – constituídas por cinema, rádio, revistas,
histórias em quadrinhos, propaganda e imprensa – tenham começado a
colonizar o lazer e a ocupar o centro do sistema de cultura e comunicação
nos Estados Unidos e em outras democracias capitalistas, foi só com o
advento da televisão, no pós-guerra, que a mídia se transformou em força
dominante na cultura, na socialização, na política e na vida social. A partir
de então, a TV a cabo e por satélite, o videocassete e outras tecnologias de
entretenimento doméstico, além do computador pessoal – mais
recentemente – aceleram a disseminação e o aumento do poder da cultura
veiculada pela mídia. (KELLNER, 2001, p. 26).

Neste sentido, as mídias deixam de ser apenas auxiliares nos processos e
interações entre as instituições e os atores sociais e passam a ser uma referência
que engendra os modos de ser da própria sociedade. Esses processos em
constante mudança acarretam certa virtualização das relações, tanto entre sujeitos
quanto entre sujeitos e objetos. Essa virtualização não acontece, necessariamente,
por influência direta dos dispositivos tecnológicos nos indivíduos – como no caso da
propagação do uso de smartphones, da internet e das redes sociais por si próprios,
até porque a tecnologia não é uma mediação direta – mas se apresenta como uma
influência do digital e das mídias na maneira como os seres humanos relacionam-se
entre si e, também, na forma como os próprios indivíduos apropriam-se das
tecnologias.
De acordo com Fausto Neto (2008), no período da “sociedade dos meios” –
aproximadamente até o fim do século XX – as mídias “[...] teriam uma autonomia
relativa face à existência dos demais campos” (p.93). A sociedade sofria os efeitos
dos meios de comunicação de massa sem poder controlá-los. Por sua vez, na atual
fase da sociedade midiatizada, “a cultura midiática se converte na referência sobre a
qual a estrutura sociotécnica-discursiva se estabelece, produzindo zonas de
afetação em vários níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade” (Ibid.,
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p. 93). Os sujeitos se relacionam e convivem entre si em um circuito comunicacional
no qual têm acesso a diferenciados estímulos de informação, mensagens e
conteúdos (quer sejam audiovisuais, sonoros ou textuais) e podem, a partir de suas
apropriações de sentido, compartilhar socialmente suas interpretações, também por
meios diferenciados (imagem, texto e som), de forma interativa e, até mesmo,
gratuita. Isso caracteriza a sociedade midiatizada.
Na sociedade em midiatização, a interação se manifesta mais claramente
como um fluxo sempre adiante. Com a emissão de uma mensagem, seja
televisual, cinematográfica ou por processos informatizados em rede social,
o “receptor”, após apropriação de seu sentido (o que implica a incidência
das mediações acionadas), pode sempre repor no espaço social suas
interpretações. Isso ocorrerá seja em presencialidade (em conversações,
justamente), seja por outras inserções midiatizadas – cartas, redes sociais,
vídeos, novas produções empresariais, blogs, observatórios, etc. Os
circuitos aí acionados – muito mais abrangentes, difusos, diferidos e
complexos – é que constituem o espaço das respostas “adiante” na
interação social (BRAGA, 2011, p. 68).

O processo de midiatização, construído no fluxo da vida cotidiana entre os
meios de comunicação e nos processos de subjetivação, reconfigura nossos modos
de ser e nossa vida coletiva (JESUS, 2013). Essa reconfiguração proporcionada, em
parte, pelas afetações do processo de midiatização, que por sua vez também é
afetado pelas mudanças socioculturais, realoca produtores, receptores, educadores,
educandos, e etc. Contudo, Braga e Calazans (2001) alertam-nos para o fato de que
as tecnologias midiáticas é que são geradas e desenvolvidas pelos objetivos
comunicacionais - não o contrário. E, afinado a esse pensamento, Sodré considera
que a midiatização é:
[...] uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da
comunicação entendida como processo informacional, a reboque de
organizações empresarias e com ênfase num tipo particular de interação – a
que poderíamos chamar de “tecnointeração” –, caracterizada por uma
espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível,
denominada «médium». Trata-se de dispositivo cultural historicamente
emergente no momento em que o processo da comunicação é técnica e
industrialmente redefinido pela informação, isto é, por um regime posto
quase que exclusivamente a serviço da lei estrutural do valor, o capital, e
que constitui propriamente uma nova tecnologia societal (e não uma neutra
tecnologia da inteligência) empenhada num outro tipo de hegemonia éticapolítica (SODRÉ, 2002, p. 21).

Sodré acredita que vivenciamos o bios midiático. O autor defende a hipótese
de que os meios de comunicação contemporâneos estão criando outra esfera
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existencial, a que o filósofo Aristóteles chamava de bios. De acordo com o filósofo,
existiam três esferas na pólis grega; a esfera da política, a do conhecimento e a dos
prazeres. Muniz Sodré imagina um quarto bios feito de informação, de virtualidade.
A essa quarta esfera, ele dá o nome de bios virtual ou bios midiático, em tese
segundo a qual os dispositivos sociotécnicos instauram uma ordem social do vivido
que se caracteriza por um processo hipertrofiado de virtualizações.
O autor acredita que, na atualidade, o relacionamento do sujeito com a
realidade passa necessariamente pela tecnologia, em especial as tecnologias da
informação, em todos os seus modos de realização. Grande parte de nossa
subjetividade e de nossa produção simbólica é permeada pela articulação e
convergência entre as tradicionais estruturas de comunicação de massa e a
tecnologia.

“A

forma

da

consciência

contemporânea

é

fundamentalmente

tecnológica”, afirma SODRÉ (2012, p. 13).
É no cenário da sociedade midiatizada, dos novos paradigmas sociotécnicos,
da ambiência midiática, da presença dos nativos digitais4, de formas de sensibilidade
e sociabilidade orientadas por outras percepções dos vínculos entre tempo e espaço
que podemos refletir sobre as atuais configurações e entranhamentos da
comunicação.
Martín-Barbero concorda com Pierre Lévy que, em sua obra As Tecnologias
da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática, afirma que “o
pensamento se dá em uma rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos,
instituições de ensino, línguas, sistema de escrita e computadores se interconectam,
transformam e traduzem representações” (LÉVY, 2004, p.83). Martín-Barbero,
então, faz referência, tanto em sua obra A Comunicação na Educação (2014) quanto
no artigo “Desafios Culturais da Comunicação à Educação” (2000), a um termo
essencial para a análise da relação entre Comunicação, Educação e Cultura: o
“ecossistema comunicativo”. De acordo com ele:
A primeira manifestação e materialização do ecossistema comunicativo é a
relação com as novas tecnologias - desde o cartão que substitui ou dá
acesso ao dinheiro, até as grandes avenidas da Internet - com
sensibilidades novas, muito mais claramente visíveis entre os jovens. [...]
4

Em seu artigo “Comunicação e educação: implicações contemporâneas” Adilson Citelli explica que
essa expressão é utilizada por Marc Prensky (2006) para designar aqueles que nasceram sob o signo
da revolução informacional, telemática, sendo por ela embalados. Ao contrário, os migrantes digitais,
herdeiros da sociedade industrial, têm que se adaptar aos novos paradigmas sociotécnicos
(PRENSKY, 2006).
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Uma segunda dinâmica, que faz parte desse novo ecossistema no qual
vivemos, e que é a dinâmica da comunicação, liga-se ao âmbito dos
grandes meios, ultrapassando-os, porém. Ela se concretiza com o
surgimento de um ambiente educacional difuso e descentrado, no qual
estamos imersos. Um ambiente de informação e de conhecimento múltiplos,
não-centrado em relação ao sistema educativo que ainda nos rege e que
tem muito claros seus dois centros: a escola e o livro (MARTÍN-BARBERO,
2000, p. 54).

O ecossistema comunicativo é dinâmico e marca a vida nas sociedades
contemporâneas, em especial a dos jovens. Ele é constituído por novos meios,
linguagens e padrões de escrita, além da hegemonia da experiência audiovisual e a
integração da imagem no campo da produção de conhecimentos.
Por outra perspectiva, Guillermo Orozco trata do conceito de condição
comunicacional contemporânea para designar o processo em que o comunicativo
assume lugar central na organização da sociedade, das interações socioculturais e
das mediações.
É essa condição comunicacional que permite aos participantes dos
processos comunicativos mediados por telas desconstruir, de maneira real
ou material, e não somente reinterpretar, ressignificar ou desconstruir
simbolicamente, como de fato sempre foi possível, os objetos de seu
intercâmbio comunicativo (OROZCO, 2014, p. 31).

Dessa forma, para o autor, sempre foi possível a reinterpretação ou a
desconstrução simbólica dos objetos de intercâmbio comunicativo por parte dos
participantes dos processos comunicativos. Entretanto, agora, essa condição
comunicacional é mediada por telas e permite a esses participantes uma
desconstrução de maneira real ou material. A configuração do ecossistema
comunicativo contemporâneo, para Orozco (2014), é marcada por duas mudanças
centrais: 1) o trânsito da condição de receptor/audiência para a condição de
usuário/prossumidor (produtor + consumidor) e 2) o processo de migração do
analógico para o digital. Tais mudanças nessas formas de produção e circulação de
conhecimento, segundo Martín-Barbero (2014), são as transformações mais
radicais que uma sociedade pode viver. Elas afetam profundamente as estruturas
socioculturais e institucionais. É o que veremos no próximo tópico em relação à
Educação e às formas de aprendizagem advindas da cultura da sociedade
midiatizada.
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2.2 Cultura e Educação

Participar de processos educativos é inerente a nossa existência e
fundamental para a continuidade de nossas vidas. Por meio deles é produzido o
conjunto de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as
trocas de símbolos, bens e poderes os quais, em conjunto, constroem tipos de
sociedades. A educação invade-nos, faz-se presente no cotidiano de maneira a
transmitir conhecimentos, propagar culturas, enfim, estruturar nossa existência e dar
prosseguimento a ela.
Tomemos educação como processo de incorporação intelectual e afetiva.
Pelos indivíduos, dos princípios e das que estruturam o Bem de uma
formação social. O Bem (to agathon, para o antigo grego) é simplesmente
outro nome, de feição clássica, para o equilíbrio econômico, político e ético
da comunidade humana, portanto, para o equilíbrio econômico, político e
ético da comunidade humana, portanto, para a preservação da vida e para a
continuidade do grupo de acordo com os princípios de sua fundação
(SODRÉ, 2012, p. 15).

Para Sodré as formas canônicas desse equilíbrio econômico, político e ético
da comunidade humana podem ser encontradas nas ciências, nas artes, nas
narrativas, na filosofia, ou seja, nos sistemas de conhecimento e também no
trabalho, nos costumes, nos códigos, nas leis, isto é, nas instituições que “regulam
ou orientam os destinos comunitários segundo as verdades consensualmente
instituídas pelo grupo” (2012, p. 16). E a educação é, justamente, a preparação do
indivíduo para a assimilação dessas formas em níveis diferenciados. Isso não deve
ser confundido com a pura e simples instrução (capacitação ou ensino para o
indivíduo exercer funções específicas), tampouco com a cultura, compreendida
tradicionalmente como o modo de produção de sentido na sociedade. Grosso modo,
“à realidade que nasce do afazer humano denominamos cultura. Ao processo por
meio do qual alguém vai se introduzindo num determinado âmbito cultural
preexistente damos o nome de educação”. (SILVA; MENDES, 2013, p. 24).
Para exemplificar como não há uma única forma ou modelo de educação e
mostrar que a escola não é o único lugar em que esse processo acontece, Brandão
(2007) conta a história da assinatura de um tratado de paz entre os indígenas norteamericanos das “Seis Nações” e os governantes dos estados da Virgínia e
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Maryland. Na ocasião, os governantes solicitaram que os indígenas mandassem
alguns de seus jovens às escolas deles e, em resposta, os indígenas enviaram uma
carta em agradecimento pelo convite, mas dizendo que a ideia de educação dos
brancos era diferente da ideia deles. Outrora alguns de seus jovens guerreiros foram
formados nas escolas do Norte e quando voltaram, não sabiam mais caçar, eram
ignorantes da floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Enfim, não serviam
para quase nada naquela comunidade. Terminaram a carta dizendo que se os
brancos quisessem enviar para eles alguns de seus jovens, ensinariam-lhes tudo o
que sabiam e fariam deles homens. Os indígenas já sabiam que a educação do
colonizador não servia para o colonizado, ou seja: a educação pela ciência - dos
brancos - de nada servia para os indígenas, já que, para estes, ser homem
significava saber caçar, ter resistência à fome e ao frio, ser um bom corredor, etc.
Braga e Calazans (2001) acreditam que a educação se constrói “na tensão
entre o indivíduo e a sociedade” (p. 51). De acordo com eles, o ser humano está
habituado a viver em um sistema educacional organizado, possuindo a tendência a
pensar que a aprendizagem é uma consequência da educação e que o lugar
relegado a ela é somente a escola. Os autores apontam três espaços de
aprendizagem reconhecidos pela sociedade que não pertencem diretamente às
instituições escolares: a família, ligada às dinâmicas de cada núcleo familiar e ao
espaço privado; a aprendizagem na cultura, ligada ao espaço público e social e as
aprendizagens práticas, do fazer. Há ainda um espaço não reconhecido pela
sociedade: as aprendizagens mediáticas, construídas no sistema de circulação
mediático – internet, cinema, rádio, televisão, meios impressos diversificados,
acesso às tecnologias de som e imagem, informatização acelerada de processos,
comunicação hipermediática –, que orquestram a dinâmica da sociedade.
A educação existe de forma diferente em mundos diversos. Em países
desenvolvidos e industrializados, em sociedades tribais, em mundos sociais de
classes ou sem classes, em culturas sem Estado ou com Estado, etc. Existe em
cada povo, em cada sujeito, entre as práticas de aprendizagem: “primeiro, sem
classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante com
escolas, salas, professores e métodos pedagógicos” (BRANDÃO, 2007, p. 10). A
força da educação está no fato de que ela participa do processo de crenças e ideias,
envolve trocas de símbolos, bens e poderes. Dessa forma, por todos os lugares
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existem redes e estruturas sociais do saber, até mesmo em situações nas quais um
modelo de ensino centralizado e formal ainda não foi estabelecido.
O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da
natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar
partes das trocas feitas no interior desta cultura em situações sociais de
aprender-ensinar-e-aprender: em educação. Na espécie humana a
educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se instala dentro de
um domínio propriamente humano de trocas: de símbolos, de intenções, de
padrões de cultura e de relações de poder [...] (BRANDÃO, 2007, p. 14).

Essas trocas realizadas pelos sujeitos no interior de suas culturas, nessas
situações de aprender-ensinar-aprender que envolvem corpo, mente e afetividade
em incontáveis relações com a natureza, segundo Brandão, fazem parte da aventura
humana de tornar-se pessoa e de um processo pessoal de endoculturação. Para o
pesquisador, a educação “vista em seu voo mais livre” é uma fração da experiência
endoculturativa. Portanto, pode-se pensar na educação como uma dimensão
endoculturativa de uma sociedade e esse processo, como tal, não acontece
somente em um local privilegiado e socialmente legitimado como a escola.
Principalmente nesse contexto sociocultural contemporâneo – marcado pelas
tecnologias da informação e comunicação, pelas aprendizagens midiáticas, etc. – no
qual o conhecimento, como afirma Barros, “se dá para além da educação formal,
numa dinâmica de múltiplas mediações sociais” (1997, p. 28).

2.2.1 Educação Formal e Não formal: direcionamentos contemporâneos

As formas da aprendizagem contemporânea sofrem mudanças provocadas
pela globalização e pelas tecnologias de informação e comunicação. Atuando em
rede, a sociedade desenvolve, cria e recicla novos processos de aprendizado. Sob
os auspícios da tecnologia, o saber escapa dos lugares sagrados que o continham e
legitimavam-no. Basta pensar nas tentativas de leitura dos textos sagrados
controladas pelos detentores da bibliografia durante a Idade Média. Os mosteiros
detinham os textos, que não circulavam entre o povo. A Igreja era quem controlava
essa circulação.
Ao inventar a prensa, Gutenberg difunde a ideia de Galáxia, evidenciando a
pluralidade. Cada sujeito interpreta as informações de uma forma, uma vez que os
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textos estão em circulação, proporcionando mediações diversas. O que acontece
com as tecnologias da informação e da comunicação é que elas expandem as
mediações. O digital torna tudo mais visível para todos e potencializa as interações e
produções de sentido na medida em que outros meios estão em circulação, além
dos livros na escola. Por isso, entende-se a aprendizagem “como sendo um
processo de formação humana, criativo e de aquisição de saberes e certas
habilidades que não se limitam ao adestramento de procedimentos contidos em
normas instrucionais [...]” (GOHN, 2014, p. 39).

A transformação dos saberes,

ocasionada pela profusão de informações e descobertas tecnológicas, gera
tensionamentos que demandam uma nova instituição preparada para lidar com a
pluralidade de inteligências, a velocidade das mudanças e a uma forma de lidar com
o tempo e o espaço da qual não se tem, no geral, plena consciência. Todas as
instituições que atuam no campo da educação veem-se desafiadas a adequarem-se
a esse contexto, quer sejam no âmbito da educação formal ou não formal.
Baseados em Coombs e Ahmed (1975), pesquisadores como Afonso (1989) e
Gohn (2010, 2014) buscaram, em seus estudos, diferenciar a educação formal da
informal e da não formal. De acordo com Trilla (2008), para Coombs e Ahmed a
educação

formal

compreenderia

o

sistema

educacional

institucionalizado,

estruturado conforme hierarquias, que vai dos primeiros anos da escola primária até
os últimos da universidade. Por sua vez, a educação não formal compreenderia as
atividades educativas, sistematizadas, realizadas fora do sistema oficial, com o
intuito de facilitar determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos da
população. Já a educação informal é o processo que o indivíduo perpassa ao longo
da vida, no qual as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos e habilidades por
meio das experiências diárias e de sua relação com o meio.
Baseada nessas premissas, Maria da Gloria Gohn denomina como
“educação não-formal” aquela que se aprende no “mundo da vida”, por meio da
troca de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas, ultrapassando
a visão do senso comum de que o lugar da educação é a escola. Para ela, a
educação não formal “designa um conjunto de práticas socioculturais de
aprendizagem e produção de saberes, que envolve organizações/instituições,
atividades, meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e
projetos sociais” (GOHN, 2014, p. 40).
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Como a própria autora afirma, caracterizar algo por aquilo que ele não é,
como no caso do termo “educação não-formal”, é um desafio. Até porque,
usualmente ele é automaticamente contraposto à educação formal e, por vezes,
igualado à educação informal. Para Gohn, a educação formal é desenvolvida nas
escolas “com conteúdos previamente demarcados” (Ibid., p. 40). Já a educação
informal é aquela que acontece ao longo do processo de socialização do indivíduo e
ocorre junto à família, nos espaços de lazer, no clube, na cidade ou até mesmo na
escola com os grupos de amigos, “sempre carregada de valores e culturas próprias,
de pertencimento e sentimentos herdados” (Ibid., p. 41). A diferença da educação
informal para a não formal é que ela acontece sem haver uma intencionalidade, ao
passo que na educação não formal existe uma intencionalidade por parte dos
indivíduos na ação, que tomam uma decisão de realizá-la e buscam caminhos e
procedimentos para isso.
No diapasão do pensamento de Gohn, Almerindo Janela Afonso delineia
contornos mais claros sobre a distinção entre os três modos da educação. De
acordo com ele:
Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma
determinada seqüência e proporcionada pelas escolas enquanto que a
designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas
no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e
não organizado. Por último, a educação não-formal, embora obedeça
também uma estrutura e a uma organização (distintas, porém das escolas)
e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade),
diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos
e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a
cada grupo concreto (AFONSO, 1989, p. 78).

A educação não formal acontece fora da institucionalização do saber.
Contudo, é, também, sistematizada, elaborada e estruturada de acordo com
planejamentos e objetivos. O quadro a seguir sintetiza as diferenças entre as
educações formal, não formal e informal.
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QUADRO 01 – TIPOS DE EDUCAÇÃO E SUAS APLICABILIDADES
QUADRO 01 – TIPOS DE EDUCAÇÃO E SUAS APLICABILIDADES
Educação
Formal

Educação não formal

Educação
informal

Quem educa

Professores

Aquilo com o que se interage

Pais, família,
amigos, vizinhos,
colegas de escola,
os meios de
comunicação e a
igreja

Onde

Escolas e/ou
instituições
regulamentadas
por lei

Fora dos bancos escolares.
Acontece onde há processos
interativos intencionais (ONGs e
associações de bairro, por exemplo).

Em casa, no
bairro, na igreja,
em locais onde
está o grupo com
quem se socializa.

Contexto

Ambientes onde
regras e padrões
são normas

Ambientes e situações de interação
coletivas, das quais o indivíduo por
optar em participar.

Ambientes
espontâneos onde
há relações
sociais.

Objetivos

Aprendizagem de
conteúdos
normatizados por
instituições legais

Capacitar os indivíduos a serem
mais críticos perante a sociedade por
meio de um processo interativo e
participativo.

Socialização entre
os indivíduos

Necessidades

Tempo, pessoas
capacitadas,
sistematização,
metodologia,
organização por
séries, idade e
conteúdo,
regulamentação,
leis e o
envolvimento de
órgãos oficiais

Trabalha e forma a cultura política do
grupo. Busca pelo sentimento de
pertença
dos indivíduos,
pela
solidariedade, pelo grupal, pela
identificação de interesses em
comum e da cidadania.

Não há
sistematização ou
metodologia, a
forma não é
organizada. As
experiências são
repassadas a
partir de práticas e
convivência. O
campo de atuação
é de emoções e
sentimentos.

Metodologia

Formal, aplicada
de acordo com as
leis instituídas.

Desenvolvimento e manutenção do
pensamento crítico, dos modos de
agir, do contexto social. Forma
dinâmica e caráter humanista.

Vivência
interação

Resultados

Certificação,
titulação
e
a
aprendizagem
efetiva
do
conteúdo oficial

- Consciência e organização de
como agir em grupos coletivos;
- A construção e a reconstrução de
concepção (ões) de um mundo e
sobre o mundo;

Surgem sem
planejamento. O
senso comum é
um dos seus
resultados de

e
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da grade escolar

- Contribuição para um sentimento
de identidade com uma dada
comunidade;

interação.

- Formação do indivíduo para a vida
e suas adversidades (e não apenas
promove sua capacitação para
entrada no mercado de trabalho);
- Quando presente em programas
com crianças ou jovens
adolescentes, resgata o sentimento
de valorização de si próprio (o que a
mídia e os manuais de autoajuda
denominam simplificadamente como
autoestima), ou seja, dá condições
aos indivíduos para desenvolverem
sentimentos de autovalorização, o
desejo de lutarem para serem
reconhecidos como iguais (enquanto
seres humanos) dentro de suas
diferenças (raciais, étnicas,
religiosas, culturais, etc.);
- Os indivíduos adquirem
conhecimento de sua própria prática
e aprendem a ler e a interpretar o
mundo que os cerca (GOHN apud
NISHIYAMA, 2015, p. 523).
Fonte: Adaptado de NISHIYAMA, 2015, p. 521.

Um exemplo de prática da educação não formal foi a organização dos
estudantes secundaristas de escolas de diversas cidades do Brasil, em 2015 e 2016,
em torno da reivindicação de direitos cerceados pelo governo. Em outubro de 2015 o
governador do estado de São Paulo anunciou o fechamento de centenas de escolas
estaduais sob o argumento de realizar uma reorganização escolar, o que
prejudicaria milhares de estudantes do ensino fundamental e médio, além de
dezenas de professores. Essa foi uma medida arbitrária que teve como resposta, por
parte dos estudantes secundaristas, uma série de protestos, ocupações das escolas
que seriam fechadas e a reorganização da grade escolar enquanto os alunos
tomavam conta daquele espaço. As escolas foram ocupadas com atividades
culturais e aulas que, tão cedo, não entrariam na arcaica e ultrapassada grade
escolar.5

5

No capítulo 04 voltaremos a esse assunto, tendo em vista novas posteriores ocorrências quanto às
ocupações e o fato de que elas se mostraram como uma variável importante na análise do projeto.
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Nesses momentos em que alunos se organizam coletivamente para o
exercício democrático de cidadania em torno da reivindicação de seus direitos
percebe-se a construção da educação não formal. Todo o processo que envolveu as
ocupações e as manifestações de rua resultou na produção de novos saberes - quer
sejam políticos, socioculturais, práticos, etc. -, pois, para que isso acontecesse, os
estudantes precisaram se informar e se aproximar de organizações que pudessem
auxiliá-los, o que foi feito de forma intencional. Os alunos organizaram-se para
promover palestras, assembleias, produções culturais e toda a sorte de atividades
que habitualmente não acontecem naquele espaço relegado ao cânone educacional.
É por isso que a educação não formal é um processo de aprendizagem e não “uma
estrutura simbólica edificada e corporificada em um prédio ou numa instituição; ela
ocorre via o diálogo tematizado” (GOHN, 2014, p. 44).
Os movimentos sociais foram os pioneiros na utilização dos processos de
educação não formal e, atualmente, o grande celeiro dessa prática são as ONGs –
das quais infere-se que a Oficina de Imagens, objeto empírico desta pesquisa, faça
parte –, principalmente aquelas que se voltam para o desenvolvimento de projetos
sociais, com grupos socioeconômicos em situação de vulnerabilidade. Contudo,
Gohn alerta para os perigos e reduções da aplicação banalizada dessa terminologia:
“Para nós, educação não-formal não é sinônimo de programação para pobre. Para
nós é formação do ser humano em geral, é conquista, é direito social de todos (as)”
(Ibid., p. 41).
Portanto, a educação não pode ser remetida somente ao território institucional
formal e à fala unidirecional do professor em sala de aula, mas, sim, deve ser
considerada como um campo aberto ao diálogo, às interações e às trocas
midiatizadas. Ela já não pode mais ser concebida a partir de um modelo de
comunicação escolar que não acompanhe, espacial e temporalmente, os processos
de formação advindos da era da informação, uma vez que, segundo Martín-Barbero
(2014, p. 121), “estamos passando de uma sociedade com sistema educativo a uma
sociedade do conhecimento e aprendizagem contínua, isto é, sociedade cuja
dimensão educativa atravessa tudo: o trabalho e o lazer, o escritório e a casa, a
saúde e a velhice”.
É neste ponto que, fechando o ciclo da relação Cultura-ComunicaçãoEducação, torna-se imprescindível tratar da interface Comunicação/Educação e, a
fim de evitar a abordagem de perspectivas que reduzam a amplitude e abrangência
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dessa complexa temática relacional, no próximo tópico serão explicitados alguns
cuidados iniciais.

2.3 Comunicação e Educação

No Brasil e na América Latina, sobretudo, a relação entre comunicação e
educação tem se colocado como um importante campo de estudos e pesquisas,
práticas e questões. Ao longo das quatro últimas décadas, diversos pesquisadores
(Baccega, 2001; Braga; Castillo e Pérez, 2001; Citelli, 2010; Freire, 1983, 1985;
Figueiredo, 1999; Gutiérrez, 1973, 1996; Huergo, 2001; Kaplun, 1999; Kunsch, 2008;
Martín-Barbero, 2014; Orozco, 1993, 2001, 2014; Peruzzo, 2002, 2015; Soares,
1999, 2001; dentre outros) têm dedicado seus estudos a essa abordagem e todos
assumem que se trata de uma relação complexa, conflituosa e delicada. “Trata-se
de tarefa complexa, que exige o reconhecimento dos meios de comunicação como
um outro lugar do saber, atuando juntamente com a escola e outras agências de
socialização” (BACCEGA, 2001, p. 21). Portanto, não é pretensão desta pesquisa
abordar todas as perspectivas, nem esgotar todas as possibilidades, mas, sim,
levantar algumas abordagens que julgamos relevantes para um entendimento dessa
relação.
Martín-Barbero (2014) relembra-nos que a pedagogia de Paulo Freire foi o
primeiro aporte inovador da América Latina à teoria da comunicação, produzido a
partir do campo da educação. “Acostumados, como estamos, a confundir a
comunicação com os meios e a educação com seus métodos e técnicas, nós
estudiosos desses campos, padecemos com frequência não só de uma forte
esquizofrenia, mas também de uma flagrante falta de memória” (Ibid., p. 17). Para
Martín-Barbero, ao partir da análise do processo de esvaziamento de sentido que
sofre a linguagem nas técnicas normalizadas da alfabetização, a pedagogia de
Paulo Freire traçou um projeto de prática que possibilitou o desvelamento de seu
próprio processo de inserção e apropriação do tecido social e, consequentemente,
de sua recriação. “Pois é só lutando contra sua própria inércia que a linguagem pode
se constituir em palavra de um sujeito, isto é, fazer-se pergunta que instaura o
espaço da comunicação”. (Ibid., p. 18).
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Com Paulo Freire (1985) podemos desvelar os processos socioculturais,
políticos e econômicos que estão no pano de fundo ao se pensar a comunicação –
enquanto trocas simbólicas e processos de ressignificação através dos quais os
indivíduos afirmam a sua subjetividade e identidade – e a educação na América
Latina, vislumbrando o quão estruturador é o papel daquela nos processos desta. Ao
posicionar-se completamente contrário à distinção entre um sujeito que sabe e outro
que supostamente nada sabe, o pesquisador propõe uma pedagogia baseada na
intersubjetividade, na intercomunicação e na interação entre sujeitos que são
coparticipantes da produção compartilhada do conhecimento. É esse modelo de
ação educativa, fundamentalmente baseada na comunicação, que Paulo Freire
(1967) chama de “educação como prática da liberdade”.
Para Kenski,
a relação biunívoca em que se entrelaçam educação e comunicação engloba
os mais diferenciados assuntos, concepções e linhas teóricas, práticas,
sujeitos, tempos e processos formais e não formais, conscientes e
determinados, ou nem tanto assim (2008, p. 650).

No âmbito desses debates observa-se que parte da discussão faz referência
à relação polarizada entre os sujeitos e seus objetos, tomando de empréstimo
perspectivas comportamentalistas de fundo funcionalista-pragmático, empiricista e
matemático, que submetem tanto o processo de educação quanto o de comunicação
a um esquema transmissionista. Tal esquema foi criticado por Paulo Freire e
qualificado como modelo de “educação bancária”:
A educação bancária se pode assim qualificar como um tipo de
comunicação informacionista. O sujeito é imaginado como um receptáculo
vazio de informação, como objeto da atividade educativa o depósito último
no processo da recepção do saber. Em outras palavras, o educando é um
banco de dados sempre disponível para extrair ou colocar cifras, dados,
informação e conhecimento solicitados no momento que assim deseje o
professor (SIERRA apud ALVES, 2007, p. 2).

Essas abordagens consideram

que os sujeitos são,

de um

lado,

emissores/educadores e, de outro, receptores/educandos, sendo que entre os
primeiros e os segundos existem os ruídos, que representam tudo que possa
interferir no processo de codificação e decodificação/aprendizado por parte dos
receptores/educandos. De acordo com essa perspectiva, “comunicar e educar seria
produzir um movimento de transferência de um polo a outro”. (BRAGA, 2014, p.
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157). Nesse caso, os processos de comunicação e educação são considerados
resultados de uma recepção passiva, advinda da imposição de um polo
(emissor/educador) sobre outro (receptor/educando). Essa abordagem funcional e
pragmática continua viva e ainda atuante na gestão de processos educativos e
comunicacionais, especialmente, em ambientes institucionais. Os sujeitos são
relegados a meros receptores e considerados ativos somente quando respondem,
em forma de feedback, a um estímulo.
Desconsidera-se o contexto no qual eles estão inseridos no momento em que
ocorre o processo comunicativo ou educativo, fator considerado por Martín-Barbero
desde 1980, quando o autor sinalizou, em sua obra Dos Meios às Mediações, a
importância da inserção cultural do receptor como mediação fundamental entre a
sociedade e a mídia de massa, pensando a comunicação a partir da cultura.
[...] Projeto que, apoiado na análise de Freire sobre opressão interiorizada
pelas sociedades latino-americanas, inseria essa análise na concepção
gramsciana de hegemonia como processo vivido, isto é, feito não somente de
forças, mas de sentidos (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 21).

Melo e Tosta (2008) consideram a mídia como um sistema constituído pelos
meios de comunicação que funcionam em convergência histórica com a rede
educativa. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, essa
convergência é reforçada e apresenta muitas possibilidades de interseção entre os
campos comunicação e educação. Apesar disto, Martín-Barbero (2014) aponta que
na América Latina
os feudos políticos continuam mantendo separadas as políticas nos âmbitos da
cultura e da comunicação com relação ao da educação e, nessa ausência de
relações, nossos países estão jogando fora sua própria visibilidade tanto social
como produtiva, tanto política como cultural (Ibid., p. 54).

Por isso, é preciso evitar a todo custo abordagens que reduzam e
simplifiquem os aspectos que constituem essa complexa relação. Neste sentido,
Jorge Huergo (2001) elenca algumas dessas reduções clássicas associadas aos
campos da Comunicação e da Educação. A primeira corresponde à redução da
Comunicação aos meios. O midiacentrismo não só reduz a abrangência da
Comunicação como também ignora o papel dos sujeitos enquanto agentes da
comunicação. Para o pesquisador, não convém reduzir a questão dos meios a
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problemas de aparatos técnicos, conteúdos ou mensagens, mas, sim, prestar
atenção em seu caráter comunicacional.
A segunda redução levantada é a da Educação à escola no âmbito dos
estudos didático-pedagógicos. A desvalorização dos processos educativos não
formais pode significar um custo para o campo Comunicação/Educação,
principalmente pelo potencial emancipatório que tais estratégias envolvem – como já
apontado no tópico anterior. Pode significar, também, a desvalorização dos múltiplos
“polos” sociais que hoje atuam como formadores de sujeitos, na medida em que
neles e com eles os sujeitos experimentam processos identificatórios, algumas
vezes mais fortes do que em instituições educativas legitimadas pela sociedade. Por
fim, a última redução está ligada às práticas em Comunicação/Educação e consiste
na redução do campo às trajetórias práticas, como, por exemplo, projetos que tratam
da aplicabilidade dos meios na escola. Embora esses projetos sejam importantes
para fortalecer a constituição do campo Comunicação/Educação, a falta de reflexão
e crítica sobre eles e a ausência de investigações e teorizações sobre as
problemáticas decorrentes destas vinculações, na prática, contribuem para reduzir o
potencial desse campo interacional.
Expostas algumas perspectivas sobre a relação Comunicação/Educação6 e
determinadas abordagens que devem ser evitadas para não reduzir as implicações
dessa interface, no próximo tópico serão expostos e detalhados alguns olhares
diretos sobre esta inter-relação.

2.3.1 Questões da Interface

Diversos autores que tratam da relação Comunicação/Educação em seus
estudos (BARBERO, BRAGA, HUERGO) propõem perspectivas semelhantes para
6

Huergo explica que o motivo pelo qual a conjunção aditiva “e” - de Comunicação e Educação - é
substituída pela barra (/) – Comunicação/Educação – possui as seguintes intenções:
- a proposta de algumas bases preliminares para a construção de um espaço teórico transdisciplinar,
movido mais por um campo problemático comum com relações tensas, que por dois campos
enquanto disciplinas distintas;
- a recuperação dos processos, mesmo que se percam os objetos disciplinares delimitados por um
entusiasmo cientificista ou à custa de uma possível ruptura com o "imperialismo" das disciplinas;
- o reconhecimento dos contextos históricos, socioculturais e políticos (além dos campos
disciplinares) de onde surgem ou se originam os problemas e as produções teóricas em relação a
esta temática.
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compreendê-la. Jorge Huergo (2000)7, por exemplo, propõe três formas de
vislumbrar essa interface. A primeira, diz respeito às relações entre as instituições
educativas e os horizontes culturais; a segunda corresponde aos vínculos entre a
educação e os meios de comunicação e a terceira aos laços entre a educação e as
novas tecnologias. As relações entre as instituições educativas e os horizontes
culturais estão ligadas ao fato de as instituições assumirem uma postura de negação
ou renúncia frente à manipulação dos meios de comunicação, fazendo com que se
configurem duas escolas paralelas na percepção do mundo, na distribuição de
saberes, na aquisição de valores e nos próprios processos de socialização: as
instituições educativas e os meios de comunicação. Por isso, a importância da
cultura enquanto campo de luta por significados.
Huergo aborda os vínculos entre a educação e os meios de comunicação a
partir das práticas e projetos de ação para demonstrar as diferentes perspectivas
pedagógicas utilizadas nessa interface, com destaque para a pedagogia da
comunicação, cujo objetivo é trabalhar o diálogo e a criticidade baseados em um
modelo funcional-culturalista. Neste tópico, ele atenta para a utilização das
expressões “meios na escola” - que transmite a ideia da função estritamente
instrumental dos meios de comunicação como auxiliares ao ensino - e “educação
para a recepção” que, neste caso, coloca o educando no mesmo lugar do receptor.
Já em relação aos laços entre a educação e as novas tecnologias da
informação e da comunicação, o autor aponta para o debate sobre a inclusão de
tecnologias na educação, tanto como meio de ensino quanto como possibilidade de
transformação da pedagogia tradicional e de redefinição da própria relação
homem/máquina. Huergo também chama a atenção para o emprego dos termos
“educação para a comunicação” e “comunicação para a educação”, demonstrando
que para ele a utilização da preposição “para” no primeiro termo atribui uma relação
de causa e efeito entre comunicação e educação e, no segundo termo, soa como se
a educação apenas tivesse a função de alcançar uma comunicação harmoniosa. Por
isso, não se trata de “escolarizar a comunicação” ou de “tecnificar a educação”.

7

Huergo, na construção do seu pensamento, sugere a necessidade de ver as relações entre
Comunicação e Educação como topografia. Sendo que uma topografia dessa relação é a maneira
como podemos observar essas práticas, reconhecendo “suas zonas, interstícios, acidentes,
profundidades e elevações” (HUERGO, 2000, p. 4, tradução nossa).
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Por sua vez, Braga e Calazans (2001) adiantam que uma característica geral
da interface Comunicação/Educação diz respeito a ambos os campos serem
abrangentes e com tendências “avassaladoras” sobre variados aspectos do mundo
social e físico. De acordo com eles, entre outros campos especializados – como
sociologia jurídica ou biofísica, por exemplo – as interfaces normalmente se
caracterizam como uma interdisciplinaridade, na qual cada campo traz sua
especificidade para um objeto de interesse comum. Isso não se aplica no caso da
Comunicação e da Educação, uma vez que se trata de campos muito abrangentes
“que tendem a absorver e avassalar todos os assuntos a suas perspectivas
peculiares e ao espaço de suas metas e processos [...]” (Ibid., p. 56). Neste caso, a
interface somente pela perspectiva interdisciplinar parece não ser suficiente. As
preocupações comunicacionais da Educação e de aprendizagem na Comunicação
penetram de alguma forma os dois campos, fornecendo-lhes novos ângulos e novas
questões de observação. Para os autores, isso não significa que não possa existir
um recorte de um campo interdisciplinar nessas fronteiras, como é o caso da
Educomunicação.
A partir disso, com algumas perspectivas semelhantes às de Huergo, os
autores apontam nove ângulos diferentes da interface Comunicação/Educação. O
primeiro e mais evidente seria “o uso dos meios nos processos formais de ensino
presencial e à distância”, ou seja, o trabalho com meios, tecnologias e produtos
midiatizados sob a ótica da educação por meio de múltiplas abordagens, ações e
reflexões.
Já o segundo corresponde ao “encontro entre sistema escolar e a sociedade
de comunicação”, relacionado à necessidade educacional de formar e socializar os
estudantes para a sociedade midiatizada por meio de duas abordagens: 1ª) “Estudos
para os meios” na escola (educação para os meios ou media education) - voltados
para trabalhar com as capacidades dos alunos em lidar com a lógica das tecnologias
midiáticas, seus processos criativos e questões sociopolíticas e econômicas
inerentes aos sistemas midiáticos - e 2ª) “Leitura crítica”, focada em desenvolver nos
alunos, por meio de observação da produção corrente da mídia (divulgação,
informação e entretenimento), uma competência interpretativa desses produtos e
processos.
O terceiro ângulo de interface corresponde à “inclusão/penetração de
procedimentos e expectativas”. Os autores explicam que, em uma situação pré-
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midiática, no que tange as relações escola/sociedade na atuação pedagógica, a
Escola era mais aceita, valorizada e legitimada como espaço aberto para o mundo,
de maior profundidade, mais relacionada a grandes tradições e preparadora do
futuro. Já na sociedade midiatizada, essa ampla interação social midiatizada tornase mais sedutora, vívida e diversificada do que a Escola, fazendo com que ela
pareça ser menos relevante para a vida futura do aluno.
Por sua vez, o quarto ângulo se refere às relações de fluxo que ocorrem entre
os saberes e processos da escola e os saberes e processos midiaticamente
disponibilizados. Os processos midiáticos proporcionam a circulação acelerada dos
saberes, modificando as formas de aprendizagem, que se distinguem das escolares
em diversos aspectos: conhecimentos menos formalizados e sistematizados; novas
formas de aprender outras coisas; proximidade com o aprender cultural no qual as
pessoas não refletem sobre o que estão aprendendo, etc. Esse ângulo está
diretamente ligado ao próximo, que corresponde ao “desenvolvimento de
articulações entre os saberes e processos da escola e os saberes e processos do
espaço das interações sociais mediáticas”, uma vez que as atualizações do
conhecimento

disponibilizadas

socialmente

nos

campos

especializados

de

atividades sociais são mais aceleradas do que na escola, na qual o tempo passa
mais devagar, tornando-se lenta a revisão de programas e currículos.
O sexto ângulo está ligado aos “modos diferenciados de disponibilizar
atualizações de conhecimentos”. A mídia disponibiliza informações com agilidade e
rapidez, mas de modo assistemático, ao passo que a escola sistematiza o
conhecimento de forma lenta.
O desafio aqui é duplo: para a escola, o de encontrar modos próprios
(sistematizados e refletidos) de interagir com a “atualidade acelerada”. Para a
mídia, o de inscrever essa atualidade em referências de percepção pública
geral e leiga que, entretanto, viabilizem a construção de relacionamentos e
sistematizações. (BRAGA; CALAZANS, 2001, p. 66)

O sétimo ângulo corresponde às “interações entre campos especializados e a
sociedade leiga”, que diz respeito à necessidade, por parte da sociedade, de obter
informações e opinar sobre as incidências éticas, políticas, sociais e culturais de
campos restritos que geram a necessidade, por parte desses campos, de prestar
contas de suas atividades. Desenvolve-se, então, a concepção de Responsabilidade
Social que, além de tudo, passa a exigir um perfil profissional para executá-la.
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O oitavo ângulo consiste na “percepção de que o sistema educacional e seus
processos e objetivos são tema e objeto de observação mediática”. Assim como as
demais áreas da sociedade, a Escola – com seus processos, objetivos e resultados posiciona-se para a sociedade constantemente, divulgando e informando o seu
andamento. Além disso, enquanto espaço de ensino/aprendizagem socialmente
legitimado e, portanto, alvo de expectativas advindas do aparato geral de interações
sociais amplas, ela tem enfrentado um processo de crise de legitimidade - pelo qual
passam todas as instituições – que parece decorrer tanto da constante exposição
midiática quanto da desvinculação entre as ações sociais e a tradição que lhes
fornecia aceitação e credibilidade.
Por último, a atenção se volta para a “transdisciplinaridade”, ângulo de
interação que os pesquisadores consideram o mais relevante. Os profissionais que
trabalham no campo da Educação (professores, pedagogos, pesquisadores, etc.)
veem-se sensibilizados pela potencialidade das redes, processos e pregnância da
comunicação social ampla e desejam conciliá-las com seus objetivos educacionais.
Ao passo que os trabalhadores da Comunicação (jornalistas, documentaristas,
produtores culturais, pesquisadores, etc.), mesmo que intuitivamente, percebem a
circulação de saberes e aprendizagens e desejam aperfeiçoar a processualidade da
comunicação social, “de tal modo que se possa imaginar um saldo positivo e durável
para essa circulação que se repete/renova a cada dia” (BRAGA; CALAZANS, 2001,
p.70).
Abordar a inter-relação Comunicação/Educação por uma perspectiva
transdisciplinar inclui vislumbrá-la, também, como um campo de conhecimento
estabelecido: a Educomunicação. Conforme Soares (2000), a história ensinou-nos
que, ao serem instituídas pela racionalidade moderna, comunicação e educação
tiveram seus campos de atuação demarcados no imaginário social como espaços
independentes, que cumpriam funções específicas: à educação cabia administrar a
transmissão do saber necessário ao desenvolvimento social e à comunicação a
responsabilidade da difusão das informações, do lazer popular e da manutenção do
sistema produtivo por meio da publicidade. Pensar na Educomunicação enquanto
perspectiva transdisciplinar, que se empenha em relacionar, de outra forma,
Comunicação, Educação e Cultura, é romper com esse paradigma que até hoje
vigora.

Dessa

forma,

no

próximo

tópico

será

abordado

o

conceito

educomunicação, sua perspectiva histórica e seu modo de configuração no Brasil.

de
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2.4 Educomunicação

Dissertar

sobre

a

interface

Comunicação/Educação

pelo

viés

da

Educomunicação requer uma volta à linha do tempo relacionada a esta temática
para que se compreendam as ideias que lhes deram sustentação e a forma como
ela relaciona Comunicação, Educação e Cultura. Portanto, para que este tópico faça
sentido no processo de compreensão do raciocínio seguido até aqui - e daqui para
frente – trataremos brevemente de contornos estruturais e históricos, com especial
atenção para a América Latina.
Antes de adentrarmos nesta temática, faz-se necessário ressaltar que ainda
hoje o termo Educomunicação carrega múltiplos sentidos, ora considerado como um
campo epistemológico estabelecido, ora abordado como sinônimo de mídiaeducação, educação para a comunicação ou leitura crítica da mídia. Nas próximas
linhas tentaremos esclarecer as diferenças de sentido entre cada termo citado
anteriormente.
Primeiramente, vale esclarecer que a Educomunicação ancora-se nos
pressupostos da Educação Midiática.8 Contudo, de acordo com Ismar de Oliveira
Soares (2014), não existe um modelo único de promovê-la. O pesquisador aponta
para o fato de que, historicamente, os programas baseados na Educação Midiática
filiam-se basicamente a três protocolos básicos: o moral, o cultural e o mediático (ou
educomunicativo). Tais protocolos podem ser entendidos enquanto conjuntos de
conceitos e normas que garantem a identidade das ações, sua coerência e
aceitação pública (SOARES, 2014).
O Protocolo Moral remonta aos anos de 1930, sendo o mais antigo e ainda
hegemônico. Ele está ligado aos movimentos religiosos, principalmente da igreja
Católica,

e

procura

desenvolver

atividades

educativas

contra

os

perigos

representados, inicialmente, pela produção cinematográfica e, na sequência, pela

8

Em concordância com David Buckingham, compreendemos que “no contexto da educação
midiática, o objetivo não é inicialmente o de desenvolver habilidades técnicas, nem promover a
autoexpressão, mas estimular uma compreensão mais sistemática de como funciona a mídia e daí
promover formas mais reflexivas de usá-la. Nesse sentido, a educação midiática contesta o uso
instrumental da tecnologia como auxílio pedagógico transparente ou neutro”. (BUCKINGHAM, 2010,
p. 52)
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“invasão” da mídia, que, a partir dos anos de 1950, passa a dominar o interior dos
lares com muita rapidez.
A permanência desta corrente apoia-se no entendimento de que a liberdade
de expressão não pode, sob qualquer hipótese, suprimir o direito da infância
e da juventude em contar com uma produção midiática de qualidade,
elaborada a partir do conceito de responsabilidade social. (SOARES, 2014,
p. 17)

Além disso, ele também está relacionado à luta pela eliminação da
publicidade dirigida às crianças e ao apoio de setores da sociedade à classificação
indicativa dos espetáculos. Por sua vez, o Protocolo Cultural baseia-se no princípio
de que a comunicação e os meios de informação fazem parte da cultura
contemporânea e, por isso, devem ser estudados. Conforme as diretrizes desse
protocolo, o acesso a informações sobre a mídia possibilita que crianças e jovens
tornem-se imunes a seus excessos, especialmente aqueles que exercem efeitos
psicológicos sobre sua formação. Em território norte-americano esse movimento
envolveu psicólogos e pediatras, levando à distribuição de manuais sobre Media
Literacy a professores de língua inglesa, em todo o país. Na Europa, a Unesco
passa a apoiar a perspectiva de Media Education.
O que caracteriza esta vertente é seu foco na relação dos educandos com
os meios de comunicação e as novas tecnologias ou, simplesmente, com a
mídia. Esta é a razão pela qual esta maneira de trabalhar o tema ganha
denominações como Educación para los Medios, na Espanha; Educação
para os Medias, em Portugal e Midiaeducação, no Brasil. (SOARES, 2014,
p. 18)

Dessa forma, conforme a perspectiva de Ismar Soares, estão ligadas ao
Protocolo Cultural da Educação Midiática todas estas vertentes: Media Education,
Media Literacy, Educación para los Medios, Educação para os Medias e
Mídiaeducação.
Aqui, cabe uma breve digressão para explicitarmos as diferentes perspectivas
dos termos citados anteriormente, principalmente quanto aos de mais forte
expressão: Media Education e Media Literacy. A Media Education9, de origem
europeia, pode ser compreendida a partir de três momentos históricos. O primeiro,
contemporâneo da chamada indústria cultural, relaciona-se ao confronto das
9

Os termos Educación para los Medios, Educação para os Media e Midiaeducação seguem os
mesmos preceitos desta vertente.
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mensagens midiáticas sob um olhar educativo. As mídias exerceriam influência
negativa sobre os indivíduos, o que deveria ser combatido por meio da educação. O
segundo momento desse movimento é marcado pela corrente teórica dos Estudos
Culturais ingleses que, conforme vimos anteriormente neste texto, consideram a
questão cultural como categoria-chave entre a análise literária e a investigação
social.
Por fim, o terceiro momento também se destaca na Inglaterra e é marcado
pela ideia de renovação da Media Education, a partir das pesquisas de Len
Masterman que, segundo Soares (2013), defende “um processo de educação
continuada, visando não apenas uma inteligência crítica, mas, sobretudo, uma
autonomia crítica – para fora da sala de aula, para o futuro, para a vida” (p. 174) - e
enfatiza em seus escritos a educação política “levando em conta que, em uma
democracia, a maioria das decisões são tomadas com base na presença dos meios
e sua influência sobre os cidadãos e eleitores”. (SOARES, 2013, p. 174). Para Len
Masterman, a educação para os meios deve ser avaliada em termos da
redistribuição política e social do poder. Os pesquisadores da Midia Education
apontam que uma abordagem ampliada sobre esse conceito pode ser entendida a
partir de três perspectivas - educar sobre/para os meios (perspectiva crítica), com os
meios (perspectiva instrumental) e através dos meios (perspectiva expressivoprodutiva) – que se dividem em uma linha, mais pedagógica e lingüística, e outra,
mais política e civil.
Já a Media Literacy é a vertente dos Estados Unidos e sua construção
histórica também pode ser observada de acordo com três fases. A primeira, por volta
dos anos 1970, conforme Ismar Soares (2002), foi chamada de deficit model,
manifestando-se de uma forma mais moralista e na defensiva contra os efeitos dos
meios de comunicação. Era preciso “manter a vigilância sobre os mediadores de
imaginários, símbolos, representações, a fim de que não ajudassem a promover
desvios destoantes pelo American way of life – ‘o modo de vida americano’”
(CITELLI et al., 2014, p. 66).
Na década seguinte, com a propagação do audiovisual e da internet, o
movimento de leitura crítica da mídia, baseado naquele pensamento, perdeu
importância, o que fez surgir um novo fôlego para as análises dos meios de
comunicação como prática educativa, aliadas à reforma educacional americana.
Nessa fase, chamada acquisition model, prevaleceu a questão da aquisição de
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habilidades necessárias para se expressar na área da comunicação, cujo plano era
o de fornecer uma plataforma de questões que possibilitassem aos estudantes a
construção dessas habilidades. A terceira tendência da Media Literacy, nos Estados
Unidos, é identificada como citizenship model, que marca o período em que os
objetivos de educadores e educandos passaram, além da leitura crítica da mídia,
para o pensar das relações de comunicação entre os sujeitos sociais.
Já no Brasil, empregou-se o termo Leitura Crítica da Comunicação a partir da
implementação do Projeto LCC, desenvolvido pela União Cristã Brasileira de
Comunicação (UCBC) juntamente com pesquisadores da ECA-USP (Escola de
Comunicação e Artes – Universidade de São Paulo) e do Instituto Metodista de
Ensino Superior de São Bernardo do Campo, cuja ideologia ancorava-se na
perspectiva crítica da Escola de Frankfurt. A partir de 1984, passou-se a adotar
neste projeto a perspectiva dialética, de influência freiriana, que passa a se encaixar
na premissa do terceiro protocolo básico no qual se baseiam os programas de
Educação Midiática: o Protocolo Mediático, estabelecido na América Latina desde os
anos 1980. Essa vertente, que parte da luta do Movimento Social pela
universalização do direito à comunicação, tem como foco todo o processo
comunicativo e não somente a mídia.
O que distingue este protocolo é sua intencionalidade: valoriza a mídia e
inclui sua análise e uso como procedimento metodológico, mas vai além
dela em seus propósitos e metas. Opera por projetos, valorizando todas as
formas de expressão, especialmente a artística, tendo como objetivo a
ampliação do potencial comunicativo da comunidade educativa e de cada
um de seus membros. No caso, professores e alunos são igualmente
aprendizes e igualmente educomunicadores. (SOARES, 2014, p. 18)

Infere-se que esse protocolo tenha forte influência freiriana - ao favorecer o
desenvolvimento de um paradigma diferenciado de Educação: dialógico e
participativo - e ancore os fundamentos da Teoria das Mediações Culturais, no que
concerne à ideia de que os sujeitos inserem-se nos diferentes ecossistemas
comunicativos que os envolvem. Dessa forma, pelo nosso contexto histórico, social
e cultural, infere-se, também, que esse protocolo fundamente os programas de
Educação Midiática latino-americanos.
A história da educação para a comunicação na América Latina, especialmente
no Brasil, é marcada por inúmeros projetos, desde a década de 1960 até os dias
atuais.
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A exemplo do que ocorre na Argentina, igualmente no Brasil, a dedicação ao
assunto tem sido encontrada com maior frequência no trabalho das
organizações não governamentais e na ação de núcleos acadêmicos, tanto do
campo da Educação quanto da Comunicação. (SOARES, 2014, p. 17)

Nas décadas de 1960 e 1970, as discussões em torno de projetos educativos
para a comunicação ligavam-se à educação não formal, em especial, aos
movimentos populares.
O primeiro programa consistente de que se tem notícia voltava-se
especialmente para a análise da produção cinematográfica por crianças,
incluindo a produção de audiovisual por parte dos pequenos. Foi criado no
ano de 1968, numa iniciativa do pedagogo Luis Campos Martínez.
Denominava-se Plan de Niños (PLAN-DENI) e previa a preparação de
professores para trabalhar com o cinema em sala de aula. A partir de l969,
a Ocic (Organização Católica Internacional de Cinema) assumiu o PLANDENI e, ao longo das três décadas seguintes, o multiplicou em países como
o Uruguai, o Brasil, o Paraguai, a República Dominicana, além do Equador.
No Brasil, o programa denominou-se Cineduc, estabelecendo--se no Rio de
Janeiro, com atuação até o presente momento. Bebendo, inicialmente, dos
fundamentos do protocolo cultural, o PLAN-DENI converteu-se no mais
precursor exemplo da prática educomunicativa, no continente latinoamericano. (SOARES, 2014, p. 19)

Em 1970, intelectuais latino-americanos manifestavam fortes reações à
influência dos meios de comunicação, principalmente a TV, em concomitância com
pensadores norte-americanos e europeus que defendiam a propagação da “leitura
crítica da televisão” (Media Literacy e Media Education) como caminho para a
consciência crítica. O pensamento latino-americano nesta década foi marcado por
ideias de participação, de diálogo social e de planejamento participativo, grande
parte dessas idéias influenciadas pela concepção dialógica e libertária de Paulo
Freire e por outras referências, como a do uruguaio Mário Kaplún. O Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para a América Latina
(Ciespal), com sede em Quito, Equador, foi uma das instituições mais importantes no
campo dos estudos.
Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, a Unesco teve um papel articulador
na tentativa de aproximar Comunicação e Educação na esfera das políticas públicas,
no âmbito do debate em torno do desenvolvimento da América Latina. A
organização promoveu, em 1979, no México, um encontro com os ministros da
Educação e Planejamento da América Latina e Caribe, no qual foi constatado que os
educadores para os meios gradativamente abandonaram as teorias da Escola de
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Frankfurt e as questões ideológicas do estado com base na proposta de uma nova
ordem mundial da informação e comunicação (NOMIC).
Na década de 1990, os Estudos Culturais (EC) ingleses passaram a
influenciar a América Latina e os projetos envolvendo a educação para os meios
eram direcionados ou na tendência da proposta dos americanos ou na dos
europeus. Então, em maio de 1998 ocorreu o I Congresso Internacional sobre
Comunicação e Educação em São Paulo, em que especialistas em “educação para
a comunicação” da América Latina puderam trocar suas visões e propostas com
“educadores para a mídia” (media educators) dos mais importantes países do
mundo. Para o pesquisador indiano Joseph Sagayaraj Devadoss, cuja tese doutoral
- defendida junto a UPS (Università Pontificia Salesiana), de Roma - teve como um
de seus objetos o Congresso de São Paulo, esse evento:
[...] assumiu a Educação para a Mídia (Media Education) não simplesmente
como uma questão educacional, mas, sobretudo, como um problema
cultural. Tornou conhecida, até então, as desconhecidas experiências latino-americanas relacionadas à educação midiática, trazendo a público o
conceito da Educomunicação, assim como o perfil profissional do
Educomunicador (Educommunication concept and Educommunicator
profile). Promoveu, finalmente, um efetivo diálogo entre pesquisadores do
campo da Media Education e professores de sala de aula. (DEVADOSS
apud SOARES, 2014, p. 22, tradução livre).

Neste contexto faz-se necessário distinguir duas concepções de certa forma
distintas sobre Educomunicação. Primeiramente é válido esclarecer que, conforme
Eliany Salvatierra (2006), “Educomunicação” é um termo criado ou recriado pelo
professor Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo.
Recriado porque se suspeita que foi Mário Kaplún, comunicador uruguaio,
que pela primeira vez pronunciou o termo “educomunicador”. Segundo
registros, foi Kaplún quem denominou de educomunicador o comunicador
que trabalhava com educação para os meios. Contudo, foi Soares quem
batizou de “Educomunicação” esse “campo emergente social”. (Ibid., 237).

A partir de estudos acerca da Educação e dos avanços da Comunicação
Comunitária, Kaplún emprega o termo educomunicador - em sua obra Una
pedagogia de la comunicación - no sentido de utilizar recursos comunicativos para
que “os destinatários tomem consciência de sua realidade, para suscitar uma
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reflexão, para gerar uma discussão”. (KAPLÚN, 1998, p. 17, tradução nossa).10 Para
ele:
Aos educomunicadores nos é imposta a exigência de sermos muito críticos
conosco e nossas próprias mensagens; [é imposta a exigência] de revisar a
escala de valores que transmitimos implicitamente e buscar coerência entre
o nosso pensamento e os signos que selecionamos para codificá-lo. Se
pretendermos formar consciência crítica em nossos destinatários, primeiro
temos que tê-la conosco. Se aspiramos problematizá-los, devemos
empenhar em nos questionar e problematizar (KAPLÚN, 1998, p. 158,
11
tradução nossa) .

Na concepção de Kaplún, a Educomunicação seria uma área capaz de
articular conhecimentos no desenvolvimento de trabalhos nos campos Comunicação
e

Educação,

vislumbrando

uma

alavanca

para

a

cidadania

e

para

a

interdependência cada vez mais acentuada entre esses campos na sociedade.
Conforme Ramos (2002), o teor pedagógico e analítico atribuído ao termo
Educomunicação reverberou durante algumas décadas nas práticas do continente
americano. “Com esse sentido que o termo foi utilizado por Mario Kaplún, assim
como por grupos ligados, nos diversos países da América Latina e Caribe, à
Organização Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação (OCLACC)
[...]” (SOARES, 2012, p. 29).
No Brasil, ao longo da década de 1990, alguns núcleos de extensão de
universidades e ONGs – como é o caso do objeto empírico desta pesquisa –
começaram a adotar em suas práticas educomunicativas o exercício do produzir
comunicação, de forma participativa e democrática como um diferencial em relação
às experiências exclusivas de práticas de "leitura" da mídia. Foi entre 1997 e 1999
que o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da USP realizou uma pesquisa
denominada “Perfil”, que contou com a participação de 176 especialistas de 12
países da América Latina.
A pesquisa tinha o objetivo de identificar a vigência de uma prática mais
abrangente no seio da sociedade civil, que tomava a comunicação como o eixo

10

[...] los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para generar una
discusión.
11
A los educomunicadores se nos impone, pues, la exigencia de ser muy críticos con nosotros
mismos y de nuestros propios mensajes; de revisar la escala de valores que implícitamente
transmitimos con ellos y buscar coherencia entre nuestro pensamiento y los signos que
seleccionamos para codificarlo. Si pretendemos formar conciencia crítica en nuestros destinatarios, lo
primero es tenerla nosotros. Si aspiramos a problematizarlos, debemos empezar por
problematizarnos y cuestionarnos a nosotros mismos.

48

transversal das atividades de transformação social. Isso partia da evidência de que
vinham ocorrendo profundas transformações no campo da constituição das ciências,
em

especial

as

humanas,

incluindo

a

área

que

abrigava

a

interface

Comunicação/Educação, proporcionando uma verdadeira derrubada de fronteiras
entre disciplinas (SOARES, 2012). A partir da análise qualitativa dessa investigação,
o NCE concluiu que não havia mais lógica em compreender a relação entre
comunicação e educação por meio das atribuições que eram feitas a elas, até então,
como o emprego didático das TICs ou como leitura crítica dos conteúdos midiáticos.
A educomunicação é essencialmente práxis social, originando um
paradigma orientador da gestão de ações em sociedade. Não pode ser
reduzida a um capítulo da didática, confundida com a mera aplicação das
TICs no ensino. Nem mesmo ser identificada com alguma das áreas de
atuação do próprio campo como a ‘educação para e com a comunicação’
(media e educação). Tem lógica própria, daí sua condição de campo de
intervenção social. (SOARES, 2012, p. 12)

Dessa forma, enquanto práxis social o eixo das relações comunicacionais
entre pessoas e grupos humanos inseridos em uma cultura converte-se no habitat
natural da educomunicação. Ela faz-se presente em contextos nos quais práticas de
comunicação se manifestam com consequências para a vida em sociedade: na
família, na escola, na empresa, na mídia, etc., tendo conceitos como democracia,
dialogicidade, expressão comunicativa e gestão compartilhada dos recursos da
informação fazendo parte de seu vocabulário. A função da educomunicação passa
a ser a de qualificar essas relações a partir do grau de interação que for capaz de
produzir.
Assim, o NCE-USP ressemantizou o termo Educomunicação enquanto
o conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas
12
destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e
13
criativos em espaços educativos , garantindo desta forma, crescentes
possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas.
(SOARES, 2012, p.30)

12

Neste caso, o termo ecossistema comunicativo tem menos a ver com o sentido expresso por
Martín-Barbero (2000), que diz respeito a esta ambiência cultural formada pela relação dos sujeitos
com a tecnologia, e se aproxima do sentido da ecologia voltado às formas de relacionamento com
regras determinadas e rigorosamente seguidas pelos sujeitos. Ao tratar de ecossistema comunicativo,
refere-se desde a organização do ambiente, incluindo a disponibilização de recursos, bem como a
maneira de atuar dos sujeitos envolvidos e o conjunto de ações que definem um tipo de fato
comunicacional.
13
Conforme Soares (2012): centros culturais, emissoras de televisão, rádios educativas e, também, os espaços
não formais.
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E elencou seis áreas de intervenção como portas de ingresso ao universo das
práticas educomunicativas.
A primeira corresponde à “Educação para a comunicação”. Seu histórico e
contextualização já foram amplamente explicitados neste texto. Ela volta-se para o
estudo do lugar dos meios de comunicação na sociedade e seu impacto, fazendo-se
presente, entre outros modos, “pela implementação de programas de recepção
pedagogicamente organizados (media education), fundamentados na contribuição
das ciências humanas” (Ibid., p. 40).
A segunda diz respeito à “gestão da comunicação nos espaços educativos”.
Esse campo volta-se para o planejamento e a execução de políticas de
comunicação educativa e tem como objetivo a criação e o desenvolvimento de
ecossistemas comunicativos mediados pelos processos de comunicação e por suas
tecnologias. Para Soares, é a partir do conceito de gestão comunicativa que a
Educomunicação trabalha.
Para tanto, supõe uma teoria da ação comunicativa que privilegie o conceito
de comunicação dialógica; uma ética de responsabilidade social para os
produtores culturais; uma recepção ativa e criativa por parte das audiências;
uma política de uso dos recursos da informaqão de acordo com os
interesses dos pólos envolvidos no processo de comunicação (produtores,
instituições mediadoras e consumidores da informação), o que culmina com
a ampliação dos espaços de expressão. (SOARES, 2002, p. 25)

Concebida a partir desses pressupostos, a Educomunicação se fundamenta
nos campos da Educação, da Comunicação e de outros campos das Ciências
Sociais. Configura-se como uma perspectiva de análise e de articulação, em
permanente construção, que leva em conta o contínuo processo de mudanças
sociais e de avanços tecnológicos pelos quais passa o mundo contemporâneo. Esse
sentido aproxima-se do conceito de topografia, defendido por Jorge Huergo e já
explicitado anteriormente neste texto, de forma a reafirmar o caráter sempre
provisório dos conceitos com os quais trabalham os pesquisadores desta área.
Contudo, ressaltando a conveniência de possuírem um mapa “para percorrer um
caminho nem sempre linear, quase sempre disperso, mas pleno de utopias de
mudanças” (Ibid, p.25).
A terceira, “Reflexão epistemológica”, corresponde ao estudo do próprio
fenômeno constituído pela inter-relação entre educação e comunicação. A quarta é a
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“Expressão comunicativa através das artes”, que se aproxima das práticas
identificadas como Arte-Educação e atenta para o “potencial criativo e emancipador
das distintas formas de manifestação artística na comunidade educativa, como meio
de comunicação acessível a todos” (SOARES, 2012, p. 40).
Já a quinta área relaciona-se à “Pedagogia da comunicação”, estritamente
direcionada para a educação formal (escola) e volta sua atenção para o cotidiano da
didádica, prevendo a multiplicação da ação dos agentes educativos. Por fim, a sexta
área de intervenção, capítulo mais em evidência no campo da Educomunicação, é a
“Mediação das tecnologias na educação”. Infere-se que essa seja, também, a área
de mais relevância para este estudo. Conforme Soares (2002):
este campo de estudo contempla o estudo das mudanças decorrentes da
incidência das inovações tecnológicas no cotidiano das pessoas e grupos
sociais, assim como o uso das ferramentas da informação nos processos
educativos, sejam os presenciais sejam os a distância (p. 18).

Tanto o avanço das experiências educacionais no campo da virtualidade
tecnológica quanto a mobilização governamental em torno da economia da
informação têm estimulado a preocupação com as tecnologias na educação. Para
Soares, a assimetria no acesso e no entendimento da informação disponível na
sociedade – e a consequente capacidade de agir e reagir de forma a usufruir de
seus benefícios – resulta em um considerável desnível entre pessoas e instituições.
O autor cita Jesús Martín-Barbero, ao introduzir no debate o conceito de
ecossistema comunicativo, como um dos pesquisadores latino-americanos que
protagonizam o pensamento sobre as sociedades mediatizadas tecnologicamente.
Afirma Martín-Barbeto que para enfrentar o desafio tecnológico devemos
estar conscientes de dois tipos de dinâmicas que movem as mudanças na
sociedade: a incidência dos meios tradicionais e o impacto das novas
tecnologias na vida em sociedade. Contudo, ele garante que "num primeiro
movimento, o que aparece como estratégico, mais que a intervenção dos
meios, é a aparição de um ecossistema comunicativo que se está
convertendo em algo tão vital como o ecossistema verde, ambiental".
(SOARES, 2002, p. 19).

Assim, revisitamos e reforçamos a importânica do conceito de ecossistema
comunicativo que, segundo Marisol Moreno citada por Soares (Ibid.), “garante a
superação da tradicional visão instrumental das tecnologias, para instaurar um
discurso sobre o cenário e o ambiente em que atuam”. Daí, que é nesse sentido que
o âmbito dos debates deixa de ser apenas o da instrumentalidade tecnológica e
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passa a ser o das mediações. O conceito de mediação tecnológica em espaços
educativos, conforme Soares, é trabalhado dessa forma. E é justamente no campo
da aprendizagem que o olhar comunicacional incide sobre a mediação tecnológica
em espaços educativos.
Conforme Daniel Prieto citado por Soares (2002), o desenho conceitual para
introduzir as tecnologias a serviço da educação é primordialmente comunicacional.
Contudo, o tipo de modelo comunicacional que dá suporte a estas práticas
formativas é seriamente comprometido pelo deslocamento dos centros de
aprendizagem, tanto das fontes do saber quanto dos atores do processo educativo.
Portanto, não existe apenas um modelo de ecossistema comunicativo e, sim,
diversos, que alternam de acordo com os graus de interatividade presentes nos
processos de trocas simbólicas. Em uma visão mais dialética da presença
tecnológica no mundo, um dos deslocamentos a serem contemplados diz respeito à
transferência de um modelo de comunicação linear a um modelo em redes, de
comunicação distribuída.
[...] esse fato desestabiliza definitivamente os modos tradicionais de se fazer a
educação. Frente a este panorama, o convite é para que comunicadores,
educadores, engenheiros, gestores de informação pensem, desenhem e
avaliem juntos a introdução das novas tecnologias na educação, perguntandose permanentemente pelo modelo de comunicação que subjaz ao sistema
educativo específico. A isso denominamos de gestão da comunicação e da
informação em espaços educativos. Tal projeto inclui a educação à distância, a
educação para os meios e a própria educação não-formal. Em todos estes
sistemas ocorre o mesmo: a aprendizagem se dá na medida em que o
indivíduo sente-se tocado, envolvido, conectado. Neste sentido, o ambiente
mediado por tecnologias pode ajudar a “produzir sentidos”, convertendo-se em
“mediação”. É o “sentido” que provoca a aprendizagem, não a tecnologia, e é
por isso que o campo compete à comunicação, ou à Educomunicação.
(SOARES, 2002, p. 20)

Portanto, mais uma vez, insistimos que a perspectiva da comunicação e das
tecnologias junto aos processos de educação e aprendizagem não deve ser tomada
por um viés meramente tecnicista. Vimos neste capítulo o quão imbricada de
sentidos e arraigada em contextos históricos, culturais e políticos é a relação
Comunicação/Educação. Portanto, isso constitui um campo de mediações diversas
que não pode ser analisado simplesmente pela aproximação e pelo distanciamento
entre características inerentes aos processos comunicacionais e educativos. Por
essa inter-relação abarcar um espaço construtor de subjetividades, de circulação de
formas simbólicas e de novas formas de construir cidadania, sua complexidade

52

convoca-nos a observá-la e analisá-la, junto ao objeto empírico desta pesquisa, por
meio das mediações, tanto as que a acionam quanto as que ela aciona. Dessa
forma, no próximo capítulo trataremos da Teoria das Mediações a partir da
perspectiva de pesquisadores como Roger Silverstone, Jesús Martín-Barbero e
Guillermo Orozco Gómez, além de algumas releituras e sistematizações do modelo
das mediações por parte de estudiosos brasileiros, como Maria Immacolata.
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3. A TEORIA DAS MEDIAÇÕES

Se nos tópicos anteriores tratamos das interações sociais, da relação
existente entre Comunicação, Educação e Cultura, por ora não podemos deixar de
falar da Teoria das Mediações, com especial ênfase na visada latino-americana,
uma vez que, de acordo com Soares (1999), na América Latina o conjunto de
estudos sobre a teoria das mediações "permitiu uma mais lúdica visão do processo
de recepção, promovendo importante mudança na pedagogia da educação para os
meios" (Ibid., p. 22). Contudo, além dos teóricos latino-americanos essa discussão
também se faz presente no trabalho de outros pesquisadores, em especial, Roger
Silverstone, que volta seus estudos para os processos de mediação desencadeados
a partir da mídia. Silverstone (2002) compreende a mediação enquanto processo
dialético e transformativo, apesar de desigual, que envolve cada vez mais as
interações dos indivíduos com os meios e com eles mesmos, com suas diversas
formas

de

decodificação,

valendo-se

de

recursos

simbólicos,

providos

midiaticamente em suas ações e relações cotidianas.
A mediação é dialética, porque, embora seja perfeitamente possível
privilegiar os meios de comunicação de massa como definidores e, talvez,
determinantes de significados sociais, essa ênfase desconsideraria o
engajamento criativo e contínuo que ouvintes e espectadores possuem com
os produtos da comunicação massiva. A mediação é, também, assimétrica,
precisamente porque o poder de operar com ou contra os significados
dominantes ou profundamente enraizados que as mídias produzem é
distribuído de modo desigual entre e nas sociedades. (SILVERSTONE,
14
2002a, p. 3, tradução nossa)

Na concepção de Silverstone, a mediação é assimétrica, pois as sociedades
são diferentes, assim como é distinta a forma com que cada uma delas engaja-se na
confrontação dos significados dominantes. Até porque as possibilidades também são
diferentes em cada sociedade, como os sistemas televisivos. Em sua obra Por que
estudar a mídia (2002), o autor explicita que a mediação implica no “movimento de
significado de um texto para outro, de um discurso para outro, de um evento para
outro" (SILVERSTONE, 2002, p. 34). Tudo isso ocorre na constante transformação
14

“Mediation is dialectical because while it is perfectly possible to privilege those mass media as
defining and perhaps even determining social meanings, such privileging would miss the continuous
and often creative engagement that listeners and viewers have with the products of mass
communication. And it is uneven, precisely because the power to work with, or against, the dominant
or deeply entrenched meanings that the media provide is unevenly distributed across and within
societies”.
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de significados e na circulação deles - para além do modelo transmissional - que se
dá por meio de textos primários e secundários, de intertextualidades que não se
findam, “no constante replay e nos intermináveis discursos, na tela e fora dela, em
que nós, como produtores e consumidores, agimos e interagimos, urgentemente
procurando compreender o mundo, o mundo da mídia, o mundo mediado, o mundo
da mediação” (Ibid, p.34).
Silverstone aborda a mediação principalmente no sentido da importância de
se estudar a mídia, no tocante à sua propriedade de operacionalizar sentidos,
ordenar apropriações. Sua leitura é importante para os fins desta pesquisa, contudo
se faz necessário direcionar nossa perspectiva para as interações entre os sujeitos,
interceptadas e calcadas em diversas mediações. Para tanto, são os estudos latinoamericanos que dão essa guinada na noção de mediação vinculada à comunicação
e à cultura, avançando um degrau na compreensão da relação cultura-meios de
comunicação-sociedade.
A Teoria das mediações pela perspectiva do pesquisador colombiano MartínBarbero “deve ser vista, antes de mais nada, como uma perspectiva de
investigação” (LOPES, 2014, p. 68) e não como uma teoria pronta da qual o
pesquisador apropria-se para explicar um determinado fenômeno. Configurando-se,
portanto, como uma construção metodológica na qual é o próprio objeto que revela
ao pesquisador quais as mediações interferem no processo. A opção por essa
abordagem se dá porque, ao buscar referências nos estudos culturais ingleses em
suas pesquisas na América-Latina, esse pesquisador supre as deficiências comuns
advindas da importação de modelos teóricos estruturados em outros contextos
socioculturais.
Ademais, como apontam Lopes; Borelli e Resende (2002, p. 43), a concepção
da teoria das mediações consegue relacionar mais profundamente a pesquisa em
comunicação e cultura, fugindo do mediacentrismo a que a área estaria confinada.
Esse fator já fora apontado anteriormente neste texto, por Jorge Huergo (2001),
como uma das reduções da comunicação que devem ser evitadas. É por isso que
neste trabalho a análise da relação entre Comunicação, Educação e Cultura baseiase na perspectiva das mediações.
Conforme observado em nossas leituras, as formas escolhidas pelos
pesquisadores desse tema para introduzir a sua caracterização são as mais
diversas, algumas vezes distoantes quanto à origem do conceito. De tal maneira que
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tratar da mediação requer um esforço para evitar abordá-la de uma forma redutora e
que faça coro aos equívocos. Até porque, conforme Luiz Signates (1998), nos textos
que se referem aos estudos recentes de recepção na América Latina, a abundância
de citações e os usos do verbo mediar e dos termos mediação e mediador já seriam
o

suficiente

para

demonstrar

a

importância

desse

conceito

na

reflexão

contemporânea sobre essa relevante área da pesquisa em comunicação.
Devido a esse uso continuado, seria de se esperar que a palavra mediação
remetesse a um significado claro, consensualizado entre os diversos
autores e pesquisadores, e a operadores metodológicos cujas
possibilidades e limites fossem minimamente conhecidos. Por incrível que
possa parecer, não é isso o que acontece. O próprio Martín-Barbero, em
sua obra principal, De los medios a las mediaciones (1987), apesar de
utilizá-lo no próprio título, não o define claramente, nem o historia.
(SIGNATES, 1998, p. 37)

Assim, no tocante à palavra mediação, conforme Lalande citado por Signates
(1998, p. 37), sua origem procede do adjetivo inglês mediate (mas admite-se,
também, vinculação com o francês mediat e, em seguida, médiation) do qual se
originou o substantivo médiation e seus derivados, como intermediation. Conforme o
autor, em alemão, a palavra mediação (vermittelung) pode ser encontrada,
sobretudo, em Hegel.
Quanto ao conceito de mediação, Signates aponta que ele procede,
principalmente, de duas vertentes filosóficas: a idealista, de origem cristã, e a
hegeliana, bem como a tradição marxista. Esta, ligada à preocupação de explicar os
vínculos dialéticos entre categorias separadas e aquela à ideia da mediação do
Cristo entre Deus e o mundo, da mediação dos santos entre os pecadores e Deus,
etc. “Ambas as orientações, contudo, às vezes se tocam como parece ser o caso do
quase insuperável problema do dualismo, que o conceito implica”. (SIGNATES,
1998, p. 38)
Em relação ao significado mais corrente de mediação, o pesquisador aponta
que está vinculado à ideia de intermediário, assim como é utilizado no contexto da
epistemologia behaviorista enquanto “elos intermediários” entre o estímulo inicial e a
resposta, gerando “ao mesmo tempo, as respostas aos estímulos que os precedem
e, por sua vez, estímulos para os elos que seguem” (DUBOIS apud SIGNATES,
1998, p. 38). Sem perder o significado de intermediação, a apropriação filosófica do
conceito de mediação tem outros sentidos. Pode ligar-se ao primeiro elemento por
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intermédio do segundo, ao invés de se aplicar ao próprio elemento intermediador.
Pode ainda, adquirir um sentido mais processual ou ligado à ideia de movimento “[...]
entre um termo ou um ser do qual se parte e um termo ou um ser ao qual se chega,
sendo esta ação produtora do segundo, ou pelo menos condição de sua produção.”
(LALANDE apud SIGNATES, 1998, p. 38).
Na dialética hegeliana o termo aparece, também, com este sentido: “como
todo e qualquer termo, exceto o primeiro e o último, que se preste a operador
indispensável a uma proposição teórica que assuma a pretensão de oferecer uma
descrição completa do mundo” (Idem, Ibidem). Ainda de acordo com Luiz Signates,
foi Walter Benjamin, na herança marxista, quem teorizou sobre a mediação
fundamental que permitiu pensar a relação das mudanças no espaço da cultura com
a transformação nas condições de produção. Mas, foi Raymond Williams (1979), em
sua obra Marxismo e Literatura, quem empregou o termo mediação - na tentativa de
substituí-lo pelo termo reflexo - para dizer do momento em que a análise social da
arte estende-se às relações sociais. Nesse contexto, para o intelectual, a mediação:
[...] pode referir-se primordialmente aos processos de composição
necessários, em um determinado meio; como tal, indica as relações práticas
entre formas sociais e artísticas. Em seus usos mais comuns, porém, referese a um modo indireto de relação entre a experiência e sua composição
(WILLIAMS apud SIGNATES, 1998, p. 39).

Nessa perspectiva, a arte e outros produtos culturais não são meros reflexos
sociais. Portanto, as produções culturais são mediadas. “A mediação está no objeto
em si, não em alguma coisa entre o objeto e aquilo que é levado”. (WILLIAMS, 1979,
p. 102) Por sua vez, o pesquisador mexicano Guillermo Orozco Gómez (1994) indica
outros autores que empregaram a noção de mediação de formas variadas, a saber:
McQuail, como sinônimo de filtro; Keltner, como intervenção explícita entre sujeito e
fragmento de informação e Manuel Martín Serrano, como resultado do controle
social na produção do real para a audiência dos meios. Nesse ponto, é válido
revisitar os escritos do espanhol Manuel Martín Serrano, uma vez que a sua Teoria
da Mediação Social exerceu forte influência na concepção das mediações pela
visada latino-americana.
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Assim, essa teoria ganha notoriedade na década de 1980 - a partir da obra La
Mediación Social15, publicada em 1977 - em um contexto no qual a América Latina
passava pelo desgaste dos modelos ditatoriais, por uma profunda crise nas
estruturas militares como forma de governo e, consequentemente, pela abertura
para ensaios de democracias representativas. De acordo com Alberto de la Torre
(2008), nesse cenário político e histórico os processos de comunicação tiveram uma
participação importante no abalo das estruturas ditatoriais, sendo que a
comunicação popular esteve presente neste momento, contribuindo para o
enfraquecimento dos governos repressivos. Esses processos contribuíram para
mostrar que a relação entre sistemas midiáticos e públicos não era uma relação
direta, linear, mecânica e de efeitos técnicos controlados. Os comunicadores foram
percebendo que se fazia necessário trabalhar frentes culturais que estabelecessem
fortes nexos simbólicos entre as comunidades populares e as organizações.
Desse modo, foram redescobrindo aquilo que os grandes cientistas e
filósofos críticos da história aprenderam a força, que a cultura estabelece
estruturas, esquemas, matrizes, hábitos e costumes que se impregnam
profundamente no espírito da gente, essas formas históricas de longa
duração, às vezes de milênios, outras de séculos, que se constituem em
mediações fundamentais nos processos de comunicação humana.
(LAMEIRAS; GALINDO apud TORRE, 2008, p. 9)

Para o professor espanhol Martín Serrano, os processos de mediação social
são um marco apropriado para o estudo da produção social da comunicação. Ele
começa pela investigação das inter-relações entre os sistemas sociais e as
diferentes modalidades de comunicação pública, a partir do pressuposto de que
existem interdependências entre a transformação da comunicação pública e a
mudança da sociedade, e vice-versa. A mediação social produz formas de controle
que operam com recursos, práticas e propósitos de reduzir a dissonância gerada
pelo conflito entre as inovações e as normas culturais, quer dizer, produz modelos
de adaptação à mudança social. Em uma sociedade que se diz em crise, o controle
social funciona como um modelo de ajuste, cuja função é:

15

Em nota publicada no prólogo da reedição comemorativa do 30º aniversário de publicação dessa
obra, Martín Serrano explica que, antes de sua publicação, já havia tratado sobre as mediações
sociais em sua tese doutoral em 1974, na qual se apresenta a primeira versão dos conceitos e
modelos da mediação. Em 1976 aparece o termo “Mediação”, que havia escrito para o Diccionario de
Ciencias Sociales do Instituto de Estudos Políticos, em Madrid.
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[...] produzir instituições mediadoras (como, por exemplo, a assistência
social), modelos mediadores e objetos mediadores (como os
tranquilizantes) que atuam como giroscópios, restabelecendo o equilíbrio
em um estado de permanente disfunção a que está submetida a sociedade,
como consequência dos desajustes entre as normas, as tecnologias e as
16
personalidades (MARTÍN SERRANO, 1978, p. 42, tradução nossa) .

Quando a sociedade não consegue resolver o conflito, eliminando um dos
fatores em contradição, já que ambos tornam-se essenciais para o sistema, supõese que as instituições mediadoras, entre elas os meios de comunicação, proponham
um modelo lógico para interpretar e integrar a contradição, ou seja, que proponham
uma ordem a nível formal à desordem existente a nível real, de forma que a própria
contradição sirva à reprodução social e a totalidade da ordem social não seja
questionada. Dessa forma, Martín Serrano estudou quais eram e como funcionavam
esses mecanismos de controle - até então novidade naquela época - que tornavam
possível a utilização da contradição para reproduzir a ordem contraditória, propondo
uma teoria que explicasse as funções de uma mudança na comunicação
institucionalizada e a reprodução nas sociedades capitalistas, que transitavam da
fase industrial para a pós-industrial, quando estas funções estavam começando a se
manifestar. Além disso, o autor forneceu uma metodologia necessária para tornar
essa teoria pesquisável e aplicável no estudo do controle das visões de mundo por
meio da televisão.
A visão das relações entre comunicação e sociedade que se sustenta na
Mediação Social ancora-se, igualmente, em aportes do estruturalismo e,
particularmente, do estruturalismo antropológico encabeçado por Lévi-Strauss. As
investigações dessa vertente demonstram que, em geral, as estruturas narrativas
são muito resistentes à mudança: na aparente pluralidade dos conteúdos dos
produtos culturais repete-se, na realidade, um repertório limitado e estável de
modelos de mundo. Este ponto de vista reforça a ideia de que o sistema cultural é
um reflexo do sistema produtivo. Existem aspectos da realidade social que resistem
às transformações das relações de produção, assim, o estudo daquilo que muda
requer conhecer, ao mesmo tempo, aquilo que permanece. Dessa forma, conforme
Martín Serrano:
16

No original: “producir instituciones mediadoras (por ejemplo, los asistentes sociales), modelos
mediadores (por ejemplo, la mística del desarrollo) y objetos mediadores (por ejemplo los
tranquilizantes) que actúen como giróscopos, restableciendo un equilibrio en el estado de permanente
disfunción a que está sometida la sociedad, como consecuencia de los desajustes entre las normas,
las tecnologías y las personalidades”.
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A teoria da mediação social oferece um novo objeto para as ciências
sociais: o estudo da produção, transmissão e utilização da cultura, a partir
da análise dos modelos culturais e de suas funções. Estes estudos são
especialmente necessários quando a cultura se utiliza como um
procedimento de dominação. Assim ocorre nos fenômenos de
transculturação, como se observa quando uma sociedade destrói os sinais
de identidade da outra; e também acontece nos processos de controle
social, cada vez que se propõe uma visão pré-estabelecida do mundo e do
que acontece no mundo, para influenciar a consciência das pessoas
(MARTÍN SERRANO apud TORRE, 2008, s/p).

Nesse sentido, o pesquisador espanhol sugere a existência de mediações
cognitivas e estruturais, sendo que a cognitiva opera sobre os relatos, oferecendo à
audiência modelos de representação do mundo. Por sua vez, a estrutural incide
sobre os suportes, oferecendo às audiências modelos de produção de comunicação
(Ibid.). Martín Serrano propõe uma distinção entre a “natureza tecnológica” do meio
e seu “uso social”, haja vista que uma determinada sociedade pode fazer uso de um
meio que não valorize todas as suas potencialidades tecnológicas. Para investigar
os fenômenos comunicativos pelo viés mediacional, verifica-se “a maneira como
uma formação social se apropria de certa tecnologia para determinados fins”
(MARTIN SERRANO, 1997, p. 91, tradução nossa)17, centrando-se na análise dos
códigos e não dos conteúdos dos produtos comunicativos. Martin Serrano evita cair
no mecanicismo que atribui uma revolução cultural a cada revolução tecnológica e
inverte a conhecida premissa de McLuhan, segundo a qual “o meio é a mensagem”
para “a mensagem é o código” - e os usos dos meios que a sociedade permitir.
A Teoria da Mediação Social exerceu considerável influência nos estudiosos
latino-americanos sobre a teoria da recepção. Contudo, faz-se necessária uma
ampliação do alcance desse conceito, empregado por Martín Serrano, de forma a
considerar não somente a compreensão dos modos de operação dos meios de
comunicação, mas, também, a sua integração com atores específicos, estruturas e
dinâmicas sócio-históricas, culturais, etc. Será com Martín-Barbero e Guillermo
Orozco Goméz que nos aproximaremos das mediações por este viés.

17

[...] la manera en la que una formación social concreta se sirve de una cierta tecnología para unos
fines específicos.
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3.1 Mediações comunicativas da cultura

Martín-Barbero, na obra Dos meios às mediações (1987), elabora sua teoria a
partir de algumas proposições dos Estudos Culturais e influências da Teoria da
Mediação Social. Por meio de um estudo sobre a recepção de telenovelas por
famílias colombianas, ao invés de partir da análise das lógicas de produção e
recepção para as suas relações de imbricação ou enfrentamento, o pesquisador
parte do que chama de mediações, da qual originam-se as construções que
delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural.
Sobre os contornos do termo mediações, em sua mais recente obra, A
comunicação na educação (2014), Martín-Barbero afirma: “Venho trabalhando com
esse conceito desde 1980, mas sua origem, dentro do meu pensamento, não era
então muito clara” (Ibid., p. 20). Dessa forma, ao longo dos anos o pesquisador vai
retomando as noções de mediação em várias de suas obras, o que pode ser
observado por meio da leitura do prefácio das edições de 1987, 1998-2003 e 2010
da obra Dos meios às mediações e, também, em Ofício de Cartógrafo (2004), além
de entrevistas concedidas para Maria Immacolata (2009a) e Maria Alice Moura
(2009b).
Signates (1998) aponta que em Dos meios às mediações a categoria
mediações é citada 37 vezes com cinco sentidos distintos, quais sejam: a) como
construto ou categoria teórica; b) como discursividade específica; c) como
estruturas, formas e práticas vinculatórias; d) como instituição ou local geográfico; e)
como dispositivo de viabilização e legitimação da hegemonia. Para esse autor,
convém iniciar a abordagem do termo explicitando primeiramente aquilo que ele não
significa.18 Em primeiro lugar, mediação não é intermediação, por mais que o senso
comum tenda a insistir na ideia de que a função das instituições de comunicação é
ser intermediária entre grupos e instituições sociais. Portanto, chamá-las de meios
de comunicação não implica em afirmá-las como mediações.

18

O autor explica que sua abordagem sobre o que mediação não significa está orientada em seu uso
conforme a sociologia da cultura e, em especial, o campo da comunicação. “Claro que esse jogo de
significados na verdade explicita posicionamentos teóricos nessas áreas do conhecimento, não se
tratando de uma mera discussão semântica” (SIGNATES, 1998, p. 40).
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Em segundo lugar, mediação não é filtro ou filtragem, termos encontrados em
estudos de comunicação com abordagens psicológico-experimentais - como a dos
filtros de seletividade (exposição, percepção e memorização seletivas) - e empíricas
de campo, como nos estudos de fluxo comunicativo que utilizaram a metáfora da
filtragem para descrever o papel dos líderes de opinião (SIGNATES, 1998). Por
último, Signates aponta que mediação também não é intervenção no processo
comunicativo. “Um ato de censura ou de modificação de um fragmento de
informação não significa uma mediação, malgrado esteja havendo interferências no
processo de significação e mesmo que haja mediações envolvidas na produção
desses significados”. (Ibid., p. 41)
Explicitados os termos cujos significados possam remeter ao conceito de
mediação, mas que não o são, então, o que de fato é mediação e como esse termo
pode ser trabalhado no contexto desta pesquisa? Essas são algumas perguntas que
nos empenharemos em responder.
Como dito anteriormente, a mediação não possui uma única definição. Para
Martín-Barbero a melhor forma de compreendê-la é pensá-la como uma noção
plural, portanto, como mediações. Já Lopes (2014) esclarece ser esse um conceito
síntese que:
[...] capta a comunicação a partir de seus nexos (“nós”), dos lugares a partir
dos quais se torna possível identificar a interação entre os espaços da
produção e do consumo da comunicação. De modo que a própria produção
é vista em diálogo com as demandas sociais e com as novas experiências
culturais que emergem historicamente a partir da materialidade social
(LOPES, 2014, p. 68).

Por meio da pesquisa de recepção emerge a abordagem das mediações que
analisa os fenômenos da comunicação a partir da cultura, organizando-se como uma
perspectiva que integra todos os âmbitos da comunicação: produção, produto e
recepção. É por isso que para Martín-Barbero “o estudo da comunicação é muito
mais do que apenas o estudo dos meios. O estudo da comunicação é um problema
de mediações” (MARTÍN-BARBERO apud LOPES, 2014, p. 69). Em nosso ponto de
vista, concordamos com Ronsini quando ela defende que a perspectiva de MartínBarbero “é uma proposição para abarcar o processo de comunicação e não somente
o processo de recepção” (2010, p. 1).
Em Ofício de Cartógrafo (2004) Martín-Barbero esquematiza mapas
metodológicos, que ele também chama de “mapas noturnos”, para contextualizar as
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mediações e situá-las em sua estreita ligação fundada na relação da comunicação
com a cultura e a política. Mas, antes, ele explica sua visão em relação ao
imbricamento dessas áreas. Primeiramente, pensar a política desde a comunicação
“significa pôr em primeiro plano os ingredientes simbólicos e imaginários presentes
nos processos de formação do poder” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 225), o que
relaciona o processo de democratização da sociedade com a trama cultural e
comunicativa das práticas políticas. A comunicação de massa constrói, dentro da
cena pública, o caráter participativo da democracia e as batalhas travadas no campo
simbólico influenciam na produtividade social. Comunicação e cultura constituem,
então, um campo de batalha política.
Em relação à esfera cultural, para Martín-Barbero a visão recorrente da
comunicação é ligada à difusão de conteúdos culturais. Isso reduz o processo a
veículo e os receptores a consumidores, ao passo que, segundo o pesquisador, a
comunicação é um espaço estratégico
de criação e apropriação cultural, de ativação da competência e da experiência
criativa das pessoas, e de reconhecimento das diferenças, ou seja, do que
culturalmente são e fazem os outros, as outras classes, as outras etnias, os
outros povos, as outras gerações (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 227).

Dessa forma, a comunicação atravessa a cultura e ocupa um papel central na
sociedade.
Pois, o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica
da comunicação deixa de ser meramente instrumental para se converter em
estrutural: a tecnologia remete hoje não à novidade de alguns aparelhos,
mas a novos modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e
escritas, à mutação cultural que implica a associação do novo modo de
produzir com um novo modo de comunicar que converte o conhecimento
em uma força produtiva direta (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 229).

É nesse momento que, da primeira para a segunda edição de Dos meios às
mediações, ao invés de tratar das mediações culturais da comunicação, o autor
parte das mediações comunicativas da cultura e, posteriormente, admite seu giro
teórico: “Inverto meu primeiro mapa e proponho as ‘mediações comunicativas da
cultura’. De alguma maneira, nesse momento, aceito que muda o lugar a partir do
qual estava olhando” (MARTÍN-BARBERO, 2009a, p. 151). Assim, “o olhar não se
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invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da cultura à comunicação”
(Ibid., p. 153).
Nessa complexa relação constitutiva da comunicação com a cultura, os
processos educativos e de aprendizagem estão completamente envolvidos e sofrem
influências, principalmente pela mediação tecnológica da comunicação. Com a
ressalva de que a tecnologia não é a grande mediadora entre os povos e o mundo,
mas, sim, ela medeia a “transformação da sociedade em mercado, e este em
principal agenciador da mundialização” (Idem, 2004, p. 229).
A figura a seguir representa o primeiro mapa metodológico das mediações
elaborado por Martín-Barbero:
Figura 01 - Primeiro mapa metodológico das mediações

Fonte: LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Mediação e recepção. Algumas conexões teóricas e metodológicas
nos estudos latino-americanos de comunicação. MATRIZes. V. 8 - Nº 1 jan./jun. 2014, p.70. São Paulo - Brasil.

No centro do primeiro mapa encontram-se as mediações constitutivas:
comunicação, cultura e política. O mapa é atravessado por dois eixos: o primeiro é
de longa duração e histórico (diacrônico), estabelecido entre as Matrizes Culturais e
os Formatos Industriais. O segundo é simultâneo (sincrônico), instituído pelo
tensionamento

entre

as

Lógicas

de

Produção

e

a

Competência

da

Recepção/Consumo. Assim, as mediações empíricas são lógicas de produção,
matrizes culturais, competências de recepção e formatos industriais e os diversos
conceitos de mediação conectam objetos, lugares, processos concretos, etc.
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Embora o termo Matrizes Culturais remeta ao que é arcaico, ele não se refere
a isso e, sim, ao “substrato da constituição dos sujeitos”, “veios de entrada para
outras matrizes dominadas, porém ativas” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 258).
Segundo Martín-Barbero, as Matrizes Culturais estão ligadas à produção
hegemônica da comunicação ancorada no capital, nas transformações tecnológicas,
no imaginário dos subalternos e em sua cumplicidade com o poder dos dominantes.
Elas estão incrustadas nas interações sociais dos sujeitos, nos seus fazeres e em
suas identidades. Constituem-se por meio das mediações sociais, mas também são
mediações desses fazeres.
A relação diacrônica (histórica, delongada) entre as Matrizes Culturais e os
Formatos Industriais tem a ver com os movimentos sociais e os discursos públicos
no tocante às mudanças ocorridas na articulação entre eles ao longo do tempo e,
por conseguinte, da maneira como os discursos públicos influenciam nas formas
simbólicas dos modos de produção do que é público. As Lógicas de Produção dizem
respeito aos interesses do Estado e do mercado em organizar as formas culturais
regulando os discursos pela técnica, de forma a atender as demandas da recepção
(Competências da recepção/Consumo). Elas estão ligadas aos interesses políticos e
econômicos institucionalizados que incidem nas formas culturais (RONSINI, 2010).
No contexto de elaboração desse primeiro mapa, enquanto o autor
considerava as mediações culturais da comunicação, em Dos meios às mediações
(1987), ele aponta três lugares de mediação que destaca como centrais para o
estudo da comunicação e da cultura: a cotidianidade familiar, a temporalidade social
e a competência cultural. Essas mediações não foram representadas no primeiro
mapa, mas estão implícitas na correlação dos eixos sincrônico e diacrônico. Para
Martín-Barbero, a família era a unidade básica de audiência na América Latina e não
haveria como entender a maneira com a qual a TV interpelava tal unidade sem
investigar a sua cotidianidade, “âmbito de conflitos e de fortes tensões” e um dos
poucos lugares “onde os indivíduos se confrontam como pessoas e onde encontram
a possibilidade de manifestar suas ânsias e frustrações” (Idem, 1999, p. 6).
Já a temporalidade social relaciona o tempo do capital - produtivo, acelerado,
valorizado economicamente - ao tempo da cotidianidade; repetitivo, fragmentado,
conformador da rotina diária das pessoas. Para Martín-Barbero, a televisão ligava os
dois tempos, colocando a rotina doméstica em contato com o mercado. No que se
refere à competência cultural, pensa-se a etnia, a cultura regional e a classe social
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como alguns dos principais conformadores das formas de os sujeitos pensarem,
agirem e sentirem a experiência social. Apesar das atualizações das duas décadas
seguintes, é o trabalho de 1987 que ainda repercute, sendo a obra mais citada do
autor e referência para muitos trabalhos até os dias atuais.
A próxima figura representa o segundo Mapa Metodológico das Mediações:
Figura 02 - Segundo mapa metodológico das mediações

Fonte: LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Mediação e recepção. Algumas conexões teóricas e
metodológicas nos estudos latino-americanos de comunicação. MATRIZes. V. 8 - Nº 1, jan./jun. 2014, p.71. São
Paulo - Brasil.

No segundo mapa metodológico, elaborado já na década de 1990 “a novidade é
que estas quatro dimensões básicas da mediação (Lógicas da Produção, Formatos
Industriais, Competências da Recepção e Matrizes Culturais) são articuladas por
múltiplas mediações” (LOPES, 2014, p. 72). As mediações continuam localizadas na
relação da comunicação com a cultura e a política, mas o autor realiza modificações
em seus apontamentos sobre a relação entre elas e os meios, sugerindo que os três
lugares de mediação propostos na primeira edição de Dos meios às mediações
sejam transformados em quatro dimensões: sociabilidade, ritualidade, tecnicidade e
institucionalidade.
Dessa forma, percorrendo o segundo mapa em sentido anti-horário, vimos as
Lógicas de Produção e os Formatos Industriais serem mediados pela Tecnicidade.
Para Martín-Barbero (2003), compreender como funcionam as Lógicas de Produção
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requer uma indagação sobre a estrutura empresarial, a competência comunicativa e
a competitividade tecnológica das empresas de comunicação. A estrutura
empresarial diz respeito às suas dimensões econômicas, ideologias profissionais e
rotinas produtivas. A competência comunicativa está em relação à sua capacidade
de construir públicos, audiências e consumidores e a competitividade em relação
aos usos da Tecnicidade.
A Tecnicidade primeiramente é “menos assunto de aparatos do que de
operadores perceptivos e destrezas discursivas” (Ibid., p. 18). Ela está presente
nesse segundo mapa metodológico de Martín-Barbero e torna a aparecer no
terceiro, representado logo adiante já com outras configurações, e infere-se que seja
uma das mediações mais expressivas da contemporaneidade. No segundo mapa
metodológico, a Tecnicidade é uma mediação estratégica, que se dá tanto nas redes
informáticas quanto na conexão de TV e telefone com a internet e os computadores,
de forma a acelerar a relação entre os discursos públicos e gêneros midiáticos, os
Formatos Industriais e os textos virtuais. Sob o ponto de vista desse mapa, ela
também funciona como um
organizador perceptivo pelo qual a inovação e o discurso se articulam de modo
significativo e intencional, sendo que cada meio tem sua tecnicidade específica
e que a percepção do sujeito media ao organizar sua negociação de
significados com a TV (SIGNATES, 1998, p. 46).

Já as Competências de Recepção e os Formatos Industriais medeiam as
Ritualidades, que remetem-nos “ao nexo simbólico que sustenta toda comunicação:
à sua ancoragem na memória, aos seus ritmos e formas, seus cenários de interação
e repetição”. (Idem, 2003, p. 19). A relação das Ritualidades com os Formatos
Industriais constituem o que Martín-Barbero chama de gramáticas da ação (olhar,
escutar e ver). Tais gramáticas funcionam como reguladoras da interação entre os
espaços e tempos que conformam os meios e a vida cotidiana.
Pela perspectiva das Competências de Recepção, as Ritualidades remetem
tanto aos diferentes usos sociais dos meios - por exemplo, as distintas formas de se
assistir a um filme, representadas pelo “barroquismo expressivo” (Martín-Barbero,
2003) dos modos populares contraposto à sobriedade dos modos intelectuais quanto às múltiplas trajetórias de leitura de cada indivíduo, associadas às condições
sociais do gosto, que variam conforme a educação, a memória étnica, a classe, o
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gênero, os hábitos familiares de convivênia com a cultura letrada, audiovisual ou
oral.
Por sua vez, as relações entre as Matrizes Culturais e a Competência de
Recepção são mediadas por diversas formas de Socialidade ou Sociabilidade,
geradas nas relações cotidianas entre os sujeitos. É na Socialidade que se faz a
práxis comunicativa, resultado dos modos e usos coletivos da comunicação, ou seja,
da interpelação dos atores sociais e de suas relações de hegemonia e contrahegemonia com o poder.
A relação entre as Matrizes Culturais e as Lógicas da Produção é mediada
por diferentes regimes de Institucionalidade, que se instituem desde o Estado - que
configura os meios de comunicação como serviço público - e a partir do mercado –
que converte a liberdade de expressão em livre comércio.
Partindo de uma e da outra, priorizam-se valores que, antagonizados, debilitam
a autonomia das instituições comunicativas, seja confundindo a defesa dos
direitos coletivos com a estabilidade do estatal ou a liberdade de expressão
com a iniciativa e os intereses privados (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 234).

Na elaboração desses mapas metodológicos Martín-Barbero precisou
repensar a própria noção de comunicação, que se desvincula do paradigma da
engenharia para se ligar à comunicação intermediada, às interfaces e às interações.
É por isso que a importância desse segundo mapa metodológico está em apontarnos como a comunicação medeia as formas da vida cultural e política da sociedade.
Nosso olhar se concentra agora nesse emaranhado de múltiplas mediações e não
somente nos meios, nos quais anteriormente encontrava-se a identidade da
comunicação. Essa situação marca a sociedade contemporânea, que com sua
“mutação tecnológica passou a configurar um novo ecossistema comunicativo”
(MARTÍN-BARBERO apud LOPES, 2014, p. 72).
Em se tratando de ecossistema comunicativo, termo já trabalhado no
tópico 2.1.1 deste texto, partimos para a imagem que ilustra o terceiro mapa
metodológico das mediações.
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Figura 03 - Terceiro mapa metodológico das mediações

Fonte: LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Mediação e recepção. Algumas conexões teóricas e metodológicas
nos estudos latino-americanos de comunicação. MATRIZes. V. 8 - Nº 1 jan./jun. 2014, p.73. São Paulo - Brasil.

Ao elaborar o terceiro mapa metodológico das mediações, Martín-Barbero
(2010) evidencia a identidade dos sujeitos constituída a partir da comunicação
enquanto interação “que possibilita a interface de todos os sentidos, portanto, é uma
inter-mediação, que é um conceito para pensar a hibridização das linguagens e dos
meios” (LOPES, 2014, p. 72). É exatamente essa situação que marca a sociedade
contemporânea que, com sua “mutação tecnológica” (MARTÍN-BARBERO, 2010),
transformou rapidamente a maneira de os sujeitos lidarem com a questão do tempo,
do espaço, da cognição, da mobilidade, etc., passando a configurar um novo
ecossistema comunicativo.

O que Martín-Barbero mostra no terceiro mapa é a

vinculação dos mapas anteriormente propostos (1987 e 1998-2003) a essas novas
configurações e à investigação das mutações culturais contemporâneas, cujos eixos
são a temporalidade/espacialidade e mobilidade/fluxos, mediados agora pela
identidade, cognitividade, ritualidade e tecnicidade.
Deixe-me mostrar o que temos no novo mapa noturno com que eu agora
trabalho: tempo, espaço, migrações, fluxos. Então as mediações passam a
ser transformação do tempo e transformação do espaço a partir de dois
grandes eixos, ou seja, migrações populacionais e fluxos de imagens.
[Arjun] Appadurai diz que tem que se ver como convergem e se chocam. De
um lado, grandes migrações de população como jamais visto – mal
sabemos dos milhares de chineses que estão saindo da China para a
Europa. De outro, os fluxos virtuais, e temos que pensá-los conjuntamente.
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Os fluxos de imagens, a informação, vão de norte a sul, as migrações vão
do sul ao norte (MARTÍN-BARBERO, 2009a, p. 12).

Nesse novo mapa noturno, a Espacialidade é essa noção da multiplicidade de
espaços que pode ser o espaço enquanto território habitado constituído pela ideia de
pertencimento e proximidade, enquanto espaço comunicacional tecido pelas redes
eletrônicas, enquanto espaço da cidade e seus novos modos de apropriação que
emergem da relação de subjetividade com esse lugar e enquanto espaço imaginado
da nação e de sua identidade (LOPES, 2014).
Já a Mobilidade remete a essa mescla das navegações virtuais, das redes
informáticas e ao mesmo tempo do trânsito incessante nas cidades, das migrações e
circulação de pessoas e informações e, concomitante a isto, a conformação de
novas figuras de sensibilidade. Entrecruzando tudo isto, estão os Fluxos, que, assim
como os migrantes, provocam as desordens sociais e políticas urbanas. São os
Fluxos de imagens, do audiovisual, de informações, linguagens e escritas virtuais,
que modificam os processos de produção de sentido, desestabilizando a cultura
escolar e letrada (Ibid.).
A Temporalidade discorre sobre as mudanças profundas em relação à
estrutura do tempo,
configura a crise da experiência moderna do tempo, que se manifesta na
transformação profunda da estrutura da temporalidade, no culto ao
presente, no debilitamento da relação histórica com o passado e na
confusão dos tempos que nos prende à simultaneidade do atual (LOPES,
2014, p. 73).

Pál-Pelbar se aproxima dessa concepção de Temporalidade ao dizer que:
Nas últimas décadas alterou-se inteiramente nossa relação com o passado,
nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, nossa vivência do
instante, nossa fantasia de eternidade. A espessura do próprio tempo se
evapora a olhos vistos, e nem mais parecemos habitá-lo, como mostrou
Paul Virilo. Vivemos a velocidade instantânea, ou a fosforescência das
imagens, ou os bits de informação (PÁL PELBAR, 2009, p. 29).

Quando o autor trata dos termos “velocidade instantânea”, “fosforescência
das imagens” e “bits de informação”, remete-nos à ideia de efemeridade, de que o
tempo dessas instâncias é, para além de comprimido ou achatado, expandido sem
delongar-se. Não se trata mais de uma linha do tempo, nem de um círculo do tempo;
mas de uma rede temporal, que implica uma navegação multitemporal em um fluxo
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aberto (PÁL PELBAR, 2009). A trama dessa rede temporal, em detrimento da
concepção de existência de uma linha do tempo, acontece e flui com grande
interferência das tecnologias da informação e da comunicação. “Hoje em dia, a
tecnologia já não é pontual, ela nos atravessa de ponta a ponta tanto espacial como
temporalmente” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 128).
O deslocamento dos saberes proporcionado pela tecnologia digital modifica
tanto o estatuto cognitivo como o institucional das condições do saber,
enfraquecendo os limites entre razão e imaginação, saber e informação, arte e
ciência, saber especializado e conhecimento comum. Para Ronsini (2010),
Cognitividades e Identidades podem ser noções embutidas tanto na mediação da
Socialidade quanto da Ritualidade (segundo mapa noturno) e o conceito de
Tecnicidade adquire um novo estatuto para além da mediação da relação entre as
Lógicas da Produção e Formatos Industriais (segundo mapa noturno). “Por sua
centralidade na organização social, ela percorre o circuito inteiro, modelando a
ritualidade, a socialidade e a institucionalidade, vale dizer, modela todas as relações
porque se define como o estatuto social da técnica [...]” (Ibid., p. 7).
A Tecnicidade torna-se uma categoria necessária para trazer à tona a noção
grega de techné associada à comunicação, em detrimento da noção de técnica
associada ao aparato. A primeira remete à “destreza, à habilidade de fazer, mas
também de argumentar, de expressar, de criar e de comunicar através de formas
materiais [...]” e se relaciona com os novos modos de lidar com a linguagem
(LOPES, 2014, p. 74). Tecnicidade não é aparato tecnológico, mas uma
competência na linguagem: “[...] não é da ordem do instrumento, mas da ordem dos
saberes, da constituição de práticas produtoras de inovações discursivas, dos
modos de percepção social” (Ibid., p. 74).
A noção de Tecnicidade relaciona-se com todas as outras mediações do
terceiro mapa metodológico, porque ela expressa as mudanças nas formas de lidar
com a linguagem, com os novos formatos de aprendizagem e saberes diversos
advindos das novas configurações de tempo, espaço, mobilidade, fluxos, etc. Ao
mesmo tempo, ela configura essas mediações. Para Martín-Barbero (2009a), a
Tecnicidade move-se na direção da Identidade. O autor exemplifica isto com a
questão da invenção de personagens por parte dos adolescentes, citando uma
pesquisa realizada por ele em Guadalajara sobre o acesso dos adolescentes à
internet. Em tal pesquisa, Martín-Barbero constatou a grande quantidade de
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meninas entre 15 e 16 anos que criavam uma identidade masculina para conversar
com mulheres na Suécia. Para ele, o próprio “eu” torna-se lugar de experimentação.
Portanto, a questão da identidade cultural hoje está sofrendo, na base da
identidade subjetiva, uma transformação gigantesca. Porque os modelos de
conduta, os padrões de conduta de que falavam Parson e Piaget não
funcionam. Nós, os pais, não somos mais os modelos de nossos filhos, a
televisão acabou com isso. Os modelos são os seus contemporâneos:
ginastas, cantores, atrizes, jogadores de futebol, esses são os padrões de
conduta, são seus pares (MARTÍN-BARBERO, 2009a, p. 14).

Dessa forma, em seu terceiro mapa metodológico Martín-Barbero integra
Tecnicidade e Identidade, aproxima a Ritualidade da Cognitividade, substituindo as
duas mediações consideradas por ele como as mais sociais - Institucionalidade e
Socialidade - pela gigantesca transformação sofrida pela identidade cultural, na base
da

identidade

subjetiva.

(MARTÍN-BARBERO,

2009a).

As

chaves

dessa

transformação, de acordo com ele, podem ser percebidas quando associa-se os dois
últimos mapas. O pesquisador cita o livro El tercer entorno, do filósofo Javier
Echeverría, para ilustrar que, ao longo de sua história, a humanidade habita
entornos, tendo sido o primeiro o natural, no qual o ser humano conseguiu
sobreviver e passar de nômade para sedentário. Após milhares de séculos, criou a
cidade, lugar das instituições políticas e culturais, o que corresponde ao segundo
entorno, ligado às instituições familiares, religiosas, políticas e ao trabalho. Para
Martín-Barbero, vivemos atualmente a emergência do terceiro entorno, caracterizado
como tecnocomunicativo - expressão que se aproxima do conceito de bios
midiático19, trabalhado por Muniz Sodré e já tratado no tópico 2.1.1.
Esse terceiro mapa metodológico permite-nos uma leitura mais aproximada
do contexto sociocultural contemporâneo, no que diz respeito à perspectiva das
mediações que interferem na relação entre comunicação, educação e cultura. Isso
contribuirá para amarrar os conceitos de ecossistema comunicativo, bios midiático e
condição comunicacional contemporânea – já anteriormente tratados - na ambiência
do entorno tecnocomunicativo e da tecnicidade.
Os meios de comunicação como aparatos tecnoperceptivos, especialmente
os meios audiovisuais, mobilizam-nos para a simultaneidade das tarefas,
abolem o passado e o futuro na fabricação do império das novidades que
necessitam ser consumidas com voracidade, instantaneamente, e resultam
19

Tese segundo a qual os dispositivos socio-técnicos instauram uma ordem social do vivido que se
caracteriza por um processo hipertrofiado de virtualizações.
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em uma vivência fragmentada e heterogênea tal como o ritmo das imagens
nas telas da televisão e do computador. Portanto, a tecnicidade como
organizador perceptivo é um processo deslocalizado que baliza a
ritualidade, o momento de estar frente aos meios audiovisuais usufruindo
dos seus produtos e se expande para além destes momentos, impregnando
todas as consciências (RONSINI, 2010, p. 12).

Dessa forma, ao voltarmos nosso olhar para a empiria desta pesquisa, na
qual

observarmos

a

atuação

Comunicação/Educação/Cultura,

de

entendemos

uma
que

o

ONG

na

interface

mapa

das

mediações

comunicativas da cultura poderá oferecer-nos aportes para o processo analítico.
Decerto que ainda não esgotamos – e nem é essa nossa intenção – os contornos do
conceito de mediações. Por isso, a fim de debater a complexidade desse conceito e
buscar caminhos para compreendê-lo, abordaremos a perspectiva das múltiplas
mediações de Guillermo Orozco.

3.2 Múltiplas Mediações

Assim como Martín-Barbero, Guillermo Orozco Goméz atualizou sua
construção conceitual sobre as mediações e seus imbricamentos ao longo dos anos,
a partir do reconhecimento de uma dimensão dos sujeitos sociais enquanto múltiplas
audiências dos meios e das tecnologias de informação. Sobre a concepção do
conceito de mediações, em seu artigo Recepción Televisiva y Mediaciones: a
construcción de estrategias por la audiencia (1994), ele explica que procurou
desenvolver um marco conceitual que não fosse sustentado em dicotomias
(macro/micro, emissores/receptores, etc.) e uma estrutura epistemológica que
abarcasse a intermediação de diversos elementos, níveis e regras que assumiam os
membros da audiência ao interagirem com as mensagens da TV. Para evitar a
racionalidade dualista entre contextos sociais macro e micro, Orozco sugeriu adotálos como fontes de mediação. Para ele:
Originalmente, o conceito de mediação no âmbito da comunicação social foi
apresentado como propriedade exclusiva dos meios (Martin Serrano, 1982).
Em inglês ou francês é mais simples ver esta derivação de mídia: “mediation”. Posteriormente, Martín-Barbero (1987) usou o conceito com outra
intenção e para significar a descentralização da comunicação das mídias, o
que ele chamou de midiacentrismo neste campo de estudos. A cultura,
então, veio a ser assumida como a mediação principal ou “mediação com
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maiúsculas” e posteriormente derivou em diversas mediações mais
específicas (OROZCO, 2006, p. 88).

A busca epistemológica de Orozco integrou, em função da recepção
televisiva, a teoria da estruturação de Giddens (1984), a teorização da mediação
cultural de Martín-Barbero (1987) e a sua própria conceituação de recepção e
mediações em seu processo, a partir do seu trabalho empírico com audiências
televisivas. (OROZCO, 1992).
Este esforço, fundamentalmente epistemológico, é necessário para a
formulação de uma metodologia adequada que permita, por um lado, evitar
tanto o relativismo quanto o determinismo na análise dos processos
relacionados aos meios de comunicação e, por outro lado, construir, à maneira
proposta por Sánchez (1991:12) um “conjunto de concepções hierárquicas de
complexidade" que envolve uma estruturação ativa do objeto de estudo
20
(OROZCO, 1994, p. 72, tradução nossa).

Em sua obra Televisión, audiências y educacíon (2001), o pesquisador
compreende a mediação “não como um filtro, mas sim como um processo
estruturante que configura e orienta a interação das audiências e cujo resultado é o
outorgamento de sentido por parte dessas aos referentes midiáticos com os quais
interatuam” (Ibid., p. 23). A posição de enunciação ocupada pelos sujeitos no
processo de recepção e, também, os fatores que compõem esse cenário demarcam
uma forma particular e individual de observar, interpretar e produzir sentido. Dessa
forma, o pesquisador desenvolveu um modelo de múltiplas mediações, distinguindo
“mediações” de “fontes de mediação”. Sendo estas os lugares que dão origem
àquelas.
De acordo com Orozco, são várias as fontes de mediação: cultura, política,
economia, classe social, gênero, idade, etnicidade, os meios de comunicação, as
condições situacionais e contextuais, as instituições, os movimentos sociais, etc.
Elas também se originam nas emoções, nas experiências e na consciência dos
sujeitos, sendo fontes de mediação e, também, mediadoras de outras fontes. Essas
mediações, em seu caráter múltiplo, foram divididas por Orozco (1994)
primeiramente
20

em

quatro

grupos:

individuais,

situacionais,

institucionais

e

No original: “Este esfuerzo, fundamentalmente epistemológico, es necesario para la formulación de una
adequada metodología que permita, por una parte, eludir tanto el relativismo como el determinismo en el análisis
de los processos relacionados con los medios, y por otra, ir construyendo, a la manera propuesta por Sánchez
(1991:12) un ‘conjunto de concepciones jerárquicas de complejidad’ que involucre una estructuración activa del
objeto de estúdio”.
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tecnológicas.

Posteriormente,

o

autor

reconfigura-as

para:

cognoscitivas,

situacionais, institucionais e vídeotecnológicas, acrescentando mais uma: as
mediações de referência. Em seus escritos mais recentes, diante das mudanças
socioculturais causadas pela tecnologia, o autor voltou a referir-se à mediação
tecnológica – mas com um contorno diferente – e pensou, também, a mediação
midiática.
As mediações individuais, como o próprio termo sugere, provêm da própria
individualidade

dos

sujeitos

enquanto

seres

que

produzem

significados

comunicativos. É a individualidade que emerge do sujeito como indivíduo e sujeito
social membro de uma cultura. A principal mediação individual é a cognoscitiva 21:
para o autor, o telespectador possui mediações que provêm das suas próprias
capacidades, de sua história e de seus condicionamentos genéticos e culturais
específicos. Orozco aponta para o fato de que a mediação cognoscitiva foi teorizada
na Psicologia do Conhecimento como “Esquemas Mentais”, ou como “Repertórios”
nos Estudos Culturais, e que pela perspectiva da recepção é possível tematizar esse
tipo de mediação como scripts. Ainda afirma que são essas sequências específicas
de ações e discursos – determinadas social e culturalmente e apreendidas por meio
da interação social – que determinam diretrizes de comportamento do sujeito,
fazendo com que ele atue conforme uma representação generalizada daquilo que se
espera dele em um determinado cenário.
Já as mediações situacionais estão diretamente relacionadas às situações
eventuais em que ocorrem as interações e na maneira como se encontra o sujeito
nesse momento. Portanto, têm como fonte a situação da interação, que transcende
o simples momento do contato direto com os meios e propaga-se conforme os
diferentes cenários nos quais a interação se desenrola. “As mediações situacionais
advém também dos cenários específicos onde os membros da audiência
usualmente interagem: a escola, a rua, os encontros com os amigos, o trabalho, as
associações de bairro, a igreja, e assim sucessivamente” (OROZCO, 1994, p. 78,
tradução nossa)22.
21

“A mediação cognoscitiva se refere aqui ao processo de conhecimento dos telespectadores em sua
interação com a programação e não ao processo de apropriação dos fatos sociais realizados pelos
meios massivos de informação, como na teorização da Mediação Social desenvolvida por Martín
Serrano, 1987” (OROZCO, 2005, p. 32).
22
No original: “Las mediaciones situacionais procedem também de los escenarios específicos en los
que los membros de la audiência interactúan usualmente: la escuela, la calle, las reuniones con
amigos, el lugar de trabajo, la juntas de barrio, la assistência a la iglesia, y así sucessivamente”.
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No contexto sociocultural – anterior à propagação da tecnologia digital – em que
essas mediações foram pensadas por Orozco, elas eram consideradas centrais, já
que mediavam a relação do sujeito com o discurso televisivo, pois com elas o sujeito
interatuava, intercambiava, produzia e reproduzia sentidos e significados. (JACKS,
1999). Portanto, as mediações institucionais faziam-se presentes quando as
instituições sociais mediavam a agência do sujeito.
As instituições utilizam diversos recursos para implementar sua mediação,
como o poder, as regras, os procedimentos de negociação, as condições
materiais e espaciais, a autoridade moral e acadêmica, e, principalmente, a
construção de identidades e o desenvolvimento de classificações que
outorguem sentido ao mundo (SIGNATES, 1998, p. 45).

Orozco (1991-2005) concebeu a TV como mediação vídeotecnológica ou
massmediática partindo do pressuposto de que ela era, ao mesmo tempo, um meio
técnico de produção e transmissão de informação e uma instituição social produtora
de significados. Definida historicamente como tal e condicionada política, econômica
e culturalmente, a TV produzia a sua própria mediação utilizando de recursos e
características para impô-la, como a sua capacidade técnica de representar o
acontecer social e fazê-lo verossímil: a “produção” de notícias e o “apelo emotivo”
(OROZCO, 2005).
Para o pesquisador, a linguagem audiovisual é fundamentalmente denotativa
e esse alto grau de denotação possibilita que o código utilizado na sua estruturação
dificilmente seja percebido pelo telespectador, fazendo com que a sua linguagem
tenha um alto grau de veracidade. A combinação de possibilidades técnicas do meio
televisivo permite que o seu discurso seja naturalizado diante dos próprios olhos do
público telespectador. “Outros meios de informação e outras instituições sociais para
alcançar a naturalização dos seus discursos têm de recorrer a outros tipos de
referentes. À TV basta colocar seu telespectador em frente à tela, para colocá-lo
(aparentemente) frente à realidade” (OROZCO, 2005, p. 30). Contudo, o autor
também pondera a relatividade da TV na constituição do seu público telespectador,
uma vez que seus membros possuem capacidades críticas e de resistência, como
também aponta Martín-Barbero.
Por fim, a mediação de referência é aquela ligada a uma série de referentes
que entram em jogo nas interações realizadas entre telespectador e programa
televisivo. “A própria cosmovisão familiar ou a orientação da educação são,
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certamente, referentes importantes para a atuação de uma pessoa quando não está
no cenário familiar ou no escolar” (Ibid., p. 35). Para o autor, o lugar onde vivemos,
nossa identidade de gênero, classe social, localização geográfica, dentre outras
referências, influenciam em nossas percepções, produções de sentido e formas de
apropriação do que é visto. De acordo ele, distintos estudos23 mostraram como o
gênero do telespectador incidia em seus gostos televisivos e no horário para assistir
TV, até mesmo na forma de apropriação24 do que era visto.
A etnia também se mostra como outra mediação, pois “delimita certas ênfases
no desenvolvimento de destrezas e capacidades, que, por sua vez, influenciam nos
gostos, maneiras de ver TV e formas de processar e dar sentido à programação”
(OROZCO, 2005, p. 35). Outra mediação de referência é a idade, uma vez que ela
impõe limites para o tipo de interação que acontecerá com a tela. “Desde o fato de
que até (ou por volta de) os 05 anos, as crianças não distinguem entre ficção e
“realidade”, até o fato de que a TV converte-se em referente constante da interação
social de uma audiência adolescente” (Idem, Ibidem). São também mediações de
referência do telespectador a origem social ou geográfica e, mais enfaticamente, o
lugar atual de residência. Para o pesquisador, o extrato social território acaba por
impedir ou facilitar a variação da interação do telespectador com os meios de
informação e as atividades culturais.
Essas múltiplas mediações foram concebidas em um contexto no qual esse
pesquisador estudava as “tele-audiências”, quando a sociedade encontrava-se, por
assim dizer, em um período pré-“exuberância tecnológica” (OROZCO, 2006). Ora,
com o alvoroço da tecnologia digital, observada na América Latina a partir da
década de 2000, não era de se estranhar que algumas concepções desse
pesquisador adequariam-se ao novo cenário que se apresentava – e que ainda
vigora.
No contexto de “desordenamentos”, minha intenção aqui é simplesmente
refletir sobre algumas das mudanças e rupturas, transições e/ou
recomposições que experimentamos no âmbito da comunicação social,
motivadas tanto pelo que considero sem precedentes, como por outras
mediações que, entrelaçadas com a tecnológica, estão contribuindo de
maneira contundente para que vivamos mais que uma época de grandes
mudanças, numa grande mudança de época (OROZCO, 2006, p. 83).
23

OROZCO, Guillermo. “No hay una sola manera de hacer televidentes”. In: Revista Culturas
Contemporáneas.
24
MATANABE, P. S. “Subcultural experience and television viewing”. In: Second International TV
Studies Conference.
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Dessa forma, o autor afirma que compreender o atual jogo da mediação
pressupõe esquecer a ideia de que as mediações vêm dos meios e que são, de
certa forma, uma extensão deles. “Estou entendendo as mediações como processos
estruturantes que provêm de diversas fontes, incidindo nos processos de
comunicação e formando as interações comunicativas dos atores sociais” (Ibid., p
.88). A partir dessa compreensão sobre as mediações o autor afirma que estamos
presenciando “um jogo diferente de seus pesos específicos na comunicação social”
(Idem, Ibidem).
A partir daí, Guillermo Orozco (2006) repensa a configuração de algumas
mediações. Para ele se, anteriormente, as mediações institucionais, típicas da
modernidade e do século passado, eram centrais na definição e orientação das
produções de sentido, agora elas perderam a força. “Que tenha sido a globalização
ou o mercado, ou a etapa específica do capitalismo, não importa tanto neste ponto
da discussão, já que o que desordena é justamente o ordenamento tradicional das
mediações” (Ibid., p. 89.). É neste ponto que, para ele, a mediação tecnológica
adquire tamanha importância em detrimento do quase apagamento de outras
mediações, “ou se entrincheiram em fundamentalismos de onde procuram ter
alguma oportunidade de incidência no intercâmbio societário em seu conjunto”
(Idem, Ibidem).
Com a tecnologia audiovisual e a convergência tecnológica entre o digital e o
televisivo e com as possibilidades tecnológicas de consumo e transmissão de
informações, principalmente imagéticas, as mediações cognoscitivas alteram-se e a
própria percepção adquire dimensões insólitas que podem até transtornar o próprio
sistema nervoso e as habilidades visomotoras.
Desde o caso dos efeitos de epilepsia em crianças que no Japão viram
programas de Pokemon em 1997, até o paroxismo que envolve a visão em
telas líquidas ou em telas de três dimensões, a percepção está no centro
das transformações presentes e futuras, no âmbito da comunicação, cada
vez mais estimulada pela mediação tecnológica (OROZCO, 2006, p. 89).

As mediações não podem ser postuladas como sólidas e estanques, elas são
fluidas, movem-se, alteram-se, sobrepõem umas às outras. Todos os tipos de
mediação exemplificados anteriormente entram em cena nos processos de recepção
e interação. Não se pode dizer que sejam acionados de forma isolada e
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independente, na maioria das vezes se completam mutuamente e em outras podem
até se neutralizar.
A produção de sentido que o telespectador realiza depende, então, da
combinação particular de mediações em seu processo de recepção;
combinação que, por sua vez, depende dos componentes e recursos de
legitimação, por meio dos quais se realizam cada uma das mediações
(OROZCO, 2005, p. 36).

Dessa forma, apropriação de conteúdo (comunidades de apropriação) e
produção

de

sentido

(comunidades

de

interpretação)

não

acontecem

necessariamente nos mesmo lugares ou por meio das mesmas mediações.
A aproximação das múltiplas mediações de Orozco das mediações
comunicativas da cultura de Martín-Barbero permite-nos visualizar o seguinte
esquema:
Figura 04 - Mapa das múltiplas mediações e das mediações comunicativas da cultura

Fonte: SIFUENTES, Lírian. Telenovela e a identidade feminina de jovens de classe popular, 2010.

As múltiplas mediações de Orozco são aplicações das mediações ritualidade,
socialidade, institucionalidade e tecnicidade de Martín-Barbero. Na concepção das
múltiplas mediações, Orozco (1994) traduziu a ritualidade (diferentes usos sociais
dos meios e formas de o sujeito olhar, escutar e ver) para a mediação situacional,
relacionada àquelas situações eventuais em que ocorrem as interações e na
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maneira como se encontra o sujeito naquele momento, mantendo o mesmo sentido
que Martín-Barbero. Quanto à socialidade, Orozco adaptou-a para as mediações
individual (cognoscitiva), institucional e de referência, uma vez que as considera
como as grandes instâncias socializadoras dos sujeitos. Se é na socialidade que se
faz a práxis comunicativa, resultado dos modos e usos coletivos dos meios, ora é a
mediação

individual

a

responsável

pela

aquisição

de

conhecimentos

do

telespectador, a institucional pela mediação dele com o discurso televisivo e a de
referência pela série de referentes que entram em cena nas interações realizadas
entre telespectador e programa televisivo.
Por pesquisar essencialmente a recepção televisiva, Orozco não se
aprofundou tanto na questão da tecnicidade. Mas, de certa forma, ela é pensada por
meio da mediação vídeo-tecnológica. No segundo mapa metodológico de MartínBarbero, a tecnicidade medeia as Lógicas de Produção e os Formatos Industriais. O
seu sentido ali tem a ver com os discursos públicos e os gêneros midiáticos,
funcionando como um organizador perceptivo na produção de sentido dos sujeitos.
De forma aproximada, em Orozco, a tecnicidade volta-se especificamente para a
questão da TV enquanto mediação massmidiática, considerada uma instituição
produtora de significados e um meio técnico de produção e transmissão de
informações ao mesmo tempo, que utiliza da sua capacidade técnica de representar
o acontecer social e fazê-lo verossímil, da produção de notícias e do apelo emotivo
para fazer com que sua linguagem adquira um alto grau de veracidade e seu
discurso seja naturalizado diante dos olhos do público telespectador.
Por mais que haja uma aparente proximidade de significado entre os termos
institucionalidade e mediação institucional, em Martín-Barbero e Guillermo Orozco
eles adquirem diferentes contornos. No modelo das múltiplas mediações, Orozco faz
referência à incidência de instituições sociais, como a escola, a igreja, o bairro e a
família, na conformação de sentidos pela audiência, a mediação institucional se faz
presente quando as instituições sociais medeiam a agência do sujeito. De forma
diferente, em Martín-Barbero a institucionalidade refere-se às estratégias pensadas
pelo emissor e ao que está por trás dos discursos midiáticos.
Tanto em Orozco quanto em Martín-Barbero, podemos perceber as
mediações como estas instâncias que se dão no e a partir do cotidiano, na relação
dos elementos da liturgia informacional - emissor, receptor, canal, mensagens – com
os contextos culturais, na práxis social e comunicativa, na vivência do sujeito e suas
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produções de sentido, seus usos e desusos, suas resistências e resiliências. Por
mais que em Guillermo Orozco, em um primeiro momento, elas estivessem
estritamente atreladas à recepção, na relação do telespectador com a TV, mesmo
assim podemos apropriar-nos de suas características para pensar os sujeitos além
da frente das telas, reconhecendo que nesse processo de interação entre eles e
com os meios de comunicação, os sujeitos são muito mais do que audiência, são
prossumidores, coenunciadores ou, como o próprio pesquisador passou a
denominar em seu artigo “Audiencias, Televisión y Educación: una deconstrucción
pedagógica de la «televidencia» y sus mediaciones” (2001): “sujeitos- audiência”.
Nas palavras do autor:
Ser audiência hoje – e começar a ser rede ou chegar a ser rede amanhã –
significa para os atores sociais pelo menos três coisas. Em primeiro lugar,
significa uma transformação substancial de sua estruturação. Sua coesão e
divisões estatutárias tradicionais, antes definidas por critérios como gênero,
idade, classe social e etnia, ou por critérios mais situacionais [...] cada vez
mais são definidas dentro de uma espiral de mediações que faz extrapolar
seus limites, privilegiando o critério transversal de segmentação midiática
[...] e, logo, o de segmentação tecnológica [...]. Em segundo lugar, ser
audiência também modifica o vínculo fundamental entre os atores sociais,
por um lado, com o seu ambiente e com os acontecimentos e fontes
tradicionais de informação: bairro, amigos, família, companheiros de
trabalho ou de jogo, e, por outro, com as fontes institucionalizadas, como o
governo ou a iniciativa privada. [...]. Em terceiro lugar, o estar-sendo
audiência transforma também os limites espaço-temporais do intercâmbio
societário e deslocaliza, ao mesmo tempo, a participação real dos atores.
Sem um claro sentido do lugar (Meyrowitz, 1985), as audiências não só se
encontram à deriva, como também suas ancoragens no real se tornam
difusas, movediças, bastante imprevisíveis [...] (OROZCO, 2006, p. 92).

Já Martín-Barbero permite-nos vislumbrar essa relação de forma mais
holística, na comunicação enquanto processo, simultâneo e codependente das
formações culturais. É como se as mediações fossem o pano de fundo no qual as
tramas culturais são tecidas pelas manifestações comunicacionais, permitindo
contextualizar e recontextualizar as mensagens midiáticas, tornando-as
significativas para as práticas sociais e educativas (dentro e fora da escola), na
medida em que orienta a percepção dos valores éticos, morais, ideológicos e
culturais (NAGAMINI, 2012, p. 40).

Conforme apontado por Bastos (2008, p. 87), “há uma produção social de
sentido implícita às mediações, e é isso que viabiliza a teoria de Martín-Barbero”. A
ideia de sentido que relaciona sujeitos, mensagens e significações de forma mais
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complexa do que a visada informacional de emissores e receptores é o que
condiciona a proposta deste pesquisador. “[...] as mediações são, simultaneamente,
significação individualmente codificada e sentido socialmente produzido”.(Ibid.). A
maneira como se constitui a sociedade midiatizada, cada vez mais relacionada com
os meios de comunicação e com os intensos fluxos de interação, realoca o sujeito a
uma posição de coenunciador dos processos comunicativos. Isso modifica suas
potencialidades interacionais com seus objetos, altera os dispositivos e processos
das mediações, amplia o campo de produção simbólica e as formas de
aprendizagem.

[...] no estrato mais profundo da atual revolução tecnológica
encontramos uma mutação nos modos de circulação do saber, que
sempre foi uma fonte-chave de poder, e que até recentemente tinha
mantido o duplo caráter de ser ao mesmo tempo centralizado
territorialmente, controlado através de certos dispositivos técnicos e
associado a figuras sociais muito especiais [...] (MARTÍN-BARBERO,
2014, p. 125).

Essa revolução tecnológica não significa somente que a tecnologia seja a
principal mediadora das interações. Mas, sim, que ela apresenta-se como um
ambiente cultural que norteia as formas de interação entre os seres humanos e,
também, o modo como os próprios indivíduos apropriam-se das tecnologias.
Conforme Livingstone citada por Hepp (2014, p. 53), “nossa vida atual é marcada
pela ‘mediação de tudo’ que age em diferentes mídias ao mesmo tempo”. E tudo isto
está ligado, também, às questões políticas, culturais, ao capitalismo, ao consumo,
etc. De acordo com Citelli (2015), essas constantes mutações trazidas pela ampla
digitalização dos sistemas e os novos modos de constituição das socialidades
fortemente conectadas com os dispositivos comunicacionais “substanciados em
telas pequenas e nas tecnologias locativas” (Ibid., p. 2) repercutem diretamente na
forma de se organizar as relações de tempo e espaço.
A metáfora de Marx "tudo que é sólido se desmancha no ar” ajuda-nos a
refletir sobre a conexão entre os dispositivos comunicacionais, a tecnologia, dos
processos de produção e o consumo capitalistas e as mudanças de nossa relação
com as mediações temporalidade e espacialidade. Percebe-se a ideia de
construção, transformação e destruição manifestada nos diversos setores e
instituições, expressa na profusa oferta de mercadorias que abarrotam as prateleiras
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dos supermercados e as vitrines dos shopping centers, nas incontáveis informações
que circulam na internet, nos serviços de streaming, nas TVs com centenas de
canais, no desinteresse dos alunos pelo atual sistema escolar, etc.
Para Hartmurt Rosa (2013), três indicadores centrais marcam os compassos
do mundo contemporâneo: a rapidez dos sistemas e processos tecnológicos, a
aceleração das mudanças sociais e a dinamização dos ritmos de vida. Para ele, as
marcas estruturais e culturais das instituições estariam em choque com o
“achatamento do presente”25 - diminuição das marcas do passado e ampliação das
expectativas do futuro. Ainda de acordo com ele, a sensação de que o presente
ficou mais estreito é, de certa forma, resultante da aceleração tecnológica e da
própria vida cotidiana.
Afinado ao pensamento de Rosa, Pál Pelbar (2010) afirma que a duração do
tempo dilui-se e que a divisão em passado, presente e futuro perde sua pregnância.
A aceleração e a diversificação tecnológicas, na dinâmica capitalista, imbricam-se,
sendo ora causa ora efeito dessa confusa lida com o tempo e com o espaço na
atualidade. Isso porque tais elementos interferem na forma como os indivíduos
definem seus interesses, formatam os seus valores, debatem a questão pública,
ativam processos comunicacionais, diversificam os lugares e temporalidades da
aprendizagem, etc.
Neste contexto, a aprendizagem encontra-se em um fluxo sempre adiante e
cada vez mais fragmentada, sem lugar específico para acontecer, em diversas
temporalidades. O saber desloca-se de um lugar apropriado para estar acessível e
de um tempo apropriado para acontecer. Estamos diante de um movimento de
destemporalização e deslocalização (Martín-Barbero, 2014; Citelli, 2015) dos
saberes, do aprendizado e, por conseguinte, da educação.
[...] o tempo de aprender se encontrava delimitado a uma idade, o que
facilitava sua inscrição em um lugar e seu controle vital. Não é que o lugar
escolar vá desaparecer, mas as condições da existência desse lugar estão
sendo transformadas radicalmente por uma pilha de saberes-sem-lugarpróprio e por um tipo de aprendizagem que se torna contínua, isto é, ao
longo de toda a vida (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 127).

O sentido de destemporalização é tanto o de não haver delimitação de idade
para aprender quanto o de não haver momentos específicos para que aconteça o
25

Tradução de shrinking of the present.
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aprendizado. Aprende-se a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer idade.
“Os milhares de idosos que estudam na universidade à distância, hoje, na Europa
são a prova mais clara da desancoragem que vivem os saberes tanto em seu
conteúdo como em suas formas” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 127). A
deslocalização da educação e dos saberes significa
o reconhecimento das multireferencialidades para o desenvolvimento de uma
inteligência coletiva em diálogo com as biografias educativas e permite que o
conhecimento possa se dar em vários outros espaços e em outras
temporalidades que não apenas no espaço/tempo escolar (Ibid, p.127).

Nesse processo, as chamadas tecnologias da informação e comunicação
assumem um papel central e não acessório. Mas, de que forma as instituições
educativas, formais e não formais tem lidado com isto?
Daí que de alguma forma a escola procura introduzir e fazer uso dos meios,
mas se trata unicamente de um uso modernizador e instrumental (Caviano,
1985; Krohling, 1986). O que conduz necessariamente a um uso
instrumental dos meios ou das tecnologias: que é aquele que abstraindo os
meios de suas peculiaridades comunicativas, e de sua densidade cultural,
serve-se delas unicamente como “ajudas” exteriores ao processo
pedagógico ou como exercícios puramente formais: aprende-se a usar o
computador não para inseri-lo como estratégia de conhecimento, mas para
que o aluno possa atestar que aprendeu a usá-lo. (Ibid., p.66).

Se, por parte das instituições educativas, que trabalham no âmbito da
educação formal, principalmente as públicas, vimos a predominância do aspecto
instrumental da comunicação, por parte das ONGs podemos notar que ela adquire
contornos

diferenciados.

Principalmente

as

que

atuam

no

âmbito

da

Educomunicação, na qual, para além do manuseio de aparatos tecnológicos e da
visão crítica da mídia, empenha-se na construção de um ecossistema comunicativo,
que aciona uma variedade de mediações nesse processo: tecnicidade, socialidade,
tecnológica, cognitiva, etc.
Ainda assim, diversas instituições, consideram o processo de educação e
aprendizagem

como

sendo

resultado

de

uma

recepção

passiva

(educador/educando). Esse forte tradicionalismo torna-as hipermetrópicas, algumas
em maior grau do que outras, pois apresentam certa dificuldade de enxergar de
perto o que acontece no cotidiano dos sujeitos, principalmente dos jovens que, com
os seus gadgets sempre a postos – mesmo os que não possuem recursos
financeiros para possuí-los fazem parte da uma sociedade midiatizada – adquirem
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múltiplas possibilidades de exercer o aprendizado, em locais e temporalidades
diferentes.
Essa transformação dos saberes – influenciada pelas tecnologias que
proporcionaram um descentramento do conhecimento e uma destemporalização e
deslocalização do aprendizado – gera tensionamentos que demandam novas formas
de lidar com a marcante pluralidade de inteligências. Uma vez que “a escrita digital é
hoje um direito primário do exercício da cidadania para o qual a escrita escolar não
prepara” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 125). Não se trata somente de se utilizar
equipamentos tecnológicos - notebooks, projetores, tablets, internet, câmeras, etc. –
no auxílio ao processo educativo. Como diz Barros (1997, p. 28), “a formação do
conhecimento contemporâneo se dá para além da educação formal, numa dinâmica
de múltiplas mediações sociais”.
Quando

transpomos

a

discussão

das

mediações

para

o

contexto

contemporâneo brasileiro, podemos indagar-nos sobre como as instituições como,
por exemplo, as ONGs – por meio da educação não formal – lidam com as
transformações advindas desses novos processos. E mais, de que forma podemos
localizar as mediações nos processos de aprendizagem que envolvem os meios de
comunicação e como pensar a comunicação enquanto mediadora desses
processos.
Neste cenário, vimos que as Organizações Não Governamentais brasileiras
que atuam no âmbito das mediações entre Cultura, Comunicação e Educação,
principalmente as que exercem suas ações no campo da Educomunicação,
empenham-se em alinhar suas atividades aos contextos socioculturais do públicoalvo de suas atividades – em geral, crianças e adolescentes de escolas públicas,
carentes de acesso às tecnologias de informação e comunicação e do conhecimento
quanto às suas possibilidades de usabilidade, bem como de entendimento de suas
potencialidades para exercício de cidadania e empoderamento.
Conforme assinalado anteriormente neste texto, observamos que desde os
anos 1960 essas organizações procuram alinhar os efeitos dos avanços
tecnológicos aos processos educativos, adaptados a cada contexto local, a princípio,
guiadas pelos preceitos da leitura crítica da comunicação. O que, com o passar do
tempo e com as mudanças culturais da sociedade midiatizada, exige uma postura
diferente.

É

o

que

podemos

observar

com

projetos

pioneiros

como

o

“Educomunicação pelas Ondas do Rádio” (Educom.Rádio), desenvolvido pelo

85

NCE/USP em escolas municipais de ensino fundamental, entre 2001 e 2004, na
cidade de São Paulo. Nesse caso, compreende-se esse projeto como uma prática
de educação não formal em um ambiente educacional formal.
O programa Educom.Rádio buscava propiciar uma compreensão das várias
linguagens da informação e da comunicação no ambiente escolar, conforme
recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como
proporcionar o planejamento de um plano poítico-pedagógico capaz de
permitir a construção de um ecossistema comunicativo fundamentado na
gestão participativa de seus atores. A linguagem radiofônica foi escolhida
como central por permitir o resgate da oralidade do aluno, aspecto que tem
mostrado fundamental para ajudar a ampliar sua auto-estima
(SALVATIERRA, 2006, p. 249).

Não se trata somente do ensino e da aprendizagem de técnicas radiofônicas,
pura e simplesmente. A questão vai além da técnica. Trata-se da construção coletiva
de um ecossistema comunicativo que faz uso de distintas mediações – sendo, ao
mesmo tempo, um ambiente que as possibilita – para proporcionar conhecimentos
que vão além da apreensão racional, por meio de vivência consciente e qualificada.
Em breve pesquisa realizada no site da Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais (Abong), observamos a existência de dezenas
de organizações que atuam nessa interface. Como, por exemplo, a Rede Mulher de
Educação (RME), com sede em São Paulo, que há 30 anos desenvolve atividades
de formação, pesquisa, comunicação e de articulação a fim de fortalecer e
desenvolver competências técnicas e políticas de pessoas, grupos e organizações.
O trabalho da RME vincula-se a três eixos estratégicos:
Formação: Sistematização e desenvolvimento de metodologias; formação
continuada de formadoras e formadores; formação de lideranças
transformadoras rurais e urbanas; assessoria; intercâmbio; produção de
materiais educativos. Educomunicação: Comunicação para trabalho em
rede; serviços de interconexões; Informativo Cunhary; comunicação e lobby;
leitura crítica dos meios de comunicação; gênero e novas tecnologias; RME
na web. Empoderamento Institucional: Fortalecimento Institucional de
organizações de mulheres; metodologias de gênero e planejamento; análise
de gênero no ciclo de projetos; desenvolvimento de redes institucionais;
articulação interinstitucional (REDE MULHER DE EDUCAÇÃO, 2016).

Outro exemplo de organização que atua neste âmbito é a Associação Imagem
Comunitária (AIC), fundada em 1996, com sede em Belo Horizonte. A AIC atua há
20 anos em duas linhas de ações: a) formação de parcerias com coletivos
populares, entidades culturais e movimentos juvenis que trabalham pela promoção
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da cidadania, realizando produções audiovisuais, impressas, para rádio e web, de
forma colaborativa; b) processos formativos no campo da educação midiática e da
produção em mídias comunitárias. Além disso, presta serviços e oferece consultorias
nas áreas de educação, comunicação e mobilização social para empresas e
entidades do setor público.
As Organizações Não Governamentais vêm trabalhando as mediações entre
Cultura, Comunicação e Educação de formas diversificadas, o que pode ser
percebido desde a Comunicação Comunitária (mais ligada aos movimentos sociais),
passando pela educação midiática (ponto de vista de educadores), pela
comunicação educativa (ponto de vista dos comunicadores) e pela Educomunicação
(ponto de vista da interface Comunicação/Educação), dentre outras formas.
Bem como a Oficina de Imagens, objeto empírico desta pesquisa. Esta ONG,
com sede em Belo Horizonte, no bairro Santa Tereza, foi fundada em 1998, por
egressos do curso de Comunicação Social da PUC-Minas. Há 18 anos desenvolve
metodologias para o uso de novas linguagens e técnicas da comunicação em
processos educacionais, escolares ou não escolares. O projeto escolhido para
acompanhamento das atividades, com o intuito de investigar os processos de
mediações envolvidos na relação Educação, Comunicação e Cultura chama-se
Proteger é Preciso. Por meio da linguagem e de dispositivos atinentes à
comunicação, esse projeto proporciona o aprendizado a crianças e adolescentes
residentes em regiões afetadas pela mineração em relação à mobilização,
prevenção e enfrentamento de violações de direitos humanos.
Concordamos com Citelli na compreensão de que a Educomunicação
não pode ser vista como item programático a ser tratado no território restrito da
didática ou como mera capacitação para ajudar na aplicação das tecnologias
da informação ou comunicação ao ensino, mas como um campo de reflexão e
intervenção social decorrente dos novos modos de organizar, distribuir e
receber o conhecimento e a informação (CITELLI, 2014, p. 70).

Assim, propomo-nos a analisar as representações discursivas e as práticas
do Projeto Proteger é Preciso, tendo como norte metodológico a perspectiva das
Mediações Comunicativas da Cultura e as Múltiplas Mediações, apresentadas por
Martin-Barbero e Guilherme Orozco, concentrando-nos no desvelamento das
dimensões da socialidade, ritualidade, tecnicidade e das mediações tecnológica,
individual, de referência e situacional.

87

4. O OBJETO E A IMERSÃO

Este capítulo dedica-se à apresentação do objeto empírico da pesquisa, à
análise dos processos de mediação entre comunicação, educação e cultura na
prática educomunicativa ali desenvolvidos e à descrição do percurso metodológico.
Como a pesquisa de campo foi realizada em dois lugares distintos, optou-se por
trabalhar de forma separada por território a descrição, a narração dos diálogos e da
vivência em campo, a explicitação dos pontos de vista dos envolvidos com o projeto
e a problematização do conteúdo das observações conforme os operadores
conceituais trabalhados nos capítulos anteriores.

4.1 Estratégias em campo e o percurso metodológico: apresentação do objeto,
observação participante, análise documental, entrevista semiestruturada e
grupo de discussão

Esta pesquisa se propôs a estudar de que forma e a partir de quais
mediações se dá a inter-relação entre Comunicação, Educação e Cultura na
concepção e nas práticas de um projeto social que atua no âmbito dos direitos
humanos, da mobilização social e da formação de cidadania sob os preceitos da
Educomunicação. Não se vislumbra uma maneira de compreender este projeto, no
tocante a essas relações, sem estar presente em alguns momentos nos quais elas
acontecem. Por isso deu-se a escolha da observação participante, para que as
ações e atividades pudessem ser acompanhadas e para que houvesse uma
aproximação junto aos participantes, à equipe do projeto e aos locais onde elas
aconteciam.
Conforme Peruzzo (2003), nesse tipo de pesquisa as informações vão sendo
apreendidas à medida que o pesquisador convive com o grupo estudado e
compartilha de suas atividades. Fino (2008, p. 4) cita Lapassade ao afirmar que
a expressão “observação participante” tende a designar o trabalho de campo
no seu conjunto, desde a chegada do investigador [...] quando se inicia as
negociações que lhe darão acesso a ele, até o momento em que o abandona,
depois de uma estada longa.
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Dessa forma, podemos dizer que essa estratégia começou a ser traçada desde a
primeira reunião com o coordenador executivo da Oficina de Imagens, na ocasião
em que a organização nos fora apresentada. Conforme Peruzzo (2003), na
observação participante o pesquisador:

a) Insere-se no grupo pesquisado e participa de todas as atividades, acompanha
e vive as situações pelas quais o grupo passa e não se deixa passar por um
membro do grupo, “exceto em situação extrema, em que o pesquisador, por
opção metodológica, decide deixar-se passar por membro do grupo,
acreditando ser a melhor forma de poder captar as reais condições e
sentimentos do investigado” (PERUZZO, 2003, s/p);

b) É autônomo. A pesquisa não sofre interferência de qualquer elemento do
ambiente ou do grupo, “do ponto de vista da formulação dos objetivos e
demais fases do projeto, nem sobre o tipo de informações registradas e
interpretações dadas ao observado” (Idem, Ibidem);

c) Pode ou não dispor ao conhecimento do grupo que esse está sendo
investigado.

Para Fino (2008), a observação participante pode ser subdividida em três
tipos: periférica, ativa e completa. Seguindo a tipologia do autor, a opção mais
adequada para esta pesquisa foi a ativa. Nela houve um esforço por manter o
máximo de frequência possível nas atividades realizadas nos territórios selecionados
para serem acompanhados. As incursões a campo aconteceram entre dezembro de
2015 e dezembro de 2016, com ênfase nos períodos de julho a dezembro de 2016.
A primeira incursão a campo aconteceu em novembro de 2015 em uma reunião com
o coordenador executivo da Oficina de Imagens, realizada para que a organização
fosse

apresentada,

bem

como

os

projetos

na

área

da

interface

Comunicação/Educação que estavam sendo executados naquele período e que
durariam tempo suficiente para que esta pesquisa fosse realizada. Nessa reunião,
diante dos projetos apresentados, optou-se pelo projeto Proteger é Preciso, uma vez
que ele atendia aos requisitos necessários para a realização deste trabalho: atuar na

89

interface Comunicação/Educação, ser executado durante o ano de 2016 e acontecer
em Belo Horizonte ou em local próximo a este município.
Já a segunda incursão a campo aconteceu no mês seguinte, em dezembro de
2015, em uma reunião com a coordenadora executiva do projeto Proteger é Preciso.
Esse encontro teve o objetivo de conhecer melhor o projeto, entender o seu
funcionamento, suas ações, etc. Ainda nessa reunião, foi explicado que o Proteger é
Preciso era fruto de uma parceria entre a Fundação Vale34 e a Oficina de Imagens e
que o projeto atuava em seis municípios do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais:
Barão de Cocais (sede - bairros Dois Irmãos e Garcia e distrito de Cocais), Catas
Altas (distrito de Morro da Água Quente), Itabirito, Mariana (distrito de Santa Rita
Durão), Nova Lima (bairro Jardim Canadá) e Ouro Preto (distrito de Antônio Pereira).
Na ocasião, os territórios escolhidos para serem acompanhados foram o distrito de
Antônio Pereira (em Ouro Preto) e o bairro Jardim Canadá (em Nova Lima), uma vez
que o tipo de linguagem trabalhada nas oficinas desses territórios era mais próximo
da Comunicação - conforme será visto adiante – e também porque se localizam
próximos a Belo Horizonte.
Nessa segunda ida a campo, foi informado que o segundo ano de vigência do
projeto já se aproximava do fim e que, naquele mesmo mês, haveria um evento
durante o final de semana do dia 12 de dezembro de 2015, no qual estariam
presentes cerca de 150 jovens que frequentavam as oficinas do projeto naquela
época. Assim, como não se poderia ignorar essa oportunidade de conhecer quase
todos os jovens que participavam das oficinas, além da equipe que trabalhava com
eles, a terceira incursão a campo deu-se no encontro final do segundo ano do
Proteger é Preciso, que aconteceu no Retiro das Rosas, localizado no município de
Cachoeira do Campo, em Minas Gerais.
Foram dois dias de atividades, divididas entre dinâmicas de grupo, rodas de
conversa

sobre

temas

desenvolvidos

durante

aquele

ano

nas

oficinas,

apresentações de trabalhos desenvolvidos em cada território de atuação do projeto,
planejamento das ações do ano seguinte e momentos de recreação. Nesse evento,
foi possível conhecer um pouco sobre os jovens que frequentavam as oficinas e
perceber algumas diferenças entre eles, principalmente entre cada território, pelo

34

Fundação corporativa da mineradora Vale.
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comportamento, formas de expressão, apresentação do trabalho desenvolvido, etc.
Nessa ocasião, foi oportuna a apresentação desta pesquisa para os jovens.
Após esse encontro final, as oficinas do projeto nos territórios entraram em
recesso e retornaram, de forma consistente, em junho de 2016. Contudo, as
atividades de planejamento, reuniões de equipe, reuniões com representantes da
instituição financiadora do projeto (Fundação Vale) e com atores do Sistema de
Garantia de Direitos (SGD) em cada território continuaram acontecendo. Nesse
período, foi possível participar de uma reunião de planejamento com representantes
da Fundação Vale e de uma reunião do SGD no bairro Jardim Canadá. Ao longo do
período em que ocorreu o trabalho de campo, 27 atividades/eventos relacionados ao
Proteger é Preciso foram acompanhados. A princípio, as oficinas aconteciam a cada
15 dias e, por vezes, as datas de encontro nos dois territórios coincidiam, mas no
quarto trimestre de 2016 elas passaram a acontecer semanalmente. No Jardim
Canadá as oficinas aconteciam das 14h às 17h e em Antônio Pereira, das 19h às
22h35. Devido à distância e à dificuldade de deslocamento até esse território, a
frequência nas atividades ali foi menor em comparação a do Jardim Canadá.
Por meio da observação participante foi possível aproximarmo-nos de alguns
jovens que participavam do projeto, conhecê-los enquanto sujeitos portadores de
histórias de vida marcadas por questões como carência econômica, gravidez na
adolescência, falta de infraestrutura, tráfico de drogas, etc. Foi possível vivenciar
algumas oficinas e ações organizadas por eles e observar a forma como
participavam das atividades e se expressavam. Nesse ponto, vale ressaltar a boa
vontade da equipe do projeto quanto a minha presença nas atividades e na
instituição, além da boa recepção por parte desses jovens que, aos poucos,
estranhavam menos a minha presença e se aproximavam mais de mim.
Para complementar as informações obtidas na observação participante, foi
utilizada a análise documental de materiais coletados e/ou consultados em campo,
como fotografias, vídeos e textos produzidos pelos jovens durante as oficinas, além
de outros dois documentos. O primeiro, intitulado “PeP: Atividades e Resultados
2015”, contém a avaliação do segundo ano do projeto (2015) e o segundo
documento, intitulado “Carta de Projeto PeP Ano III”, aborda o planejamento do
terceiro ano (2016).
35

Em outubro de 2016, devido ao assassinato de duas mulheres no distrito, as oficinas passaram a
acontecer das 17h às 19h.
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No primeiro documento foi possível colher informações sobre como se deu o
projeto em seu segundo ano de atuação em cada território, quais atividades foram
desenvolvidas, quais foram os resultados, quantas pessoas foram beneficiadas
direta e indiretamente, quais produtos foram elaborados pelos jovens, etc. Essas
nformações possibilitaram um entendimento sobre como se deu a execução do
projeto no ano em que a observação participante não foi realizada.
Já no segundo documento foi possível obter informações sobre o contexto do
projeto em seu terceiro ano de atuação, os objetivos, a metodologia, as atividades
previstas, os resultados esperados, o cronograma de execução, a equipe técnica,
dentre outras informações. A relevância desse documento se dá na medida em que
ele oferece um aporte para a compreensão de como foi o planejamento do projeto
no ano em que foi feita a observação participante e para a visualização de que forma
a Comunicação foi concebida e correlacionada à Educação e à Cultura nessa fase
de execução. Em relação ao primeiro ano de atuação do projeto, não foi possível
levantar documentos. Contudo, obteve-se informações sobre esse período por meio
de entrevistas semiestruturadas com a equipe que trabalha no projeto.
Por meio desse recurso, já com a revisão teórica feita e o trabalho de campo
encerrado, foi possível elaborar questões concernentes ao que era observado,
alinhadas à perspectiva teórica e ao objetivo desta pesquisa. A entrevista
semiestruturada conforme Triviños, em geral, é aquela que:

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador,
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. [...] essas
perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista semiestruturada, no enfoque qualitativo, não nasceram a priori. Elas são
resultados não só da teoria que alimenta a ação do investigador, mas
também de toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social
que interessa, não sendo menos importantes seus contatos, inclusive,
realizados na escolha das pessoas que serão entrevistadas (TRIVIÑOS,
1987, p. 146).

Dessa maneira, os seguintes sujeitos participantes do projeto foram
selecionados para a entrevista:
a) Flávia Julião – Coordenadora Pedagógica;
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b) Fernanda Godinho – Técnica de Nível Superior responsável pelos territórios
de Itabirito e Jardim Canadá;
c) Renata Aparecida dos Reis – Educadora do território de Antônio Pereira;
d) Nívea Sabino – Educadora do território de Jardim Canadá;
e) Bruno Souza – Técnico de Nível Superior responsável pelo território de
Antônio Pereira;
f) Webert Silva – Educador do território de Antônio Pereira;
g) Bernardo Brant – Coordenador Executivo da Oficina de Imagens.

A escolha dessas pessoas para serem entrevistadas se deu uma vez que são
peças-chave para o andamento do projeto, seja atuando no planejamento e na
captação de recursos - como a coordenadora pedagógica, o coordenador executivo
da ONG e os técnicos de nível superior - ou no convívio direto com os jovens, como
os educadores e também os técnicos. Portanto, essas pessoas selecionadas para
serem entrevistadas possuíam propriedade para dizer sobre as concepções e
práticas do projeto, além de suas percepções em relação aos jovens que participam
das oficinas. Em geral, as entrevistas continham cerca de 20 perguntas - todas
transcritas posteriormente - que se desdobravam conforme o andamento do diálogo,
já que nesse tipo de recurso o pesquisador segue um conjunto de questões
previamente definidas, mas o faz em um contexto semelhante ao de uma conversa
informal.
Por fim, para completar o percurso metodológico dessa etapa da pesquisa, foi
realizado um Grupo de Discussão com jovens que participavam do projeto em cada
um dos territórios acompanhados. Assim, trabalhamos em concordância com
Manrique e Pineda, citadas por Godoi (2015), segundo as quais “a finalidade do
grupo reside em recuperar a participação ativa do sujeito na pesquisa, outorgandose a liberdade para expressar sua opinião sobre o sentido de suas ações
relacionadas à sua vida cotidiana” (p. 635). Portanto, esse método foi escolhido para
que fossem executados alguns temas que surgiram durante a observação
participante e por meio da análise documental, de modo a compreender as
experiências vivenciadas pelos jovens nas oficinas, de que forma percebem como a
participação no projeto alterou suas concepções e práticas, como avaliam positiva e
negativamente a metodologia e os conteúdos das atividades e o que pretendem
fazer com o que aprenderam, objetivando captar o que emergia ora como fala
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individual ora como sentido compartilhado. Nisso há a intenção de compreender que
os grupos de discussão “representam um instrumento por meio do qual o
pesquisador estabelece uma via de acesso que permite a reconstrução dos
diferentes meios sociais e do habitus coletivo do grupo” (WELLER, 2006, p. 247).
A escolha dos jovens que participaram do GD se deu conforme o critério de
assiduidade e participação nas oficinas, tempo de frequência no projeto, interesse
pela

atividade

e

representatividade

de

gênero,

respeitando

preceitos

de

homogeneidade e simetria. Ao todo, 18 jovens participaram do GD, sendo 06 no
Jardim Canadá e 12 em Antônio Pereira. Em ambos os territórios o GD durou cerca
de 1h30. Os quadros a seguir detalham o perfil dos jovens que participaram do
Grupo de Discussão no tocante à idade, gênero, escolaridade, ocupação e tempo de
frequência no projeto.

Participantes do GD no Jardim Canadá
Nome

Idade

Escolaridade

Trabalha

Tempo de frequência
no projeto

Felipe

18

2º grau recém-

Não

03 anos

2º grau recém-

Sim/Empresa de aluguel

03 anos

completo

de utensílios para

completo
João Vítor

18

eventos
Yago

19

Cursando faculdade de

Não

06 meses

2º grau recém-

Sim/Setor de

03 anos

completo

contabilidade na Real

Jornalismo
Mª Eduarda

17

Guindastes
Ariana

19

2º ano do 2º grau

Sim/Atendente de

01 mês

balcão/Cia. da Empada
Nicole

17

2º grau recémcompleto

Não

03 anos
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Participantes do GD em Antônio Pereira
Nome

Idade

Escolaridade

Trabalha

Tempo de frequência
no projeto

Louislene

16

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Verônica

16

1º ano do 2º grau

Liliana

15

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Angélica

15

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Ana Luiza

16

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Laís

16

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Tamires

16

1º ano do 2º grau

Trabalho doméstico

Lohayne

15

1º ano do 2º grau

18

Parou de estudar no 1º

03 anos
03 anos
02 anos

Menos de 01 ano

Menos de 01 ano

Kéllem
Jéssica

Trabalho doméstico

ano
Miquéias

16

1º ano do 2º grau

02 anos e 1/2

Diego

16

1º ano do 2º grau

01 ano e 1/2

1º ano do 2º grau

02 anos

Wellington

Explicitado o percurso metodológico percorrido por esta pesquisa, os
próximos tópicos se dedicarão à apresentação da Oficina de Imagens e do projeto
Proteger é Preciso, além da caracterização de cada território onde ocorreu a
pesquisa de campo. Dessa forma, como cada território apresenta características
peculiares, optou-se por relatá-las, explicitá-las e problematizá-las separadamente e,
posteriormente, levantar pontos em que elas assemelham-se e diferenciam-se.
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4.2 Oficina de Imagens – Comunicação e Educação

Com o intuito de “promover os direitos humanos de crianças, adolescentes e
jovens por meio da incidência em políticas públicas e da experimentação e
disseminação de metodologias participativas nas áreas de comunicação, educação
e cultura” (OFICINA DE IMAGENS, 2015) a ONG inicia sua atuação nos campos da
comunicação e da educação pela leitura e experimentação com as imagens em um
contexto que seguia uma tendência desde o final da década de 1980 - com o
processo de redemocratização do Brasil -, no qual estudantes e profissionais da
área da comunicação, jornalistas, videomakers, radialistas, dente outros passaram a
experimentar a utilização das linguagens midiáticas no contexto escolar (JÁUREGUI
e KIMO, 2010). Conforme o coordenador executivo da Oficina de Imagens –
Comunicação e Educação, Bernardo Brant, a organização surge relacionada às
questões do acesso aos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, ao
desenvolvimento de outros métodos de ensino/aprendizagem, criatividade e
pensamento crítico.
Como resultado de reflexões acerca do papel dos meios de comunicação na
formação política de jovens e educadores junto à mistura de repertórios associada à
experimentação de linguagens no espaço escolar, em 1998 a organização concebeu
o seu primeiro projeto: o Latanet - da Latinha à Internet, que proporcionava a
adolescentes e jovens a oportunidade de produzir informações e fotografias sobre as
suas comunidades, fazer contatos via Internet e compartilhar suas experiências. De
acordo com Bernardo Brant, o nome Latanet foi uma alusão a um percurso que
aproximava as câmeras escuras renascentistas da imagem digital.
[...] a experiência foi ensinada na rede municipal de ensino de Belo
Horizonte, em 182 escolas municipais, para um público direto de cem
professores, 15 técnicos da Secretaria Municipal de Educação, envolvidos
na Rede de Trocas entre as escolas, e 50 alunos da rede. Depois,
estendida a um público indireto de 300 professores, pais de alunos e 2 mil
alunos da rede pública municipal de Belo Horizonte. (A REDE, 2007).
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Desde o ano 2000, a ONG integra a rede de Agência de Notícias do Direito da
Infância, criada pela ANDI Brasil36 realizando ações de monitoramento da cobertura
da mídia sobre direitos de crianças e adolescentes e de formação de jornalistas e
estudantes de comunicação sobre a temática da infância e da adolescência. Nesta
época, a organização alinha-se à agenda do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) com o recorte das especificidades do Direito à Criança e ao
Adolescente (Educação, Família, Convivência Comunitária, Direito à Saúde, dentre
outros.). Em 2001, através da ANDI, a organização realizou um monitoramento
sobre como se dava a cobertura midiática em relação à questão do abuso e da
exploração sexual infanto-juvenil em Minas Gerais. A análise dos dados desse
monitoramento apontou para a necessidade de se abordar mais e de forma mais
qualificada essa temática.
Nisto, existia um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual,
dentro deste plano existiam dois eixos, um sobre Protagonismo Juvenil e
outro ligado à Comunicação. Fomos convidados por uma organização WCF
Brasil, que hoje chama Childhood Brasil, para participar de um programa
com um projeto que aliasse a questão da Comunicação com a formação de
adolescentes na discussão deste tema. E que estes adolescentes
produziriam conteúdos tratando disto para outros adolescentes, que foi o
Projeto JITE, que surgiu em 2002. Então, a gente inaugura uma linha de
trabalho nesta direção (Bernardo Brant).

Atualmente, a Oficina de Imagens conta com uma equipe formada por 23
funcionários – dentre jornalistas, psicólogos, educadores, pedagogos, técnicos de
informática, etc. – além de Diretoria, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e
Coordenação Executiva. O seu recurso financeiro provém da realização de parcerias
com o poder público (Secretaria Municipal de Cultura de BH, Governo do Estado de
Minas Gerais, etc.) e instituições privadas (Unicef, Vale, Fundação Vale, Petrobrás,
etc.). A ONG conta, também, com parcerias institucionais como: Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto,
UFMG/Núcleo de Direitos Humanos, dentre outras. Ao longo dos 18 anos de

36

“Organização da sociedade civil, sem fins de lucro e apartidária, que articula ações inovadoras em
mídia para o desenvolvimento. Suas estratégias estão fundamentadas na promoção e no
fortalecimento de um diálogo profissional e ético entre as redações, as faculdades de comunicação e
de outros campos do conhecimento, os poderes públicos e as entidades relacionadas à agenda do
desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos nos âmbitos nacional e global.” (ANDI.ORG.BR)
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atuação,

diversos
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Comunicação/Educação, dentre os quais se destacam :

Irradiando (Finalizado)
O projeto Irradiando se organiza em torno do estímulo à experimentação de
linguagens da comunicação como forma de estimular a participação efetiva de
adolescentes e jovens na definição das políticas e investimentos públicos para
efetivação de direitos de crianças e adolescentes (OFICINA DE IMAGENS,

2015).
Programa Novas Alianças (Permanente)
Dedica-se ao fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente (SGD) no âmbito dos municípios. Suas atividades se dividem
em quatro eixos: desenvolvimento e aplicação de competências; comunicação
para a mobilização; formação e produção de conteúdos; e assessoria técnica
aos atores do SGD, especialmente conselheiros dos direitos, conselheiros
tutelares e organizações da sociedade civil (OFICINA DE IMAGENS, 2015).
Cineclube Sabotage (Em vigor)
Realiza sessões de cinema comentadas em escolas públicas municipais de
Belo Horizonte (MG), promovendo o acesso à produção cinematográfica
brasileira do circuito não comercial para a construção de uma cultura de
cinema articulada à educação para direitos humanos (OFICINA DE IMAGENS,
2015).
Cineclube Vem de Trem (Em vigor)
O Cineclube Vem de Trem leva o cinema para quatro cidades de Minas Gerais
que se situam em torno da linha do trem de ferro Minas – Vitória. Nessas
cidades, a cultura do cinema é disseminada por meio de rodas de conversa
sobre cineclubismo, oficina de produção de vídeos, cinema de rua e apoio à
estruturação de cineclubes nas cidades onde o projeto atua
(OFICINA DE IMAGENS, 2016).
Central de Notícias da Infância (Permanente)
As atividades da Central de Notícias são voltadas para dois grupos prioritários
– atores do Sistema de Garantia dos Direitos de crianças, adolescentes e
jovens; e profissionais da imprensa e estudantes de comunicação. O projeto
abrange o desenvolvimento de ações relacionadas à experiência da
organização na Rede ANDI Brasil e a produção e distribuição gratuita da
Revista Rolimã – Em defesa dos direitos de Crianças e Adolescentes (OFICINA
DE IMAGENS, 2015).
CDC Comunica (Permanente)
O projeto CDC Comunica apoia, desde 2011, a criação e manutenção de
boletins informativos impressos produzidos por Comitês de Desenvolvimento
Comunitário (CDCs) – grupos de referência local que desenvolvem ações para
melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes (OFICINA DE
IMAGENS, 2015).
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Entre os meses de maio e julho de 2016 a Oficina de Imagens realizou o projeto Mídia Tática, cuja
proposta consistiu na ministração de oficinas de intervenção urbana, para jovens entre 15 e 29 anos,
focadas em Direitos Humanos. Além da realização de intervenções em espaços públicos de Belo
Horizonte e do registro das ações em vídeos compartilhados na internet.
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Proteger é Preciso (Em vigor)
O programa Proteger é Preciso tem como objetivo contribuir para a prevenção
às ocorrências e situações de violência sexual contra crianças e adolescentes
por meio de ações de comunicação e mobilização social junto a adolescentes,
jovens e suas comunidades (OFICINA DE IMAGENS, 2015).

Dentre os projetos realizados, o escolhido para a análise dessa pesquisa,
como já mencionado anteriormente, foi o Proteger é Preciso (PeP), que será
apresentado no próximo tópico.

4.2.1 – O Projeto Proteger é Preciso (PeP)

Não é novidade que as regiões exploradas pela mineração sofrem fortes
impactos socioambientais: proliferação de doenças; crescimento desordenado;
aumento da violência, prostituição e trabalho infantil; remoção da vegetação em
todas as áreas de extração; poluição dos recursos hídricos; contaminação dos solos
por elementos tóxicos; proliferação de processos erosivos; sedimentação, poluição
de rios e mortandade de peixes; evasão forçada de animais silvestres; contaminação
de águas superficiais (doce e salgada) pelo vazamento direto dos minerais extraídos
ou seus componentes e, até mesmo, dizimação de um município inteiro, como
ocorreu com o rompimento38 da barragem de rejeitos da Samarco Mineração S.A empreendimento conjunto da Vale S.A. e da BHP Billiton - no subdistrito de Bento
Rodrigues, em Minas Gerais.
Obviamente, o impacto socioambiental em regiões de mineração não é o foco
desta pesquisa. Contudo, como o objeto empírico dela existe em decorrência desse
impacto, isso não poderia passar em branco nestas linhas. Posto isto, o Proteger é
Preciso, apelidado de PeP pela equipe da Oficina de Imagens e pelos jovens que
participam dele, foi concebido para contribuir com o fortalecimento da mobilização e
participação de adolescentes, jovens e representantes do Sistema de Garantia de
Direitos (SGD) nos temas relacionados à cidadania infanto-juvenil, direitos humanos
e à prevenção da violência sexual nas regiões do quadrilátero ferrífero afetadas
pelos impactos socioambientais provocados pelas mineradoras. Nesse caso, em
especial, da Vale S.A.
38

Desastre ocorrido na tarde do dia 05 de novembro de 2015. O rompimento de rejeitos da barragem
de Fundão causou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues e deixou um
rastro de destruição à medida que avançava pelo Rio Doce. Até o encerramento desta dissertação,
os responsáveis ainda não haviam sido punidos.
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A própria Fundação Vale criou o projeto por causa de um compromisso dela
com o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil.
Ela tinha que dar uma resposta social à atuação dela nos territórios onde
ela tem mina. E é onde acontece (sic) muitas situações de exploração e
abuso sexual. A gente entrou como uma responsabilidade social no território
e, como ela estava alinhada com esta agenda a nível nacional, chamou a
Oficina para atuar nos territórios de Minas Gerais, com esta temática,
trabalhando em duas frentes: uma com adolescentes nesta questão da
Comunicação, de mobilizar a comunidade no entorno, do próprio
adolescente tomar ciência desse assunto e, ao mesmo, tempo trabalhar
com os atores do SGD para ver como estava o fluxo de atendimento às
situações de abuso e exploração sexual infantil nesses territórios. (Bernardo
Brant, 2016).

A figura a seguir ilustra as diretrizes quando da concepção do projeto:

Imagem 03 - Diretrizes do projeto Proteger é Preciso

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, Oficina de Imagens, 2015, p. 2.

O Proteger é Preciso está divido em: a) Ano I, de abril de 2014 a março de
2015, exceto no território de Antônio Pereira, onde as atividades iniciaram-se em
2013; b) Ano II, de abril de 2015 a abril de 2016 e c) Ano III, de junho de 2016 a abril
de 2017. Cada território de atuação do projeto possui educadores responsáveis por
conduzir as oficinas, e a quantidade deles em cada território varia conforme o
número de jovens atendidos. Esses educadores trabalham sob supervisão dos
técnicos de nível superior (01 pedagogo, 01 relações públicas, 01 jornalista e 01
assistente social) responsáveis por cada território. Já os técnicos são responsáveis
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por fazer a mediação entre a coordenação do projeto e os educadores locais,
auxiliar e acompanhar os educadores no planejamento das oficinas, dentre outras
atividades. Em Antônio Pereira atuam dois educadores e em Nova Lima, uma
educadora.
Na fase anterior à implementação do projeto houve um processo de
diagnóstico e levantamento de informações sobre as localidades onde o projeto
aconteceria, que consistiu em: levantamento socioeconômico, cultural e político da
região no que tange aos impactos da mineração, levantamento de demandas da
comunidade, possíveis instituições parceiras e representantes da comunidade local
para a realização de encontros e oficinas, educadores locais, articulação do Sistema
de Garantia de Direitos, etc. Fez parte dessa etapa, também, a mobilização dos
jovens para participar das oficinas.
[...] o primeiro ano do projeto foi uma fase de implantação, de articulação
local, sem muita ênfase metodológica. Foi um pouco mais para sentir o
território. Acho que o trabalho começa mesmo a partir de 2015, quando a
gente começa a criar uma estruturação maior do projeto, com organização
de equipe, de métodos...Este primeiro momento foi para entrar...e tem uma
coisa que eu acho muito complicada é que a Vale definia o território, não te
falava quais eram os bodes daquele território, da relação dela com aquele
território. A gente entrava muito no escuro, ela que definia com quem
faríamos a parceria. A gente bateu muito a cabeça no início. A sua ação
enquanto organização fica muito travada pela forma como a empresa atua
naquele território (Bernardo Brant, 2016).

A mobilização para articular os jovens que participariam do projeto foi feita em
grande parte nas escolas municipais e estaduais de cada território. Assim, nos Anos
I e II as turmas do PeP estavam vinculadas às turmas da escola. O que se deu de
forma diferente no Ano III e será apresentado mais adiante. Com a mobilização dos
jovens e as turmas do projeto implantadas, criaram-se os sete Núcleos Jovens de
Comunicação (um em cada território). Estes Núcleos consistiram na organização dos
jovens com a intenção de fomentar um espaço de formação e experimentação
audiovisual – laboratório de Mídia Livre - de discussão sobre Direitos Humanos,
direitos de crianças, adolescentes e da juventude, de temas relevantes para os
jovens e para a comunidade e de produção e difusão de informações (rádio, internet,
vídeo, etc.) para mobilizar a comunidade sobre efetivação de direitos e temas de
interesse público. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, Oficina de Imagens).
Os Núcleos Jovens de Comunicação alocam-se em espaços cedidos por
organizações parceiras do projeto - geralmente nos locais em que acontecem as

101

oficinas, como ONGs e escolas localizadas em cada território - onde os jovens
poderiam ter acesso a equipamentos como notebook, câmera fotográfica, caixa de
som, telão, projetor e mesa de som. O projeto se estrutura em quatro pilares
estratégicos baseados na articulação do Núcleo Jovem de Comunicação com o
fortalecimento de redes municipais e territoriais de atenção aos direitos de crianças
e adolescentes: mapeamento das redes locais de atendimento a crianças e
adolescentes vítimas de violência; produção de conteúdo educativo e informativo e
desenvolvimento de competências de comunicação e mobilização social.
Pode-se dizer que o Ano I do Proteger é Preciso foi o ano de entrada nos
territórios, com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre eles, entender as
parcerias, conhecer os perfil dos jovens que seriam atendidos, etc. Foi quando
trabalhou-se de forma mais enfática na abordagem dos temas ligados à violação dos
direitos sexuais de crianças e adolescentes e, para isso, conforme a técnica
Fernanda Godinho foi necessário tratar anteriormente da discussão sobre o que são
os direitos sexuais desde a questão de gênero, orientação sexual e várias outras
questões até chegar à violência de fato. Para tratar disso, a Oficina de Imagens
produziu kits compostos por oito vídeos educativos, cada um com uma temática
específica, dentro dos direitos sexuais.
A gente focava muito em discutir os direitos sexuais a partir dos vídeos do
PeP. Então a gente usava estes vídeos para fazer estas discussões entre
os jovens, nas escolas, no CMDCA... Nestas discussões a gente usava um
pouco a questão da análise crítica da mídia dentro dessas temáticas.
Através das fotos de jornais e revistas a gente analisava como a mídia
convencional retratava, por exemplo, a sexualidade da juventude no jornal,
como deveria de fato ser tratado e como a gente poderia ressignificar esta
representação (Fernanda Godinho, 2016).

Dessa forma, os temas abordados nas oficinas iam desde prevenção contra a
violência sexual, DSTs, uso de drogas e álcool e gravidez não planejada até direitos
sexuais, desenvolvimento da sexualidade, igualdade de gênero, diversidade sexual,
dentre outros. Já as linguagens utilizadas para trabalhar esses temas foram
fotografia, vídeo, rádio, literatura e artes, sendo que em cada cidade a linguagem era
adaptada ao contexto socioeconômico e cultural dos jovens participantes. Conforme
informações levantadas na análise documental, de acordo com o ponto de vista da
Oficina de Imagens, a ação educativa e os processos de participação e mobilização
social são articulados por meio da comunicação dialógica e da Educomunicação
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enquanto estratégia transversal, a fim de auxiliar no processo de conhecimento e
autonomia dos sujeitos.
Conforme documento consultado, a concepção de Educomunicação da
Oficina de Imagens segue os elementos apontados por Ismar Soares no que diz
respeito a:
ações inerentes ao planejamento e implementação de processos e produtos
destinados a: ampliar a capacidade de expressão de todas as pessoas num
espaço educativo; melhorar o coeficiente comunicativo das ações
educativas; desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios de
comunicação; usar adequadamente os recursos da informação nas práticas
educativas; criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços
educativos (SOARES apud OFICINA DE IMAGENS, 2015, p. 3).

Durante a pesquisa de campo, pôde ser observado que as diretrizes da
Educomunicação, por mais que estivessem presentes no planejamento do projeto,
não estavam alinhadas de forma consistente em sua execução. Um dos pontos de
tensão observados pode-se denominar como uma tentativa de estabelecer um
ecossistema comunicativo, mesmo que de forma menos atenta aos preceitos da
Educomunicação. Em diversas ocasiões observou-se a dificuldade em alinhar os
pilares família, escola e comunidade para a construção desse ecossistema. Isso
pode ser confirmado durante as entrevistas com a equipe do projeto, como na fala
do técnico de Antônio Pereira, Bruno Souza, quando perguntado sobre quais eram
as maiores dificuldades enfrentadas por eles na execução do projeto.
Um dos limites tem sido este, lidar com a financiadora e, talvez, uma
dificuldade de acessar as famílias desses jovens, os pais, os avós. São
discussões que eu entendo que se elas não tiverem uma continuidade
dentro de casa, depois do espaço que eles interagem, elas se perdem, eles
conseguem absorver menos. E talvez uma dificuldade seja esta, por uma
série de questões a gente não conseguiu inserir a família completamente
nessas discussões. [...] Essas famílias tem que trabalhar para poder manter
um sustento que não é fácil, são valores financeiros baixos, são rendas per
capta que são a conta para manter o sustento básico, não dá para exigir
que estes pais, sempre que eu queira conversar com eles, que eles estejam
disponíveis para mim.

Uma das soluções apontadas por ele para atenuar esta dificuldade de
comunicação com a família era ir até a casa dos jovens para conversar com seus
pais e sempre aproveitar os momentos em que os encontrava na rua para dizer a
eles sobre o que aconteceria nas oficinas. Isso porque, como será visto adiante,
Antônio Pereira é um distrito pequeno que proporciona essa possibilidade.
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No segundo ano de vigência do Proteger é Preciso (abril de 2015 a março de
2016), já com um conhecimento mais consistente sobre os territórios e as demandas
dos jovens, o projeto voltou-se para uma agenda local. As linguagens trabalhadas
nas atividades realizadas em cada território podem ser vistas no quadro a seguir:

Quadro 04 - Linguagens de Comunicação Trabalhadas

Fonte: ATIVIDADE E RESULTADOS, Oficina de Imagens, 2016, p. 9.

Ao todo, conforme dados levantados em análise documental, nesse período
foram realizadas cerca de 130 atividades, dentre oficinas, ações de mobilização,
intercâmbios e assessoria técnica ao Sistema de Garantia de Direitos. Sendo que as
ações de mobilização correspondem à articulação dos jovens em torno de um
propósito, seja para realizar uma ocupação na praça em comemoração aos 25 anos
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), seja para sensibilizar a comunidade
na comemoração do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes (18 de maio) ou para manifestação contra problemas de
infraestrutura no lugar onde vivem.
Já os intercâmbios correspondem às vezes em que aconteceram encontros
entre os jovens de cada território para trocas de experiências, em que houve visita a
algum projeto social externo com esse mesmo fim ou a ida a evento relacionado a
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alguma temática trabalhada nas oficinas. Já a assessoria técnica ao SGD não
envolvia diretamente os jovens, mas a equipe do projeto com o propósito de
fortalecer a rede do Sistema de Garantia de Direitos. Os quadros a seguir explicitam
cada uma dessas atividades ocorridas nos territórios acompanhados na pesquisa de
campo:
Quadro 1 - Atividades do Núcleo Jovem de Comunicação de Antônio Pereira
no Ano II
Atividades do Núcleo Jovem de Comunicação de Antônio Pereira no Ano II

Quant.

Conteúdo

- 02 oficinas sobre o tema Violência Sexual/ “18 de Maio”;
- 02 oficinas sobre identidade e pertencimento à Antônio Pereira;
- 01 encontro preparativo para as atividades de mobilização;
- 08 oficinas sobre Midiativismo;
- 02 oficinas de teatro e grafite;

Oficinas
Educativas

25

- 01 oficina sobre produção de vídeo-documentário;
- 01 oficina sobre o uso do WiFi como ferramenta para afirmação de direitos;

A

- 02 oficinas sobre Mobilização Social;

T

- 02 oficinas sobre gênero;

I

- 02 oficinas com o tema “O funk e sua relação com a cultura, juventude e gênero";

V

- 02 oficinas sobre o desenvolvimento de projetos do Núcleo de Comunicação.

I
D

- “18 de Maio" - Atividade na Escola para crianças e adolescentes: exibição dos vídeos

A

do PEP, debate com o CRAS;

D

- Cortejo e TV de Rua;

E
S

- 02 Cines Parede - produção audiovisual feita pelos adolescentes;

Ações de
Mobilização

05

- Cobertura da Virada da Educação – parceria com a Secretaria de Educação de MG;
- Participação na Ação Cívico-Social, promovida pela Polícia Militar.

- Participação nas atividades do “18 de maio” em mariana/Santa Rita (oficina sobre
aplicativo IPCAM);

Ações de
Intercâmbio

02

- Encontro em Mariana com jovens de Santa Rita e Bento Rodrigues (após o
rompimento da barragem, ocorrido em 05/11).
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- Reuniões com o SGD para apresentação da proposta e definição das prioridades de
apoio técnico;

Atividades de
formação e

08

assessoria ao

- Apresentação da proposta de trabalho com famílias de Antônio Pereira;
- 02 encontros de formação sobre Família;

Sistema de
- Participação no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares;

Garantia dos

- Palestra para candidatos ao Conselho tutelar;

Direitos

- Palestra na Conferência Municipal de Direitos da Criança e Adolescente;
- Apresentação do Proteger é Preciso no Encontro com a Comunidade (evento

promovido pela Vale).

- Vídeo: vídeo-cabine “18 de Maio”;
- Vídeo: Obra abandonada da Escola Estadual de Antônio Pereira;
- Vídeo: Iluminação Pública;
Produtos

08

- Vídeo: Retomada da Obra da Escola Estadual;
- Redes Sociais: Fan page “Pereira Poerento”;
- Grafite: mural da Creche Cachinhos de Ouro;
- Esculturas: “Você não sabe o valor que o Pereira tem”;
- Vídeo: Mobilização “Eleição Conselho Tutelar”.

Fonte: Adaptado de OFICINA DE IMAGENS. PeP: Atividades e Resultados 2015.

Quadro 2 - Atividades do Núcleo Jovem de Comunicação do Jardim Canadá no
Ano II
Atividades do Núcleo Jovem de Comunicação do Jardim Canadá no Ano II
Quant.

Conteúdo

- 04 Oficinas formativas sobre Direitos Humanos e Estatuto da
Criança e do Adolescente (Rádio e Rima);

Oficinas Educativas
10

- 06 Oficinas sobre Intervenções Sensoriais (Rádio/ECA).

- Atividades realizadas no "18 de Maio": Caminhada, Cine Debate,
Vídeo Cabine, Gravação de matéria para o programa Rádio
Conexão Periférica da UFMG Educativa e Duelo de MCs;
A
T

04
Ações de Mobilização

-#Ocupeapraça sobre os 25 anos do ECA (confecção de
cataventos, distribuição de flyers, intervenção com cartazes);
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I

- #OcupeaEscola sobre Consciência Negra;

V

- Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids.

I
- Troca de experiência com os jovens da ONG Quick, sediada no

D
A

Jardim Canadá;
Ações de Intercâmbio

04

D

- Participação na Virada da Educação de Itabirito;
- Intercâmbio com jovens do "Córrego do Feijão";

E

- Bate-papo sobre o Dia Nacional de Combate HIV/AIDS.

S

- Participação nas plenárias do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
- Revisão do Projeto de Lei Municipal de Criação dos Conselhos;
- Participação no processo de escolha dos novos conselheiros
Atividades de formação e

12

tutelares:
- Assessoria técnica ao GT Intersetorial Regional Noroeste;

assessoria ao Sistema de Garantia

- Apoio ao planejamento do GT;

dos Direitos

- Participação no I Seminário Intersetorial da rede do Jardim
Canadá;
- Capacitação dos Conselheiros tutelares eleitos.
- Vídeo: vídeo-cabine “Mobilização 18 de Maio”;
- Rádio: participação no programa Conexão Periférica / UFMG
08
Produtos

Educativa;
- Música: gravação de RAP em estúdio;
- Vídeo: vídeo-carta para o Córrego do Feijão;
- Vídeo: registro #Ocupeaescola;
- Vídeo: registro #Ocupeapraça;
- Paisagens Sonoras: instalação “Sons do Olhar”;
- Vídeo: Mobilização “Eleição Conselho Tutelar”

Fonte: Adaptado de OFICINA DE IMAGENS. PeP: Atividades e Resultados 2015.

Já a quantidade de participantes nas oficinas, ações e atividades, no Ano II,
variou conforme cada localidade. De acordo com o balanço quantitativo que consta
no Relatório Final de Atividades e Resultados, o número total de jovens participantes
chegou a 150. O quadro abaixo demonstra os números de forma detalhada
conforme cada território:
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Imagem 05 - Público atendido

Fonte: ATIVIDADES E RESULTADOS, Oficina de Imagens, 2016, p. 11.

De acordo com Flávia Julião, coordenadora pedagógica do projeto, após
serem trabalhadas agendas locais nos territórios, o fechamento do Ano II voltou-se
para a articulação entre os atores do SGD e os jovens. O início da pesquisa de
campo se deu no hiato entre o final do Ano II e o inicio do Ano III, que começou em
junho de 2016. Nessa etapa do projeto, já previa-se a desmobilização da Oficina de
Imagens nos territórios após a sua finalização. Ou seja, seria o último ano de ação
do Proteger é Preciso nesses espaços. Dessa forma, foi construída uma
metodologia que proporcionasse condições para que os jovens de cada Núcleo
Jovem de Comunicação pudessem, de alguma forma, dar continuidade ao que vinha
sendo trabalhado no decorrer desses anos, mas de forma independente. Conforme
conteúdo da Carta de Projetos elaborada pela Oficina de Imagens:
A proposta apresentada nessa Carta de Projetos tem como objetivo
desenvolver um processo de formação dos jovens do Proteger é Preciso
nos sete territórios de atuação do Programa. A ideia é contribuir para que
esses jovens possam aprofundar uma visão crítica de si mesmos e da
realidade na qual estão inseridos. Pretende ainda, aproximar cada Núcleo
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA),
levando-o a absorvê-lo como um dos seus atores. O foco central dessa
etapa do Proteger é Preciso é contribuir para que os Núcleos de
Comunicação sejam reconhecidos nas comunidades como espaços de
afirmação de direitos e que possam ser referência para outros jovens. Para
isso, cada Núcleo de Comunicação definirá uma ideia/proposta que vai
originar um único projeto que norteará todas as ações do programa em
2016, chamado de “Projeto Coletivo” (CARTA DE PROJETOS, Oficina de
Imagens, 2016).
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Com esse objetivo em vista, a ONG contratou três consultores para
desenvolver esse processo junto aos jovens. Em cada território os próprios jovens
escolheram dois colegas com perfis de liderança que receberam uma formação na
expectativa de multiplicar os conhecimentos com outros membros dos Núcleos, além
de serem articuladores junto à comunidade local para o desenvolvimento do Projeto
Coletivo. A partir de julho de 2016, esses jovens multiplicadores passaram a se
reunir uma vez por mês, cada mês em um território, para receberem tal formação
junto ao consultor e, posteriormente, repassar o que havia sido aprendido ao
restante do grupo, além de desenvolver com os outros jovens as atividades
necessárias para o próximo encontro.
Os encontros dos jovens multiplicadores aconteceram nos meses de julho,
agosto, setembro, novembro e dezembro de 2016. Os temas trabalhados em cada
encontro correspondiam à elaboração e gestão de projetos sociais; exercício da
autonomia e estímulo à sociabilidade; desenvolvimento de habilidades como
expressão oral, escrita e corporal; capacidade de cooperação, compromisso,
negociação; leituras de contexto e definição conjunta de estratégias para o
enfrentamento de conflitos; leitura crítica de mídia e aplicação do uso de diversas
mídias na mobilização social em torno dos interesses coletivos. Tudo isso:
[...] buscando adequar o processo educativo, seus tempos e ritmos às
especificidades desta fase da vida, utilizando os mais diferentes recursos
como: rodas de conversa, debates, somados ainda aos recursos
audiovisuais, como filmes, vídeos, fotografias, etc. e trocas de experiências
por meio do Blog do projeto (CARTA DE PROJETOS).

Parte do conteúdo deste Blog, criado com o intuito de possibilitar que cada
território soubesse o que estava sendo desenvolvido pelos demais, era alimentado
pela dupla de tecnologia de cada núcleo, escolhida também entre os jovens. Para
apoiar parte da implantação de cada Projeto Coletivo, foi disponibilizada uma “Verba
Semente”, equivalente a R$ 3.500,00 por território. O destino dessa verba foi
definido pelos jovens – como forma de exercício de gestão financeira – e gerenciado
pela Oficina de Imagens.
O direcionamento era que os territórios fossem realizando, ao longo do ano,
ações relacionadas ao Projeto Coletivo. Em Antônio Pereira os jovens, cujo coletivo
foi nomeado de A Nova Imagem do Pereira, optaram por montar uma agência de
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comunicação para realizar denúncias acerca de problemas enfrentados no distrito.
Já no Jardim Canadá, o coletivo Mega Foco estabeleceu como meta a realização de
uma ocupação artística em uma obra abandonada pela Prefeitura de Nova Lima. O
encontro final dos multiplicadores culminou com a realização de uma banca na qual
os jovens deveriam apresentar os respectivos projetos de seus núcleos utilizando os
conhecimentos e técnicas aprendidos com os consultores durante os encontros.
Uma vez que o projeto foi apresentado conforme seus objetivos, diretrizes,
ações e seu formato de execução em cada período de atuação (Anos I, II e III),
chegou a hora de explicitar e caracterizar os territórios onde foi feita a pesquisa de
campo, de forma a abordar e relacionar os processos de mediação revelados a partir
da vivência junto aos jovens e à equipe do projeto.

4.3 As mediações comunicativas da cultura e da educomunicação no distrito
de Antônio Pereira

Antônio Pereira é um distrito do município de Ouro Preto, localizado a 18 km
de sua sede e a 9 km de Mariana. Este distrito é o terceiro mais populoso de Ouro
Preto, com cerca de 4.480 habitantes de acordo com o Censo Demográfico de 2010,
sendo

que

aproximadamente

49,60%

de

seus

habitantes

são

mulheres,

desempregadas, que constituem famílias monoparentais e não possuem o segundo
grau completo. Nesse território, a maior parte das oportunidades de trabalho e
geração de renda relaciona-se às mineradoras ali instaladas e às empreiteiras
dessas mineradoras. Além da mineração, as outras ocupações profissionais estão
voltadas para o pequeno comércio local, para o trabalho doméstico e para o
artesanato.
Antônio Pereira possui duas escolas, a Escola Estadual de Antônio Pereira e
o Colégio Arquidiocesano. O distrito também conta com uma unidade de Posto de
Saúde da Família, o CRAS e uma associação de artesanato. Esse território é
carente de equipamentos sociais e culturais, tendo como locais de lazer e cultura a
quadra poliesportiva e a Casa Escola, imóvel pertencente à prefeitura, destinado à
realização de encontros comunitários e a algumas atividades culturais, como aulas
de capoeira. É nesse espaço que acontecem as oficinas do Proteger é Preciso.
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Dentre todos os territórios de atuação do projeto, esse é o que apresenta maiores
índices de violência. O rompimento da barragem da Samarco, em 2015, corroborou
ainda mais para a configuração desse cenário em que centenas de pessoas
perderam seus empregos e não encontraram outras oportunidades de trabalho, o
que afetou a economia e a segurança pública local. Apesar de pertencer a Ouro
Preto e se localizar próximo a Mariana, o distrito de Antônio Pereira não possui
características arquitetônicas e urbanísticas típicas desses locais. Pelo contrário, é
bastante afetado pelos impactos ambientais das mineradoras, como poluição,
erosão do solo, desmatamento, etc. A primeira impressão que se tem ao chegar
nesse distrito é a de que ele é bastante negligenciado pelo poder público.
Conforme Bruno Souza, técnico de nível superior do PeP que atuava no
distrito, o território tem muitos contrastes. Ao mesmo tempo em que é uma das
operações que rende uma das maiores receitas em relação à mineração para Minas
Gerais e Ouro Preto, Antônio Pereira é um lugar que apresenta uma das maiores
negligências ao saneamento básico, ao asfaltamento, à regularização das
residências, etc.
[...] o Distrito tem uma ocupação gigante lá dentro, a educação também tem
problemas. É um dos lugares que, dentro de um diagnóstico realizado pelo
CMDCA em contribuição com a Oficina de Imagens, dos Distritos que
apresentaram demandas de vulnerabilidade, foi o que mais apresentou
vulnerabilidade em relação à criança e ao adolescente. Você vê,
financeiramente é um lugar que está no limiar, as pessoas trabalham, têm
renda, mas não é uma renda que permita a elas um acesso mais amplo das
(sic) coisas. São, geralmente, famílias monoparentais femininas e sem
muito acesso ao luxo (Bruno Souza, 2016).

A Casa Escola, local onde são realizadas as oficinas do Proteger é Preciso, é
mantida pela Associação de Moradores da Vila Residencial Antônio Pereira
(AMVRAP). O imóvel possui uma infraestrutura simples, é espaçoso, acomoda bem
os jovens do projeto, possui muitas cadeiras, uma mesa redonda, duas mesas feitas
de portas e cavaletes, prateleiras com livros e armários com materiais utilizados nas
oficinas do PeP e em outras atividades que acontecem no local. As paredes internas
e externas são pintadas com temáticas relacionadas ao universo da educação, do
aprendizado e da cultura. A Casa Escola não possui equipamentos tecnológicos
disponíveis para o uso da comunidade. Todo o equipamento utilizado nas oficinas do
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Proteger é Preciso (notebook, projetor, câmeras fotográficas, etc.) fica em posse dos
educadores ou do técnico local.
Contudo, na proposta da consolidação do Núcleo Jovem de Comunicação
após a desmobilização da Oficina de Imagens no território, consta que os
equipamentos ficarão disponíveis para utilização dos jovens. Como o contrato da
Casa Escola com a prefeitura de Ouro Preto também está em processo de
finalização, a Oficina de Imagens firmou uma parceria com a Escola Estadual de
Antônio Pereira para que o Núcleo Jovem de Comunicação fosse alocado em uma
sala cedida pela instituição.
As portas da Casa Escola ficam muito próximas da rua e as oficinas
acontecem com elas abertas, o que possibilita que os jovens entrem e saiam com
mais facilidade no momento em que as oficinas são realizadas. É comum ver
crianças entrando no salão durante as oficinas, pessoas que passam pela rua
chamando quem está do lado de dentro, jovens que não participam das oficinas
reunidos na porta de entrada. Nota-se que esse espaço é um local de encontro da
comunidade, haja vista que o distrito não oferece equipamentos de socialização,
além da quadra poliesportiva. Em frente à Casa Escola localizam-se dois bares e,
quando as oficinas aconteciam à noite, era possível ouvir o barulho provocado pelos
freqüentadores desses estabelecimentos.

Foto 1 - Fachada externa da Casa Escola (Antônio Pereira)

Fonte: Camila Alvarenga

Em certa ocasião, um senhor embriagado entrou no local durante a oficina, o
que causou tumulto e tornou necessária a sua retirada à força. Algumas meninas
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levavam para as oficinas seus filhos, irmãos mais novos ou outras crianças de quem
cuidavam, e isso também causava certa distração no ambiente. A impressão que se
tem é a de que o ambiente interno e o entorno de onde acontecem as oficinas é, de
certa forma, caótico e oposto às formas de comportamento canônicas do
aprendizado, provocando certa estranheza para quem não está habituado a esse
ambiente.
Essa descrição do ambiente diz sobre a Mediação Situacional que configura o
contexto no qual acontecem as interações desses jovens em seus momentos de
aprendizado durante as oficinas. Conforme apontado por Orozco, essa mediação
relaciona-se diretamente à eventual situação em que as interações ocorrem e na
forma como se encontra o sujeito naquele momento. Não cabe julgar se, nesse
caso, ela favorece ou prejudica o aprendizado. Primeiramente, porque se trata de
um formato de educação não formal, o que também não quer dizer que nesse
formato prevaleça esse tipo de ambiência e, em segundo lugar, porque infere-se que
seja essa a Ritualidade desses sujeitos nessas ocasiões.
Na perspectiva de Martín-Barbero, essa mediação remete tanto aos diferentes
usos sociais dos meios quanto às múltiplas trajetórias de leitura de cada indivíduo.
Durante a apropriação dessa mediação, para considerá-la além do contexto de
recepção do sujeito enquanto faz uso de algum meio de comunicação, e aproximá-lo
do contexto dessa pesquisa de campo, ela desvela-se na forma como os jovens
comportam-se no momento das oficinas. Martín-Barbero exemplifica que a
Ritualidade, pela perspectiva das Competências de Recepção, no que diz respeito
aos diferentes usos sociais dos meios, pode ser percebida por meio das distintas
formas de se assistir a um filme, como o barroquismo dos modos populares,
contraposto à sobriedade dos intelectuais e, quanto às múltiplas trajetórias de leitura
de cada indivíduo, corresponde às condições sociais do gosto, que variam conforme
a educação, a memória étnica, a classe, o gênero e os hábitos familiares de
convivência com a cultura letrada, audiovisual ou oral.
Ao tomar esse exemplo como norte para contrapô-lo ao comportamento
desses jovens no momento das oficinas, nota-se que essa trajetória individual,
composta pelos hábitos e convivências relacionados à cultura em que estão
inseridos

formata

os

comportamentos

dos

participantes

e

constitui

suas

Ritualidades. É nesse momento que emerge um questionamento quanto a uma
tradição da educação formal; desconsiderar as Ritualidades e padronizar os
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formatos de ensino como se todos os sujeitos fizessem os mesmo usos sociais e
compartilhassem das mesmas trajetórias de leitura.
A forma como os jovens comportam-se durante as oficinas, de maneira pouco
concentrada, fazendo muitas brincadeiras uns com os outros o tempo todo, chegou
a causar incômodo nos primeiros contatos. Porém isso, aos poucos, passou a ser
compreendido como uma característica inerente ao comportamento deles e houve o
entendimento de que essa dispersão não significava, necessariamente, um
desinteresse pelo que estava acontecendo durante a oficina. Infere-se que muitos
deles viam esse momento como uma possibilidade de recreação e outros como uma
possibilidade de aprendizado para mudança de perspectiva de vida. O modo como
eles interagem entre si, de maneira rude e truncada, mesmo na demonstração de
afeto, também foi uma das estranhezas sentidas a princípio. Conforme a fala do
técnico Bruno:
[Antônio Pereira] É um lugar que tem uma predominância machista muito
grande no diálogo, são relações violentas, as pessoas relacionam (sic) entre
si com violência, mesmo que seja para demonstrar afeto, na fala, na
estética, no gestual [...]

Esses jovens têm entre 14 e 18 anos de idade, alguns frequentam a escola e
outros interromperam seus estudos por motivos como gravidez, necessidade de
trabalhar para ajudar a família, falta de motivação, etc. Por diversas vezes foram
presenciadas conversas informais durante as oficinas que abordavam esses temas,
seja porque uma das jovens estava grávida ou porque o namorado de outra estava
sendo ameaçado por traficantes ou, ainda, porque um dos jovens tinha que ir até
Mariana por causa de uma audiência para responder sobre tráfico de drogas.
A pesquisa de campo nesse território se deu entre os meses de julho e
dezembro

de

2016,

quando

aconteceram

os encontros com

os

Jovens

Multiplicadores39. Dessa forma, todas as oficinas estavam voltadas para esses
39

Conforme explicitado anteriormente, o encerramento do projeto nos territórios estava previsto para
março de 2017. Dessa forma, cada Núcleo de Comunicação firmou-se como um Coletivo e foi
planejado que cada Coletivo, ao final de 2016, apresentaria um Projeto Coletivo Final, o qual seria
realizado no ano seguinte. Para isso, dois jovens de cada território – os que se mostravam mais
comprometidos com o projeto durante as oficinas - foram escolhidos para representar o seu Coletivo
e, mensalmente, reuniam-se com os consultores em elaboração de projeto, cada mês em um território
diferente, para que pudessem aprender algumas ferramentas que possibilitassem o conhecimento
básico acerca da elaboração e da execução dos seus Projetos Coletivos. Esses jovens retornavam
com o aprendizado adquirido naquele encontro para o restante do grupo. Esse Coletivo foi firmado na
intenção de que os jovens pudessem dar continuidade às ações, definidas por eles, de forma
independente, pois o Proteger é Preciso não mais atuaria nos territórios em 2017.
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encontros, seja para realizarem as “tarefas de casa”, isto é, as atividades
determinadas no encontro, seja para planejarem atividades correlacionadas ao tema
do Projeto Coletivo. Para pensarem em qual seria esse Projeto, no primeiro encontro
dos Multiplicadores os jovens foram estimulados a levantar problemas vividos por
eles em seus territórios e aprenderam a montar uma árvore de problemas40. Em uma
das oficinas acompanhadas, aconteceu o repasse dessa atividade por parte dos
Multiplicadores para o restante do grupo.
Primeiramente, foi aplicada uma dinâmica de grupo que aprenderam com os
consultores durante o encontro. A dinâmica consistia em soltar diversos balões no ar
e o grupo não podia deixar que esses balões tocassem o chão. Aos poucos, alguns
jovens eram retirados da roda fazendo com que restassem poucos deles para cuidar
dos balões que caíam. O intuito desta dinâmica era o de reforçar a ideia de
companheirismo e trabalho em grupo. Em um segundo momento da atividade, os
jovens dividiram-se em dois grupos para que a árvore de problemas fosse
elaborada. Antes disso, foi passado um vídeo no qual um dos consultores explicava
como deveria ser feito esse exercício e, em seguida, os Jovens Multiplicadores
reforçaram a explicação.
Os grupos tinham que desenhar uma árvore na qual o problema identificado
ficaria no tronco, as causas desse problema na raiz e os efeitos na copa. Ao
presenciar essa atividade, observou-se a dificuldade que a maioria deles tinha em
concentrar-se para realizar essa tarefa. Alguns não sabiam distinguir a diferença
entre causa e efeito, além de não saberem a grafia na norma padrão das palavras.
Ao fim e ao cabo, os jovens elegeram como problema a questão do abuso de
autoridade por parte dos policiais militares na região. A finalização da árvore ficou
por conta dos Jovens Multiplicadores, que a levaram para o encontro seguinte, no
qual foi passada para eles a atividade de elaborar outra árvore em que o problema
fosse transformado em objetivo, as causas transformadas em meios e os efeitos em
fins. Essas atividades eram etapas que constituíam o processo do aprendizado de
elaboração de projetos.
A partir da construção da árvore de problemas, as ações foram direcionadas
para o debate sobre a segurança pública em Antônio Pereira. Para isto, em uma das

40

O diagrama de árvore é uma ferramenta utilizada para a modelagem de projetos. Usualmente, a
partir de um problema central identificam-se suas causas e efeitos para posteriormente serem
apresentadas suas soluções.
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oficinas o técnico e os educadores instigaram os jovens a expressarem o que era
segurança pública de acordo com a visão deles, e uma forma de trabalhar esse
tema foi com a realização de uma atividade em que eles percorreram as ruas do
distrito fotografando cenas relacionadas a essa temática. A turma foi divida em dois
grupos e, ao acompanhar um deles, constatou-se que esse tema é muito caro a
esses jovens. A questão da violência, da falta de infraestrutura como calçadas,
tampas de bueiro, buracos na rua e a falta de iluminação pública são bastante
significativas. Além das fotografias, os jovens tinham que elaborar uma legenda para
cada uma delas, pois posteriormente seria realizada uma exposição com o intuito de
mobilizar a comunidade e as autoridades públicas.
O uso dos aparatos técnicos como aporte para trabalhar as temáticas das
oficinas era bastante recorrente. O foco do aprendizado não era o manuseio com
maestria da câmera fotográfica e da filmadora, mas sim, a utilização dessa
tecnologia como um chamariz para os jovens e como facilitador no trato das
temáticas trabalhadas. A questão da imagem e do vídeo, muito mais do que do
texto, nesse território é uma potência de trabalho e uma competência de linguagem
por meio da qual eles conseguem se expressar. São nesses momentos que se
percebe como essa linguagem da Comunicação é utilizada de forma a proporcionar
uma reflexão crítica e um aprendizado sobre determinado tema.
Mais do que o uso do aparato pura e simplesmente, as lentes desvelam uma
perspectiva de olhar construída e atravessada por diversas mediações. Como é o
caso, por exemplo, da Tecnicidade enquanto competência na linguagem e na
habilidade de se expressar por meio de formas materiais, como a fotografia. O
manuseio do aparato, por ele mesmo, não diz nada. Tanto é que nas fotografias
feitas por eles não se observa um cálculo preciso de luz, perspectiva e
enquadramento. O relevante é o processo e a construção de um modo de percepção
social.
Ainda assim, percebe-se uma carência relacionada a uma visão crítica capaz
de questionar o porquê do uso daquele aparato, e não de outro, para aquele fim. Ou
ainda, a compreensão de segurança pública para além do que diz respeito à
infraestrutura do distrito e ao abuso de autoridade policial. Mas, enquanto o jovem
manuseia o equipamento, escolhendo uma cena adequada e pensando em uma
legenda para a foto, ele tem a oportunidade de refletir sobre aquela questão.
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Conforme apontado pelos educadores locais Renata Aparecida e Webert
Silva e também pelo técnico, Bruno Souza, os moradores de Antônio Pereira têm o
hábito de “fechar a BR” para reivindicar sobre questões infraestruturais do distrito:
saneamento básico, iluminação pública, segurança pública, etc. Essa estratégia de
mobilização foi considerada no planejamento das atividades a serem realizadas
naquele território. Durante o Ano II, os jovens fizeram oficinas de mídia-ativismo com
Bruno Figueiredo, repórter audiovisual com experiência em ativismo social. Inclusive,
essa atividade, de acordo com relatos dos próprios jovens quando da realização do
Grupo de Discussão, foi uma das mais marcantes para eles. “A gente aprendeu a
fazer antena para captar Wi-Fi, câmera escura, consertar o pc, hipercam...Tipo
assim, eu tô gravando aqui com o telefone agora e tá passando lá na China, São
Paulo...” (Verônica).
Cada um apreende de forma diferente o que foi visto nessas oficinas.
Portanto, ao mesmo tempo em que alguns ficaram deslumbrados com a
possibilidade de transmitir ao mundo todo o que estavam fazendo, outros
expressaram ter absorvido a possibilidade de uso desta ferramenta (Hipercam) de
forma diferente e ainda de maneira contestatória à fala da colega de turma: “né não
sô, cê tá doida (sic), é só no Brasil que dá pra ver, não é no mundo todo não”.
(Diego).

Foto 2 - Oficina de Wi-Fi Livre

Fonte: Arquivo Oficina de Imagens

Foto 3 - Oficina Mídia-ativismo com Bruno Figueiredo
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Fonte: Arquivo Oficina de Imagens

Essas oficinas de mídia-ativismo inspiraram os jovens a criar uma página no
Facebook com o nome de “Pereira Poeirento” - referência à poeira causada pelas
barragens de resíduos da Samarco - e a produzir conteúdos de cunho reivindicativo
para serem veiculados. O primeiro vídeo41 que eles produziram, sobre a paralisação
da obra de uma escola pública, logo alcançou visibilidade e foi visto pelas
autoridades públicas do município. Em pouco tempo a prefeitura retomou a obra. Em
outro vídeo42, os jovens denunciaram a falta de iluminação pública no distrito.
Novamente obtiveram um retorno breve, no qual foram incumbidos de demarcar os
postes com defeito para que a prefeitura fizesse a troca das lâmpadas.
A população fechou a BR para reivindicar saneamento básico, iluminação e
a continuidade de obras que estavam paradas. A comunidade procurou eles
(sic) pra fazer a cobertura e eles fizeram um vídeo requisitando a questão
da iluminação pública, porque estava um breu. Na semana seguinte a
empresa veio, trocou mais de 80 postes. (Webert Silva, educador de
Antônio Pereira).

O alcance e sensibilização do poder público por meio de uma produção
audiovisual veiculada em uma rede social administrada por um grupo de jovens que
não têm acesso facilitado a câmeras de foto e vídeo, computadores e internet
revela-se paradoxal. Ao mesmo tempo em que a internet supre um distanciamento
físico e simbólico entre a comunidade e o órgão público, o acesso a ela, para esses
jovens, é dificultado. A impressão que se tem é a de que eles estão “com um pé
dentro e outro fora” da configuração contemporânea do ecossistema comunicativo
expresso por Martín-Barbero.
Observa-se a existência de uma hegemonia da experiência audiovisual e da
integração da imagem no campo da produção de seus conhecimentos, ao passo

41
42

Disponível em: https://www.facebook.com/pg/pereirapoerento/videos/?ref=page_internal.
Disponível em: https://www.facebook.com/pg/pereirapoerento/videos/?ref=page_internal.
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que o acesso à informação, à cultura, etc. é limitado. Isso se dá tanto por
questões espaciais, no que diz respeito ao local onde residem, quanto por
questões políticas e econômicas. Infere-se que participar das oficinas do
Proteger é Preciso, para alguns desses jovens, significa uma abertura de mundo
e uma oportunidade de adquirir conhecimentos para a busca de novas
perspectivas, uma vez que, conforme levantado nas entrevistas com o técnico e
educadores locais, em geral, os jovens almejam como perspectiva de vida a
realização de um curso técnico e o alcance de um emprego nas mineradoras ou
empreiteiras da região.
Os jovens de Antônio Pereira mostraram-se envolvidos com o exercício
do mídia-ativismo. Pode-se dizer que uma das facetas da inter-relação
Comunicação, Educação e Cultura na prática do projeto apresentou-se de forma
enfática nessa atividade que acabou tornando-se o mote do Coletivo desse
território. Como apontado anteriormente, a comunidade do território já tem o
hábito de se unir para realizar protestos e chamar a atenção do poder público
quanto a problemas da ordem de seus direitos básicos. Quando a equipe do
projeto apropria-se desse costume, que já faz parte da cultura local, como uma
potência de prática educativa não-formal, um exercício de cidadania e
mobilização social, por meio do trabalho com as linguagens e recursos
comunicacionais, infere-se a presença da articulação da interface Comunicação,
Educação e Cultura nessa prática.
Como será ilustrado nas imagens a seguir, os jovens realizaram uma
oficina de lambe-lambe 43 na qual foram instigados a produzir frases e imagens
que abordassem temáticas já trabalhadas durante os anos de execução do
Projeto. O objetivo era o de sensibilizar a comunidade quanto a questões como
direito à saúde, educação e lazer, violação contra os direitos sexuais de
crianças e adolescentes, segurança pública, preservação do patrimônio público,
preconceito, etc. As etapas dessa atividade foram constituídas por uma roda de
conversa sobre quais temas os jovens gostariam de tratar nessa ação,
elaboração das frases e imagens, diagramação e colagem dos lambe -lambes.

43

Lambe-lambes são cartazes de papel, usualmente colados em postes, muros, telefones públicos e
outros locais urbanos, cujo conteúdo aborda textos e imagens que têm o objetivo de transmitir
mensagens de cunho social, político, afetivo, dentre outros.
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Os jovens foram envolvidos em todo o processo e a observação participante foi
realizada no dia da colagem desses lambe-lambes44.
Participaram dessa atividade cerca de seis jovens. Muitos deles não
puderam participar porque ainda estavam na escola, já que a ação estava
marcada para começar às 14h e a aula termina às 17h. A turma já estava
ansiosa para colar os seus lambe-lambes e, quando o técnico chegou com os
papéis impressos, os jovens dispuseram-nos no chão da Casa Escola para
selecionar quais seriam colados, uma vez que não daria tempo de fazer a
colagem de todos no mesmo dia. Enquanto o grupo aguardava a chegada do
técnico, o educador Webert percorreu algumas ruas do distrito para pedir
permissão aos moradores para fazer a colagem dos lambes nos muros de suas
residências e estabelecimentos comerciais. Os jovens escolheram o muro da
subprefeitura para colarem os primeiros lambes, representados na imagem a
seguir:
Foto 4 - Colagem de lambe-lambes

Fonte: Camila Alvarenga

44

Devido à agenda dos encontros dos Jovens Multiplicadores e ao que se desencadeava a partir
delas, a programação das atividades nos territórios estava passível de modificações. Portanto, sobre
as etapas dessa atividade, a única que pode ser contemplada pela pesquisa de campo foi a colagem
dos lambe-lambes.
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Observa-se que todos os lambe-lambes estão assinados, no canto inferior
direito, com a marca do Coletivo criado por eles, A Nova Imagem do Pereira,
como parte das etapas do processo de aprendizagem em elaboração e
execução de projetos. O nome do Coletivo e o seu logo foram todos criados
pelos jovens, com a ajuda dos educadores e do técnico, além de terem contado
com um suporte técnico da equipe de comunicação da Oficina de Imagens. A
Nova Imagem do Pereira também é o nome do Projeto Coletivo desenvolvido
por eles ao longo dos encontros dos Jovens Multiplicadores. Trata -se da criação
de uma agência de notícias cujo objetivo é o de dar continuidade à produção de
conteúdo audiovisual - focado nas denúncias sobre irregularidades do distrito e
no debate sobre temas relacionados aos direitos da juventude – e em sua
veiculação por meio da página do Facebook, Pereira Poeirento. Além disso, há
a alimentação da página com conteúdo textual.
A ação durou cerca de 2h e, ao longo do percurso, pôde ser observada a
interação entre os jovens entre eles e com a comunidade, que se mostrou
receptiva a essa ação. Alguns moradores até se aproximaram do grupo para
pedir que fossem colados lambe-lambes em seus muros de estabelecimentos
comerciais ou de residência. Durante esse processo, o técnico Bruno Souza
procurou envolver outros jovens que estavam na rua - mas que aparentavam já
ter participado de algumas oficinas anteriormente - pedindo para que eles
ajudassem naquela ação. Aos poucos, esses jovens, que a princípio brincavam
em tom de deboche com o grupo que estava realizando a ação, começaram a
se integrar à atividade e a contribuir com o que podiam para a realização
daquela ação. Um deles, que trabalhava como pintor de parede, aplicou uma
técnica mais eficiente na colagem dos lambes. Outro jovem, que se destacava
por sua altura, ajudou a colar os lambe-lambes em lugares mais altos. E um
terceiro, que sabia manusear a câmera fotográfica, fez os registros da ação.
Enquanto realizavam a atividade e caminhavam pelas ruas, os jovens
estabeleciam diálogos sobre a comunidade, sobre paqueras, escola, futebol,
brigas, dentre outros. Por meio do comportamento deles, percebia -se uma
manifestação de sentimento de pertença àquele lugar. Esse momento de
interação face a face aciona sentidos e coloca significados em circulação que,
de acordo com Braga (2011), quando manifestados no comportamento em
situação de autoexplicitação são gestos de cultura, de expressão consciente do
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identificar-se e, também, de comunicação. São esses tipos de interação
observados em suas nuances que ajudam a desvelar a articulação entre
Comunicação, Educação e Cultura.
No dia anterior a esta ação, foi combinado que seu horário de início seria
às 14h. Os lambe-lambes estavam sob responsabilidade do técnico Bruno
Souza para serem impressos no centro de Ouro Preto, já que em Antônio
Pereira não há esse tipo de prestação de serviço. Contudo, o técnico atrasou
cerca de 2h30 para chegar à Casa Escola, porque aguardava um retorno do
Representante da Comunidade (RC) 45, que atua naquele território, com a
aprovação do conteúdo dos lambe-lambes e a liberação para que fossem
impressos e colados. Isso apresenta-se como um ponto de tensão, já que o
Proteger é Preciso é um programa de responsabilidade social da Vale e seu
objetivo é realizar atividades e ações que fortaleçam a mobilização social e a
consciência de cidadania, de forma a contribuir para a prevenção à violência sexual
contra crianças e adolescentes. Ora, se o objetivo é proporcionar ferramentas para a
construção de uma consciência crítica e contestatória, como pode sua expressão ser
cerceada? O que foi possível perceber durante a pesquisa de campo e o que se
mostrou presente em algumas das falas dos membros da equipe do projeto - quando
foram entrevistados e, também, por meio de conversas informais - é que essa
relação com a financiadora é um dos dificultadores mais marcantes para a
implementação das propostas de ações e atividades do projeto nos territórios. Como
pode-se ver na fala do técnico Bruno:
O projeto é de uma instituição muito séria, muito dedicada à questão dos
direitos sociais, no entanto é financiado por uma empresa que tem suas
particularidades. Um dos limites tem sido este, lidar com a financiadora e,
talvez, uma dificuldade de acessar as famílias desses jovens, os pais, os
avós... (Bruno Souza, 2016).

Durante a pesquisa de campo foi observado que a Oficina de Imagens
procura deixar claro para os participantes do projeto a divergência de interesses e
perspectivas entre ela e sua instituição financiadora. Os jovens têm a consciência de
que aquele projeto é uma contrapartida social da mineradora que explora aquela
região. Por meio de diversos diálogos presenciados foi possível apreender que eles
45

O RC é um funcionário da Vale responsável por intermediar o diálogo entre a mineradora e a
comunidade.
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compreendem que o papel da Vale, além de financiar e participar do planejamento
das atividades é, também, manter o controle para que as ações desencadeadas pelo
projeto não influenciem negativamente na sua imagem com a comunidade.
A pesquisa de campo permitiu observar que a relação da comunidade com
essa instituição é mediada por regimes de Institucionalidade estruturados ao longo
dos anos de desenvolvimento daquele território. Isso resvala, também, nas práticas
do projeto. A Institucionalidade medeia as Matrizes Culturais desse território e as
Lógicas de Produção que partem do poder público e do mercado, uma vez que as
Matrizes Culturais estão ligadas à produção hegemônica da comunicação ancorada
no capital, no imaginário dos subalternos e em sua cumplicidade com o poder dos
dominantes. Tais Matrizes estão incrustadas nas interações sociais dos sujeitos, nos
seus fazeres e identidades. Concomitantemente, as Lógicas de Produção estão
relacionadas aos interesses políticos e econômicos institucionalizados, que incidem
nas formas culturais e dizem respeito aos interesses do Estado e do mercado em
organizar as formas culturais de maneira a regular os discursos pela técnica.
Conforme explicitado pelo coordenador executivo da Oficina de Imagens
sobre o que se via na relação da comunidade com a mineradora: “até então era uma
situação de cooptação ou de enfrentamento [...], uma coisa que a gente desenvolveu
com os jovens foi o exercício do diálogo” (Bernardo Brant, 2016). O processo de
ocupação daquela região estabeleceu-se voltado para a mineração, e isso gera uma
relação de dependência da comunidade e do poder público com as empresas desse
setor que ali se instalam. Isso exerce forte influência nos aspectos culturais desse
território e acaba por conformar as interações, as formas de se comunicar, o que é
dito e o que é velado.
O passivo ambiental da mineração no território não é só da mineradora Vale
nestes anos em que ela atua. É um passivo de 300 anos. Então, você tem
que começar a desmontar a questão da lógica de ocupação daquele
território de 300 anos atrás. A questão da mineração é uma coisa
entranhada. Porque, às vezes, esta questão da mineração fica localizada à
ação da empresa hoje. Claro que tem que olhar pra isto também. Mas eu
tenho que desmontar uma estrutura mental e de perspectiva de vida
tricentenária (Bernardo Brant, 2016).

A mediação da Institucionalidade e a expectativa dos jovens por modificá-la
em suas relações com a comunidade, com a mineradora e com o poder público
também puderam ser apreendidas por meio do debate fomentado com os
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participantes durante um Grupo de Discussão realizado no dia 01 de dezembro de
2016. Por meio do GD, foi possível conhecer a perspectiva desses jovens sobre
suas vivências no distrito de Antônio Pereira, sobre suas perspectivas em relação à
Comunicação, à Cultura e à Educação, sobre as contribuições que a vivência junto
ao projeto proporcionou em suas vidas, dentre outros temas que serão expostos.
Primeiramente, questionados sobre os equipamentos culturais oferecidos pelo
distrito, eles afirmaram que a quadra poliesportiva é um dos únicos locais de lazer e
cultura, onde esporadicamente acontecem shows, bingos, etc, sendo que essa
quadra foi construída como uma ação de responsabilidade social da Vale no distrito.
O outro local apontado por eles foi a Casa Escola, onde acontecem as oficinas do
Proteger é Preciso e outras atividades, como aulas de capoeira. Contudo, em uma
ocasião da pesquisa de campo em que a oficina havia terminado e outras pessoas
chegaram para realizar uma aula de capoeira, foi oportuno conversar com o mestre
que ministra as aulas e saber que poucas pessoas da comunidade procuram por tais
aulas, que são gratuitas. Foi observado que apenas dois alunos do Proteger é
Preciso frequentam as aulas de capoeira. Outras atividades culturais mencionadas
por eles foram iniciativas do próprio projeto, como a ½ virada cultural, a virada da
educação e a exposição fotográfica realizada na quadra poliesportiva com o tema da
segurança pública.
Quanto à perspectiva deles sobre o que é Comunicação, para eles, esse
conceito relaciona-se ao ato de se comunicar, conversar, informar a alguém algo
que ocorreu, fofocar, passar informações e, também, o rádio, a televisão, a internet,
as redes sociais, a fotografia e a questão de “dar voz aos ouvintes” (Miquéias). Em
relação à visão que eles têm sobre o que é Cultura, foi mencionado o teatro, a
capoeira, o funk, etc. Conforme a fala de um dos jovens: “Aqui tem pouco
investimento na área da cultura, as poucas coisas que tem (sic) aqui é a música, o
esporte e mais ou menos do teatro. Então nós não temos muito acesso à Cultura”.
(Miquéias). Outro jovem respondeu: “Cultura sou eu”. (Wellington). Resposta que se
mostrou intrigante, pois esse jovem expressa, esteticamente, sua identidade de
gênero tanto por referências do que é convencionalmente associado ao masculino,
quanto ao feminino. O que foi observado durante a pesquisa de campo é que parece
não haver preconceito dos demais colegas em relação a ele.
No que diz respeito à Educação, a perspectiva deles em relação à diferença
entre a educação formal e não formal (o que aprendem no projeto versus o que
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aprendem na escola) é a de que a forma como os conhecimentos são passados no
projeto é mais prazerosa do que no formato da escola. Apesar de saberem que o
tipo de conhecimento transmitido pela escola é importante, conforme Ana Luiza: “Na
escola a gente estuda, mas aqui a gente já mexe com tecnologia, a tirar foto,
entrevistar as pessoa (sic), fazer vídeo”.
Já para Miquéias a diferença está no formato das aulas. Para ele, os jovens
de hoje preferem atividades mais práticas a ficarem sentados durante 4h em uma
sala de aula: “O nosso conhecimento aqui é muito diferente da escola porque os
jovens de hoje gostam de ralar mesmo, gostam de coisa extrovertida. Mas, ficar
sentado numa cadeira durante 04h sem ficar falando aí é muito complicado”. A
colega de turma da escola de Miquéias, Liliana, completou a fala dele em tom de
brincadeira: “Igual o Miquéias... Na escola levou três recuperação (sic), mas aqui ele
responde tudo”.
Sobre a perspectiva que eles têm em relação ao domínio de equipamentos
tecnológicos, a visão de que isso seja importante é unânime. Para um dos jovens,
essa relevância está ligada à possibilidade de obtenção de novos conhecimentos
por meio da tecnologia:
A importância desses projetos é que a gente aprende a buscar coisas na
área da tecnologia e na área do nosso conhecimento, quando a gente
começa a mexer com alguma coisa a gente vai e começa a investir numa
área diferenciada, por isso que é bom mexer com cursos básicos, com
algumas coisas de notícias, que ajuda muito no conhecimento (sic)
(Miquéias).

Já para Jéssica, o conhecimento sobre as possibilidades de usabilidade das
tecnologias pode ser uma oportunidade de escolha profissional:
Eu acho assim também pelo fato de tipo... Eu nunca tinha mexido com
câmera, aí eu começo a mexer e gosto daquilo, a pessoa começa a
interessar e saber o que ela quer fazer. Começa a ter um objetivo... “ah, eu
quero ser fotógrafa e é nisso que vou investir porque sou bom nisso”.

Percebe-se que eles compreendem que nesse cenário contemporâneo é
importante ter o domínio de algumas tecnologias para se fazer expressar, para se
comunicar, transmitir informações e chamar atenção para problemas do distrito,
reivindicar soluções e compartilhar o que acontece no distrito com quem está fora
dele. Outro ponto levantado foi sobre o que eles pensam da importância de terem
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um olhar crítico em relação ao que veem nos meios de comunicação. Sobre essa
questão, primeiramente os participantes tiveram dúvidas em compreender o que de
fato é ter “olhar crítico”. A pergunta precisou ser reformulada e tocou-se na questão
da página que eles mantêm no facebook – Pereira Poeirento. Chegou-se a um
consenso de que a página era importante para fazer críticas em relação a problemas
vivenciados no distrito e, ao mesmo tempo, para proporcionar essa visão a outras
pessoas.
Para Jéssica, a página também é importante porque por meio dela é possível
ver o engajamento das pessoas em relação ao conteúdo, além de ser uma
ferramenta importante, pois, para ela, o facebook é umas das redes sociais mais
acessadas.
A gente monta a reportagem e posta pra ver as curtida, os comentários do
que os outros vê que tá acontecendo, mostrando os pobrema... Por isso que
os outros vê a página, pra vê os pobrema que tem em Antônio Pereira,
porque o meio que os otro mais vê é facebook e whatsapp. Então, é o lugar
mais fácil dos otro vê e nisso causa aquele movimento. Aí sim, esperamos
que se resolva o pobrema, né (sic).

Observa-se que, para eles, a importância da tecnologia está atrelada às
possibilidades reivindicatórias, e que a ênfase no olhar crítico relaciona-se à visão
do que pode ser melhorado no território. É tanto, que o Projeto Coletivo planejado
por eles é uma Agência de Notícias. Questionados sobre o porquê de terem
chegado a essa escolha, eles explicam que foram inspirados pelas oficinas de
mídia-ativismo:
O nosso interesse de criar a Agência de Notícias foi quando a gente teve a
oficina de mídia-ativismo com o Bruno Figueiredo. Aí a gente estava
fazendo vídeo, fotografia e aprendendo um pouquinho sobre a edição de
vídeo. Aí muitos jovens que tá aqui no projeto gostou da oficina, de dar voz
para a comunidade falar o que quer e eles foi e quis investir mais nessa
área. Foi mais pra completar a oficina de mídia-ativismo. Então a mídiaativismo foi um gás para nos ajudar a escolher nosso projeto para o PeP
(sic) (Miquéias).

Para Jéssica, a Agência pode ser um veículo para manter a comunidade
informada e, também, ser um instrumento de exercício de cidadania complementar
aos protestos que a comunidade tem o hábito de organizar:
A gente quer mostrar que a comunidade tem voz. Igual, eu num critico, mas
num adianta só ir lá e fazer um protesto. Não adianta, vai ficar esquecido.
Então, ter alguma coisa pra falar “teve aquele protesto, ele falou isso, isso e
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isso...” Como fez da vez lá, que fizeram uma reunião. Tanto que tem um
vídeo até hoje. Que se as pessoas não cumprir é só mostrar “você falou
isso, isso e isso, se você falou você tem que cumprir”. Eu acho assim...que
a Agência de Notícias é mais pra dar essas notícias que às vezes ficam até
esquecidas pela comunidade. E eu acho que fazendo isso a gente pode até
mudar o jeito que as pessoas olham pra comunidade porque chega o
pessoal e você pergunta: “você conhece Antônio Pereira?”...”ah, Antônio
Pereira, aquele lugar de bandido? aquele lugar que os pessoal fica fazendo
coisa errada?”. Sempre falam isso, nunca falam: “ah, aquele pessoal que
veio fazer um protesto?” (sic) (Jéssica).

Sobre as atividades mais marcantes realizadas por eles ao longo dos anos de
projeto, os jovens elencaram a oficina de mídia-ativismo com o Bruno Figueiredo, a
exposição fotográfica sobre Segurança Pública, o Cine-Parede realizado durante a
1/2 Virada Cultural promovida pela Oficina de Imagens e a produção de bonecos de
plástico-filme na oficina de mobilização. Todas essas atividades relacionam-se a
ações que, de certa forma, promoveram a integração dos jovens com a comunidade.
Nota-se que isso é muito caro a eles, mostrar para a comunidade o que eles
desenvolvem no projeto e promover momentos de encontro e interação.
Quanto às mudanças que eles percebem que ocorreram com eles mesmos no
período de frequência no projeto, os jovens apontaram para o fato de terem
aprendido coisas novas como editar vídeo e manusear a câmera fotográfica e de
terem desenvolvido um olhar diferente sobre a realidade em que vivem. Em relação
a esses temas, que requerem a formulação de um pensamento menos superficial,
foi necessário repetir a pergunta mais de uma vez, explicá-la de outras formas e dar
exemplos. As brincadeiras, risadas e falta de foco na atividade foram constantes,
além da prevalência da fala de apenas dois jovens, Jéssica e Miquéias, sendo que o
grupo era formado por 10 jovens. Por mais que o projeto contribua para o
desenvolvimento desses jovens no tocante à fala, às formas de se expressar e de se
comunicar, eles ainda têm muita dificuldade em se concentrar e pensar sobre
questões mais intensas e que requerem um instante de reflexão.
A maioria das falas era tímida e resumida. Às vezes, soava de forma menos
simpática ou em tom debochado. Percebe-se por parte dos jovens o reconhecimento
de que ter participado do PeP proporcionou diversas mudanças positivas para eles.
Mas há ainda a dificuldade de formular um pensamento crítico. A ideia de que o
formato das oficinas é mais proveitoso e agradável do que o da a escola é unânime,
haja vista que o desempenho no projeto não está diretamente relacionado ao
desempenho escolar, como apontou a jovem Liliana. Quanto à questão das
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mudanças percebidas nos jovens, para Bruno Souza, técnico do território de Antônio
Pereira:
Eu acho que, talvez, um avanço que eu identifico é a possibilidade de
conversar sobre (grifo nosso) temas muito tabus. Por exemplo, a
homossexualidade, o machismo, o racismo...e aí olhando para estes anos
atrás, eu acho que este grupo não tem tanto pudor para falar sobre isto. Se
é um grupo que não vai reproduzir comportamentos machistas,
homofóbicos, racistas, entre outros excludentes eu não ouso falar isto
porque é um projeto que trabalha nesta perspectiva, mas que no território
tem vários outros fatores que atuam contrários a ele. Mas eu nunca ousei
almejar que este indivíduo que estou trabalhando com ele, diante de uma
situação de homofobia, que ele vai lá e se posicionar... não, eu não acho
que ele vai fazer isto. Mas tenho certeza que algo vai se lembrar deste
período que a gente ficou quando ele presenciar este tipo de situação.

De fato, poder conversar sobre temas muitas vezes vivenciados por esses
jovens, seja talvez uma das maiores conquistas do projeto nesse território, uma vez
que se trata de um local com altos índices de violência e violação dos direitos
sexuais de crianças e adolescentes. As temáticas discutidas nas oficinas durante os
anos de projeto dificilmente são conversadas com os familiares e, até mesmo, na
escola. Para o técnico Bruno Souza, a Comunicação, seus processos e recursos são
utilizados de forma a amenizar a abordagem de temas complexos.
[...] dentro do audiovisual, da questão da filmagem, do vídeo, da foto, do
rádio e da escrita, a gente conseguiu trabalhar temáticas relacionadas a
abuso de autoridade policial, a maus tratos com animais, ao descaso do
município quanto ao saneamento básico, iluminação pública, a construção
de obras importantes como uma escola no município. Eu não sei se os
meninos conseguem falar assim disto, acho que falar disto é muito difícil
para eles. Mas eles sabem, porque quando a gente tava com a câmera
ensinando o foco, a luz e a perspectiva, o que estava sendo filmado vinha
junto com uma conversa sobre a importância daquilo ali ser denunciado, ou
daquilo ali ser reforçado, exaltado. [...] Então, acho que em relação à
formação de cidadania, o audiovisual foi um coringa que a gente usou para
poder trabalhar temáticas que extrapolaram a questão do direito sexual,
estas questões também permaneceram, de certa forma, mas que se
conseguiu expandir para outras temáticas de âmbitos que eles
consideraram pertinentes.

Os recursos tecnológicos são atraentes para os jovens, ainda mais porque
eles não têm muito acesso a eles por outras vias. O que foi observado na pesquisa
de campo, bem como apontado na fala do técnico Bruno, é que esses recursos não
são utilizados como meros aparatos, mas como recursos de linguagem para
trabalhar com o grupo as temáticas propostas. No território do Jardim Canadá, o
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contexto sociocultural dos jovens é diferente, o que possibilita outros contornos e
outras abordagens. É o que será abordado no próximo tópico.

4.4 As mediações comunicativas da cultura e da educomunicação no bairro
Jardim Canadá

De acordo com dados da Prefeitura de Nova Lima, o bairro Jardim Canadá,
localizado na região noroeste do município, possui mais de cinco mil habitantes. Por
meio da pesquisa “Um Retrato da Realidade Sociodemográfica e Educacional do
Jardim Canadá: Crescimento, Fragilidades e Potencial”, realizada em 2011 pelo
Instituto de Desenvolvimento Local Integrado Casa do Jardim, em parceria com a
Fundação Dom Cabral, identificou-se que a população do Jardim Canadá é jovem,
com crianças, jovens e adultos entre 0 e 39 anos representando cerca de 77% dos
habitantes, desses: 37% possuem entre 0 e 19 anos e 40%, entre 20 e 39 anos. Os
jovens e adolescentes entre 13 e 18 anos (público-alvo das oficinas do Proteger é
Preciso) correspondem a cerca de 20% do total da população. O bairro é o segundo
de Nova Lima em arrecadação de impostos e estima-se que cerca de 900 empresas
estejam instaladas no local. Contudo, de acordo com a pesquisa, aproximadamente
20% da população local recebe transferência de renda do Governo Federal e/ou
Municipal. Os dados afirmam que ¼ da população do Jardim Canadá encontra-se
em situação de vulnerabilidade econômica.
No tocante a equipamentos de educação, arte e cultura, estão instaladas no
bairro duas escolas públicas – Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha (E.M.B.P.R.)
e Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi – e uma escola privada (Colleguium);
o Instituto de Desenvolvimento Local Integrado Casa do Jardim; a Companhia de
Dança Quick e Quick Cidadania; o Centro de Atividades Culturais Jardim Canadá
(CAC); o JACA (J.C. Centro de Arte e Tecnologia) e a Fundação Dom Cabral, além
do C.R.A.S (Centro de Referência de Assistência Social). Atualmente, as oficinas do
Proteger é Preciso acontecem no Centro de Atividades Culturais Jardim Canadá
(CAC).
Nos primeiros dois anos de atuação do projeto, a Oficina de Imagens tinha
uma parceria firmada com a Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi, de forma
que as oficinas do Proteger é Preciso entraram na grade curricular das turmas do 1º
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e 2º anos do Ensino Médio. Contudo, as oficinas não aconteciam dentro da escola,
mas em um espaço cedido pela Quick Cia. Dança. Portanto, as oficinas aconteciam
dentro da carga horária escolar dos jovens, como se fossem uma disciplina. A
educadora local, Nívea Sabino, buscava os alunos na escola às 7h e retornava com
eles às 11h30. Quando esses jovens chegaram ao 3º ano, época em que
precisavam se dedicar ao ENEM, as oficinas saíram da grade escolar obrigatória e
passaram a acontecer no CAC pois, nesse ínterim, a Quik mudou de sede e se
instalou em um local que não comportava os jovens.
O CAC é constituído por um galpão destinado às oficinas de dança, circo,
capoeira, instrumentos musicais, etc., por uma sala da administração, cozinha,
banheiros, bebedouros e uma sala de informática com cerca de 10 computadores,
lousa branca, mesas e cadeiras de escritório. Nessa sala aconteciam as oficinas do
Proteger é Preciso. O ambiente ao seu entorno é calmo e silencioso e durante o
horário das oficinas do projeto aconteciam, também, outras oficinas no galpão ao
lado. Isso conferia ao momento das oficinas um aspecto organizado e centrado. Da
mesma forma se dava o comportamento dos jovens durante as oficinas. Como em
todo grupo, havia as brincadeiras e os momentos de descontração, contudo, a
educadora não precisava chamar a atenção dos participantes a todo o momento.
Eles participavam das atividades de forma concentrada e resolutiva.
Por vezes, foram presenciados momentos em que a educadora passava uma
atividade para os jovens desenvolverem enquanto ia buscar o lanche e, quando
voltava, eles já haviam debatido a proposta da atividade e apresentado soluções.
Por mais que houvesse brincadeiras entre eles, a forma como se tratavam era
afetuosa, por exemplo: sempre que alguém fazia uma brincadeira em tom
preconceituoso, outra pessoa do grupo alertava. As meninas demonstravam forte
postura diante de comentários machistas feitos pelos meninos e até mesmo outros
meninos chamavam a atenção dos que cometiam essa ação. Infere-se que essa
consciência tenha sido fruto das discussões realizadas ao longo dos anos nas
oficinas.
A maior parte dos jovens tinha entre 17 e 19 anos de idade e preparava-se
para o término do 3º ano do Ensino Médio e para fazer o Exame Nacional do Ensino
Médio. Alguns também trabalhavam e até já haviam ingressado há pouco na
faculdade. Notava-se que boa parte destes jovens tinha uma convivência com
grupos diversificados, como grupo de rap, skate e práticas esportivas. Outros faziam
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aulas de inglês ou frequentavam as oficinas do próprio CAC, como capoeira e
instrumentos musicais. A proximidade com o município de Belo Horizonte permite
que os participantes busquem nesse local o acesso a equipamentos culturais,
sociais, de saúde e educacionais que o bairro não oferece. Para eles, o acesso a
esse município é mais facilitado do que ao centro de Nova Lima. A maior parte
deles, salvo algumas exceções, possui smartphones, computadores e acesso à
internet.
[...] quando a gente compara com os outros territórios [de atuação do
projeto] a gente percebe que os meninos do Jardim Canadá e entorno, que
estão no projeto, tem um pouco mais de acesso à cultura e a serviços
públicos. Pela própria localização, mas não que eles usufruam desses
serviços públicos aqui no Jardim Canadá, porque eles recorrem a Belo
Horizonte. Eu acho que estes jovens tem uma certa distância dos outros
PePs. Mas se for pensar no contexto de BH e região metropolitana, existe
esta carência (Fernanda Godinho, 2016).

Foi observada a existência de uma relação de confiança entre a
administração do CAC e os jovens do projeto. Quando precisavam permanecer no
Centro após o seu fechamento ou utilizar suas dependências nos finais de semana,
houve vezes em que ficaram com as chaves sob suas responsabilidades. O local, o
contexo e o ambiente onde aconteciam as oficinas pareciam confluir a favor da
absorção e troca de conhecimentos de forma mais fluida. De acordo Orozco, a
posição de enunciação ocupada pelos sujeitos no processo de recepção e os fatores
que compõem esse cenário demarcam uma forma particular e individual de
observar, interpretar e produzir sentido. Para o pesquisador, são várias as fontes de
mediação acionadas nos momentos de recepção; cultura, política, economia, classe
social, gênero, idade, etnicidade, meios de comunicação, condições situacionais e
contextuais, etc. Elas também se originam nas emoções, experiências e na
consciência dos sujeitos, sendo fontes de mediação e, também, mediadoras de
outras fontes.
A pesquisa de campo permitiu observar aspectos das mediações situacionais
que conformavam os momentos de interação nas oficinas. O fato de elas
acontecerem em um ambiente calmo, em uma sala arejada, com computadores
disponíveis e em um local onde se produz e compartilha cultura, influencia no
momento de interação desses jovens, condicionando as mediações situacionais que
se relacionam diretamente com as eventuais situações em que ocorrem as

131

interações e a maneira como encontram-se os sujeitos nesse momento. A imagem a
seguir é um registro da entrada do CAC, onde aconteciam as oficinas.

Foto 5 - Entrada do CAC (Centro de Atividades Culturais Jardim Canadá)

Fonte: Camila Alvarenga

No decorrer do Ano II do projeto, emergiu como uma questão a ser trabalhada
entre os jovens a necessidade de desenvolver atividades e ações que
proporcionassem a eles o desenvolvimento de um sentimento de pertença ao
território. Levantou-se que questões como a forma como se deu a ocupação do
bairro – a favor das empresas que ali se alocaram –, o fato de sua localização ser
muito próxima a uma rodovia e distante do centro do município de Nova Lima, além
do descaso da prefeitura para com as necessidades infraestruturais do bairro
impõem aos moradores da região uma sensação de que aquele lugar seja de
passagem e, de certa forma, abandonado.
No Ano III, a discussão da temática dos direitos sexuais nas oficinas foi
ampliada para a dos direitos humanos, de maneira a compreender essa demanda
por desenvolver um sentimento de pertença entre os jovens. Até que se chegou à
questão das ocupações como forma de chamar a atenção para a apropriação do
espaço público pelos moradores do bairro. Naquele período, a temática das
ocupações também estava em pauta no cenário político brasileiro, em várias cidades
do país aconteciam ocupações de escolas públicas de ensino médio, Universidades
e Institutos Federais.
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Dessa forma, ao longo do Ano II e III, diversas ações foram promovidas pelos
jovens a fim de trabalhar a questão do pertencimento ao território. Com destaque
para a instalação “Os Sons do Olhar”46, a ação “#Ocupe a Praça”, a “#Ocupe a
Escola” e em 2016, já como uma ação do Projeto Coletivo, a ação “Mãos na obra:
instalação midiarte”. No Jardim Canadá, a técnica de nível superior responsável pelo
território e a educadora local são formadas em Comunicação, o que contribui de
forma significativa com as atividades e ações realizadas. Além disso, a educadora,
Nívea Sabino é poeta.
Na pesquisa de campo observou-se como o trabalho com essa linguagem
influenciou o olhar desses jovens na abordagem dos temas tratados nas oficinas e
em suas produções. Na instalação “Sons do Olhar”, por exemplo, os jovens
percorreram as ruas do bairro captando imagens e sons do cotidiano. Em um
segundo momento, escreveram poesias referentes ao que viram, ouviram, sentiram
e desejaram para o bairro. A ação transformou-se em uma instalação artística que
compôs a exposição “Territórios de Direitos”47, juntamente com fotografias feitas por
jovens dos outros territórios de atuação do projeto.

Foto 6 - Instalação "Os Sons do Olhar"

Fonte: Acervo Oficina de Imagens
46
47

Disponível em: https://vimeo.com/159088909.

Essa exposição aconteceu no Memorial Minas Vale, em Belo Horizonte e em Vitória-ES.
Posteriormente rodou algumas minas da Vale em Minas Gerais.
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A ação #Ocupe a Praça foi pensada para comemorar o Dia Nacional de
Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), em 2014.
Nesse evento, os jovens ocuparam a Praça “Quatro Elementos” com atividades
lúdicas, grafite, sarau de poesia, etc., objetivando chamar a atenção para a
discussão da violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes e, também,
para a possibilidade de utilizar daquele espaço para fins diversos, além do que era
costumeiro naquele local.

Foto 7 - #OcupeaPraça

Fonte: Acervo Oficina de Imagens

Foto 8 - #OcupeaPraça

Fonte: Acervo Oficina de Imagens
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A ação #Ocupe a Escola aconteceu a convite da escola em que os jovens do
PeP estudavam, a fim de que eles integrassem a programação do Dia da
Consciência Negra. Nessa ação, os jovens realizaram apresentações musicais e de
dança, oficina de graffiti, duelo de MCs, sarau de poesia e expuseram a instalação
“Os Sons do Olhar”.

Foto 9 - #OcupeaEscola

Fonte: Acervo Oficina de Imagens

Foto 10 - #OcupeaEscola

Fonte: Acervo Oficina de Imagens

Dentre as ações exemplificadas anteriormente, o período em que ocorreu a
pesquisa de campo contemplou a ação “Mãos na obra: instalação midiarte”. Foi
possível acompanhar o processo de concepção, planejamento e execução dessa
ação, que se mostrou bastante potente para os jovens e para o território. Ao longo
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do ano em que foi discutida a questão do pertencimento e da utilização do espaço
público, os jovens já estavam inquietos com a paralisação da obra de uma
Policlínica, que estava sendo ocupada por moradores em situação de rua e usuários
de drogas. Foi então que resolveram realizar uma ação para ocupar aquele local.
Para que eles compreendessem tudo o que implica a ocupação de um espaço
público, foram realizadas algumas visitas a locais ocupados em Belo Horizonte,
como o Espaço Comum Luiz Estrela48 e o Centro de Referência da Juventude de
Belo Horizonte49 (CRJ).
Nós começamos a olhar com mais cuidado a questão da Comunicação, o
que é a Comunicação, quais ferramentas... Pensamos muito na questão da
mídia-tática, no sentido de usar a Comunicação para chamar a atenção
para algum problema e que um graffiti no muro é uma Comunicação
também. Uma pipa estilizada com dizeres do ECA, como fizemos no
#OcupeaPraça de 15 anos do ECA, pode ser uma ferramenta de
Comunicação para chamar a atenção. A gente estava fazendo poesia e se
perguntava: “Será que isto é Comunicação? Isto é Comunicação sim!”
Então, a gente misturou várias coisas e aqui tem um pouco esta pegada do
consumo da cultura de rua, o skate tá muito presente, o rap... A Nívea traz a
questão da poesia com mais frequência e eles começam a achar isto legal...
A gente faz uma miscelânea e trabalha também com a questão de
ressignificar esses espaços, ocupar estes espaços. E a gente percebeu que
a fotografia, a questão da imagem era muito forte entre eles [...] (Fernanda
Godinho, 2016).

Por meio da pesquisa de campo foi possível acompanhar a visita realizada no
Centro de Referência da Juventude, no dia 19 de junho de 2016. Os jovens do
projeto conheceram todo o espaço, que estava ocupado integralmente há um mês
por centenas de pessoas, dentre estudantes, representantes de movimentos sociais,
artistas e moradores em situação de rua. O intuito dessa visita era proporcionar um
intercâmbio com os ocupantes daquele equipamento de maneira a conhecer de que
forma se deu a ocupação e como sua gestão era organizada. Nessa ocasião, os
jovens do projeto aproveitaram para levar seus skates e andar nas dependências do
CRJ, bem como outras pessoas. Ao final da visita, dois jovens do projeto que
cantam e compõem rap puderam compartilhar algumas músicas com outros rappers
que lá estavam e improvisar uma composição coletiva sobre a ocupação.

48

O Espaço Comum Luiz Estrela é uma ocupação feita por um grupo de artistas e ativistas de Belo
Horizonte em um casarão histórico, de propriedade do governo de Minas Gerais, que estava
abandonado há 19 anos até a época da ocupação, em 2013.
49
Equipamento da prefeitura de Belo Horizonte, que estava fechado desde 2014, construído com o
intuito de oferecer programações culturais e educacionais a jovens de 15 a 29 anos.
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As visitas às ocupações ajudaram os jovens a vislumbrar a forma como
executariam a ocupação na obra da Policlínica. Por fim, juntamente com a
educadora e a técnica local, decidiram por ocupar a obra por uma noite com uma
programação cultural. Para tanto, organizaram-se para elaborar uma programação,
limpar, decorar e improvisar uma instalação elétrica no local. O intuito da ação era
chamar a atenção da comunidade para a paralisação da obra, para a importância de
se expressar e exercer a cidadania de forma a pautar a agenda política da cidade
sobre esse assunto. Toda a ação foi feita com o apoio da Oficina de Imagens, em
especial, da técnica e educadora local. Os participantes da Oficina, além de
contribuírem com o processo de planejamento e produção da ação, foram
responsáveis por negociar a autorização da ação junto à prefeitura de Nova Lima,
Polícia Militar e Bombeiros.
A ação ocorreu em uma sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016, no mesmo
final de semana em que aconteceria o Encontro dos Jovens Multiplicadores nesse
território. Dessa forma, 14 jovens de outros territórios também puderam participar.
Além de educadores dos outros territórios e de alguns integrantes da equipe da
Oficina de Imagens. O início da ação deu-se com um cortejo, com aproximadamente
40 pessoas, que saiu do CAC e caminhou cerca de 1 km até a obra da Policlínica.
Durante o percurso, os jovens cantavam uma paródia de um funk que compuseram
coletivamente para aquela ação, representada a seguir:
Marchinha Mega Foco50
A saúde você quer
A consulta você quer
Então busque seus direitos
Levante a bunda que sentado não tem jeito
É dever do cidadão
Cobrar mais atuação
Do Estado e do prefeito
Mais igualdade, menos PEC, mais respeito.
A PEC 241
Não ferra com qualquer um
Só pobre de consciência
Ocupa tudo que aqui é resistência.
50

Mega Foco é o nome do coletivo formado pelos jovens do PeP no Jardim Canadá
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O cortejo deixou o Centro de Atividades Culturais sob forte chuva, o que não
esmaeceu os ânimos dos jovens, que cantavam, puxavam algumas palavras de
ordem e seguravam cartazes com dizeres sobre o direito à saúde e a importância da
mobilização da comunidade. Ao chegar ao local, o cortejo foi recebido por um MC51
– que dava as boas-vindas para os convidados – e se juntou a outras pessoas que
já estavam por lá, como estudantes da Escola Estadual Maria Josefina Wardi,
localizada ao lado da obra da Policlínica. Em seguida, a atriz Michelle Sá realizou
uma performance que atentava para o abandono daquela obra e para a importância
de se ter um atendimento de saúde melhor na comunidade.
Posteriormente à performance, houve apresentações de rap, colagem de
lambe-lambes, grafittis de estêncil, sarau de poesia e apresentações de dança. Essa
ação contou com uma significativa aderência de outros moradores do bairro,
representantes de instituições e algumas figuras públicas e de representatividade
política. Por meio dela, a pauta da retomada da obra da Policlínica entrou para a
agenda política de Nova Lima no ano de 2017. As imagens a seguir ilustram como
ficou a decoração da obra abandonada e alguns momentos da ação.

Foto 11: Mãos na Obra: instalação midiarte

Fonte: Camila Alvarenga

51

Artista que canta rap e atua nesse campo musical.
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Foto 12: Mãos na Obra: instalação midiarte

Fonte: Camila Alvarenga

A pesquisa de campo nesse território permitiu observar aspectos da
socialidade dos jovens que participam das oficinas. Na interseção das mediações
comunicativas da cultura com as múltiplas mediações é sabido que essa mediação,
pensada por Martín-Barbero, foi desmembrada em cognoscitiva, institucional e de
referência por Guillermo Orozco. Para Martin-Barbero, a socialidade é gerada nas
relações cotidianas entre os sujeitos e a partir dela é que a práxis comunicativa se
faz. Por meio da perspectiva de Orozco, torna-se possível vislumbrar de forma
separada o que constitui os aspectos da socialidade.
Ao apropriar-se dos conceitos desse autor, deslocando o foco das relações do
telespectador com o meio de comunicação para a relação dos jovens nos momentos
de interação durante as oficinas, ações e atividades, pode-se dizer que a mediação
cognoscitiva corresponde a suas capacidades, histórias e condicionamentos
culturais específicos. Já a mediação de referência é aquela ligada a uma série de
referentes que entram em jogo nas interações, como a cosmovisão familiar ou a
orientação da educação.
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Até mesmo questões como o lugar de residência, classe social, localização
geográfica, dentre outras referências influenciam nas percepções, produções de
sentido e formas de apropriação do que é visto. Portanto, infere-se que a confluência
dessas mediações influencia fortemente, por exemplo, na questão do sentimento de
pertença ao bairro. Essa questão procurou ser trabalhada durante os Anos II e III no
projeto, mas se mostra como um processo ainda em construção. Espera-se que com
o desenvolvimento do Projeto Coletivo por esses jovens o trabalho dessa questão
tenha continuidade. Em relação à mediação institucional, não foi possível captar a
forma como ela constitui-se nesse território.
Outra dimensão evidente das práticas interativas no projeto foram as
mediações

da

tecnicidade.

Vale

lembrar

que

essa

mediação,

conforme

configurações adquiridas no terceiro mapa metodológico de Martín-Barbero,
relaciona-se mais com os operadores perceptivos e as destrezas discursivas que
com os aparatos tecnológicos. Nesse sentido, ela diz respeito às competências de
linguagem, encontra-se na ordem dos saberes, na constituição de práticas
produtoras de inovações discursivas e dos modos de percepção social e não é da
ordem do instrumento. O que a pesquisa de campo permitiu observar foi que esses
jovens inserem-se nessa perspectiva à medida que aprimoram suas destrezas,
habilidades práticas, argumentativas, de expressão, criação e comunicação. Em
todas as ações e atividades realizadas por eles, exemplificadas anteriormente, foi
possível notar o desenvolvimento dessas competências ao longo dos anos.
O amadurecimento é bem visível. São retornos que a própria escola dá pra
gente de alguns jovens que tinham uma dificuldade de comunicação, de
interação com outros jovens e que hoje são mais comunicativos, tem outro
posicionamento em relação às coisas. Eles são super críticos, inclusive, ao
longo dos anos as oficinas foram ficando mais difíceis porque eles são
muito curiosos e tem posicionamentos interessantes. Acho que a gente
conseguiu “criar” várias feministas e meninos menos machistas, todos em
processo de reflexão (Fernanda Godinho, 2016).

A tecnicidade na ordem das competências de linguagem e dos modos de
percepção social também é notada no processo de construção da autonomia desses
jovens.
Eu acho que esse processo de querer dar autonomia, essa autonomia se dá
naturalmente no processo. Que vira o contrário. No começo você vai
planejar a oficina sempre, mais para final a oficina já sai planejada para o
próximo encontro. Que vai da provocação deles e do que foi vivido, a partir
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dali a gente vai ver um vídeo, conversar alguma coisa que não tá no
planejamento, algo que a gente viu aqui e que disparou. E este processo
vivo pra mim, que é surreal porque para onde as coisas conduziram é isto.
Os meninos, por exemplo, fazendo a prova do Enem e se sentindo com a
reflexão feita, antenados no assunto... São as reflexões do mundo, as
coisas que eles passam a enxergar, querer participar, se enxergar enquanto
sujeitos de direitos. Não que a gente faça isto, mas que começam a se
enxergar. Porque são processos contínuos, que vão para a vida. Mas você
vê que desperta uma consciência de ser [...] (Nívea Sabino, 2016).

Foi possível observar como essa noção de tecnicidade relaciona-se com
todas as outras mediações observadas em campo – socialidade, situacional, de
referência, etc. - tanto na perspectiva de acioná-las quanto de ser acionada por elas.
E isso acaba por configurar o ecossistema comunicativo no qual esses jovens
inserem-se de forma mais aproximada aos preceitos de Martín-Barbero, uma vez
que esse ecossistema constitui-se por novos meios, linguagens e padrões de
escrita, além da hegemonia da experiência audiovisual e a integração da imagem no
campo da produção de conhecimentos.
Por meio do Grupo de Discussão realizado no dia 07 de dezembro de 2016,
foi possível apreender de que forma os jovens vislumbram esses processos pelos
quais passam, os quais também acionam e desencadeiam. Em suas falas nota-se
um sentimento de protagonismo e satisfação pelo exercício da cidadania em suas
ações, o que vai ao encontro da construção de autonomia. Ao serem questionados
sobre os motivos que os fizeram seguir no projeto durante todo esse tempo é
unânime a questão da motivação social e o sentimento de bem estar por terem a
oportunidade de realizar ações que, de certa forma, ajudam outras pessoas. Outros
pontos levantados foram a liberdade para serem eles mesmos, a não
obrigatoriedade e a forma de trabalhar em grupo. Para Felipe, um dos jovens mais
tímidos do grupo, durante o tempo de realização da pesquisa de campo, foi notável
sua melhora em relação à timidez e maior capacidade de expressar opiniões:
Eu gosto do projeto mesmo. Tipo... Teve várias coisas que quase me
fizeram sair. Mas é como eles disseram, é bom trabalhar com eles. Porque
lá na escola, teve uns trabalhos que a gente fazia junto, mas num ia pra
frente e aqui no projeto a gente faz muita coisa. A gente tirava zero nos
trabalhos lá na escola...

A mudança na forma de comportamento e de expressar opiniões também foi
apontada como uma das grandes mudanças percebidas nos jovens no decorrer do
projeto.
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Acho que passei a questionar mais por que as coisas são desse jeito.
Porque antes a gente via as coisa aqui do bairro: “tá errado, mas é assim
mesmo, num vai mudar nada”. Hoje em dia a gente já pensa diferente, “tá
errado, mas o que a gente pode fazer pra mudar isso?” (Nicole).

Dessa forma, eles mesmos percebem a construção de um olhar questionador e, de
certa forma, crítico, além do fato de que a importância de se desenvolver esse olhar está
justamente na possibilidade de promover mudanças em suas realidades, de poder
vislumbrar perspectivas fora de um padrão pré-estabelecido.
Porque se você não questionar, você vai viver pra sempre com um padrão.
Não tem como você crescer sem questionar, pra você evoluir tem que
questionar (João).

Ainda em relação à importância do desenvolvimento de um olhar crítico sobre a
realidade de forma a proporcionar mudanças, a relevância da comunicação para eles está
em possibilitar o acesso a mais informações, a uma maior troca de opiniões e na
convivência com pessoas diferentes, o que pode ser entendido como a promoção de uma
acessibilidade à diversidade cultural. E, de acordo com eles, Comunicação, Educação e
Cultura são relacionadas no projeto na medida em que tudo o que fazem interliga
aspectos de sua cultura, transmite suas visões de mundo e proporciona aprendizado para
eles e para os públicos com os quais interagem.
Acho que isto é bem exposto em todas as coisas que a gente faz. Toda
ação que a gente faz envolve a Cultura, porque música é Cultura.
Independente da musica que tá tocando é um tipo de Cultura... Música,
poesia... Tudo envolve Cultura. A Comunicação é o que a gente já tá
fazendo nas nossas próprias ações, porque a gente tá ali falando o que a
gente pensa, a pessoa vai lá, vê o que a gente pensa, já passa nossa
mensagem (João).

Complementando a resposta de João, para Nicole a Educação “é a Educação
pra vida, né... Porque muita coisa que a gente aprende aqui vai levar pra vida
inteira”.
Pontuar questões distoantes entre os territórios acompanhados por essa
pesquisa diz respeito a considerar a forma como se constituem suas mediações. Em
Antônio Pereira, como foi relatado, a mediação situacional nos momentos das
oficinas se dá de forma bastante distinta da que ocorre no Jardim Canadá e notouse, também, uma forte influência da mediação institucional. Como não poderia
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deixar de ser, a cultura, a infraestrutura e a acessibilidade a equipamentos
socioculturais de cada território são distintas, o que acaba por formatar diferentes
mediações de referência. Da mesma forma se dão os aspectos da tecnicidade, os
quais

podem

ser

captados

de

forma

mais

latente

no

Jardim

Canadá.

Consequentemente, isso conforma um ecossistema comunicativo diferenciado em
cada território.
No Jardim Canadá a maioria dos jovens possui aparelho celular com acesso à
internet. Os encontros eram marcados via Whatsapp ou Facebook. Ao passo que,
em Antônio Pereira, a internet não é tão acessível, poucos jovens possuem
computador ou celular com acesso à rede. Em Antônio Pereira os jovens passam na
casa de seus colegas para chamá-los para a oficina. Já o Jardim Canadá foi o
primeiro território onde os jovens escolherem, planejaram e desenvolveram o Projeto
Coletivo. Tal processo pôde ser acompanhdo por esta pesquisa, ao passo que os
demais territórios, até o encerramento da trabalho, ainda não haviam concluído o
Projeto Coletivo.
Sobre a forma como a Comunicação é concebida para formatar as ações e os
objetivos previstos no planejamento do projeto, em geral, a técnica Fernanda
Godinho acredita se tratar de um desafio. De acordo com ela, o Proteger é Preciso
foi uma experimentação para toda a equipe, e como a Oficina de Imagens atua com
Educomunicação, tendo como um de seus eixos o enfrentamento à violência sexual,
o projeto já nasceu com esse foco. Dessa forma, no primeiro ano de atuação foram
preparados vídeos educativos que abordavam temas como gênero, orientação
sexual e várias outras questões, até atingir a abordagem da violência sexual. Esses
vídeos constituem um kit52 com oito vídeos educativos, cada um com uma temática
específica, dentro dos direitos sexuais, e foram utilizados para promover discussões
entre os jovens, nas escolas, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMDCA), etc.
Nas discussões sobre os vídeos do kit, a equipe do projeto utilizava a análise
crítica de mídia relacionada às temáticas abordadas. Por meio de fotos de jornais e
revistas analisavam como a mídia convencional retratava, por exemplo, a
sexualidade da juventude no jornal, como deveria de fato ser tratado e de que forma
poderiam ressignificar essa representação. “Junto a isto, a coordenação do projeto
52

Disponível https://vimeo.com/oficinadeimagens/videos/page:4/sort:date.
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mudou e o Bernardo ficou muito presente. E como ele atua fortemente na área da
Comunicação, passou a chamar a atenção para a necessidade de se trabalhar com
mais ênfase nela” (Fernanda Godinho). Em 2015, expandiram-se as discussões para
a temática dos Direitos Humanos, compreendendo melhor a própria demanda dos
jovens.
Para o coordenador executivo da Oficina de Imagens a ênfase na questão da
Comunicação está em pensá-la para uma ação de mobilização social e é por isso
que o PeP foi criado com a previsão de implementação dos Núcleos de
Comunicação. De acordo com ele, os Núcleos foram criados baseados na diretriz do
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes que prevê a participação de adolescentes e jovens nesta discussão e,
ao mesmo tempo, prevê a Comunicação para a mobilização social. E é nesse ponto
que a Comunicação contribui com sua potência, seus instrumentos e processos para
chamar a atenção da comunidade sobre tal temática.
A Comunicação entra como este campo que vai fazer a mediação desse
tema e a provocação de um diálogo. Eu entro neste tema através do campo
da Comunicação, fazendo um vídeo, uma exposição fotográfica... Então, a
gente utiliza o aparato para criar conteúdo feito por adolescentes para falar
para outros adolescentes e para a comunidade que aquilo acontece, que as
pessoas precisam se preocupar com isto, mobilizar políticas públicas, etc.
[...] E aí você tem duas coisas. Uma, de alguma forma, é entrar no campo
da Cultura, porque vai ser criada uma forma de ação cultural e, ao mesmo
tempo, entra com a questão da tecnologia que também é a sedução
(Bernardo Brant, 2016).

Por meio da observação participante, das entrevistas, dos GDs e da vivência
por um extenso período com os jovens e a equipe do projeto Proteger é Preciso, não
se pode afirmar que neste projeto a Comunicação seja vislumbrada apenas como
uma questão de aparatos. Afirma-se, sim, que ela está relacionada aos processos
de educação não formal, de maneira a valorizar o potencial cultural desses jovens e
possibilitar mudanças em seus hábitos de consumo cultural. A Comunicação, com
suas linguagens e aparatos técnicos apresenta-se como uma estrutura geradora de
mediações que reconstroem as interações desses jovens com eles mesmos e com
os processos de aprendizado, o que se faz de forma distinta do modo da educação
formal.
Com isso, esses jovens aprendem mais sobre eles mesmos, sobre o território
em que vivem e conseguem vislumbrar possibilidades de mudança, que também
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serão feitas por meio de processos comunicacionais, haja vista que, em diferentes
graus por parte de cada sujeito, existe uma consciência do poder transformador
porporcionado pelo reconhecimento de que são sujeitos de direitos e que podem,
por meio de expressões comunicativas associadas à cultura de cada local, promover
a mobilização da sociedade e, quiçá, uma mudança significativa em sua realidade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa propôs compreender de que forma a Comunicação, a
Educação e a Cultura foram articuladas na concepção e na prática das ações do
projeto Proteger é Preciso, executado pela ONG Oficina de Imagens – Comunicação
e Educação. Para tanto, foi necessário buscar a correlação entre esses conceitos de
forma a pontuar os aspectos que os aproximam e conformam suas inter-relações,
sob uma perspectiva sempre atenta às imbricações sociais dessa interface.
Conforme foi visto nesse trabalho, comunicação e cultura constituem processos de
produção e circulação de significados socialmente estabelecidos e de produção e
circulação de sentidos atribuídos a partir de apropriações dos significados.
Os significados relacionam-se à ideia das convenções estabelecidas, e os
sentidos relacionam-se àquilo que a apropriação e o uso das mensagens por meio
das interações fazem desses significados codificados culturalmente. Dessa forma, a
cultura pode ser apreendida enquanto matriz codificadora/decodificadora dos
sentidos e significados das relações de comunicação. Por isso, o trabalho com a
Teoria das Mediações, nessa pesquisa, se fez necessário. Como foi visto, essa
teoria analisa os fenômenos da comunicação a partir da cultura, organizando-se
como uma perspectiva que integra todos os âmbitos da comunicação: produção,
produto e recepção. A abordagem dessa teoria pela visada dos pesquisadores
latino-americanos Jésus Martín-Barbero e Guillermo Orozco Goméz, utilizada menos
como uma estratégia metodológica na pesquisa de campo e mais como uma
perspectiva de análise das informações apreendidas, possibilitou vislumbrar na
relação da comunicação com a cultura, a comunicação enquanto processo que
atravessa e, ao mesmo tempo, é co-dependente das formações culturais.
As mediações foram vislumbradas, então, como pano de fundo no qual
tecem-se as tramas culturais por meio das manifestações comunicacionais. À
medida que orientam a percepção dos valores éticos, morais, ideológicos e culturais
permitem com que as mensagens sejam contextualizadas, de forma a tornarem-se
significativas para as práticas sociais e educativas (formais e não-formais).
Conforme abordado, Martín-Barbero repensou a noção das mediações ao longo de
suas obras. Mas, é a partir do segundo mapa metodológico que as mediações
adquiriram forma. Conforme esse mapa, o pesquisador aponta quatro dimensões
das mediações: sociabilidade, ritualidade, institucionalidade e tecnicidade.
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Geradas nas relações cotidianas entre os sujeitos, as diversas formas de
Socialidade ou Sociabilidade medeiam as relações entre as Matrizes Culturais e a
Competência de Recepção. A práxis comunicativa se faz na Socialidade, como
resultado dos modos e usos coletivos da comunicação. Já as Ritualidades medeiam
as Competências de Recepção e os Formatos Industriais. A relação dessa mediação
com os Formatos Industriais constituem o que Martín-Barbero chama de gramáticas
da ação (olhar, escutar e ver), que regulam a interação entre os espaços e tempos
que conformam os meios e a vida cotidiana. Pela perspectiva das Competências de
Recepção, as Ritualidades remetem tanto aos diferentes usos sociais dos meios,
quanto às múltiplas trajetórias de leitura de cada indivíduo, associadas às condições
sociais do gosto, que variam conforme a educação, a memória étnica, a classe, o
gênero, os hábitos familiares de convivência com a cultura letrada, audiovisual ou
oral. Por sua vez, os diferentes regimes de Institucionalidade, que se instituem
desde o Estado e a partir do mercado, medeiam a relação entre as Matrizes
Culturais e as Lógicas da Produção.
A Tecnicidade está presente no segundo mapa metodológico proposto por
Martín-Barbero e reaparece no terceiro. No segundo mapa, apresenta-se como uma
mediação estratégica, que se dá tanto nas redes informáticas quanto na conexão de
TV e telefone com a internet e os computadores, de forma a acelerar a relação entre
discursos públicos e gêneros midiáticos e Formatos Industriais e os textos virtuais.
Já no terceiro mapa metodológico, a noção de Tecnicidade relaciona-se com todas
as outras mediações, porque ela expressa as mudanças nas formas de lidar com a
linguagem, com os novos formatos de aprendizagem e saberes diversos advindos
das novas configurações de tempo, espaço, mobilidade, fluxos, etc.
Nessa pesquisa, em relação às mediações comunicativas da cultura, foram
trabalhadas as perspectivas da Ritualidade, da Socialidade e da Tecnicidade. Esta,
conforme configuração adquirida no terceiro mapa metodológico proposto por
Martín-Barbero. Em relação às múltiplas mediações, propostas por Guillermo
Orozco, essa pesquisa contemplou as mediações situacionais, cognitiva, de
referência e institucional. As mediações situacionais estão diretamente relacionadas
às situações eventuais em que ocorrem as interações e na maneira como se
encontra o sujeito no momento em que elas acontecem. Já as mediações
institucionais fazem-se presentes quando as instituições sociais medeiam a agência
dos sujeitos e a mediação de referência está ligada a uma série de referentes que
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entram em jogo nas interações realizadas entre o telespectador e o programa
televisivo. Cabe ressaltar, que os conceitos das mediações foram apropriados de
suas concepções originais relacionadas ao contexto de recepção dos sujeitos
enquanto fazem uso de algum meio de comunicação, para aproximá-los do contexto
dessa pesquisa de campo. Dessa forma, as mediações tornaram-se peças-chave
para compreender a relação entre os processos educacionais, comunicacionais e
culturais nas práticas e concepções do Proteger é Preciso, principalmente por esse
projeto atuar sob a ótica da educomunicação cuja essência, conforme visto,
constitui-se na práxis social.
Conforme abordado, para o pesquisador Ismar de Oliveira Soares (1999), o
conceito de educomunicação está intrinsecamente ligado ao de ecossistema
comunicativo. Esse conceito insere-se na constituição da educomunicação, que
trabalha “a partir de um substrato comum que é a ação comunicativa no espaço
educativo, ou seja, a comunicação inter-pessoal, grupal, organizacional e massiva
promovida com o objetivo de produzir e desenvolver ecossistemas comunicativos
através da atividade educativa e formativa”. (p.24). Dessa forma, o ecossistema
comunicativo é inserido na perspectiva da gestão comunicativa, que compreende “a
organização do ambiente, a disponibilidade dos recursos, o modus faciendi dos
sujeitos envolvidos e o conjunto das ações que caracterizam determinado tipo de
educação comunicacional” (SOARES, 2002b, p. 125). Abordar esse conceito a partir
desse ângulo diz respeito a buscar pela dialogicidade, interação e descentramento
de vozes.
O ecossistema comunicativo também foi abordado nesse texto pela
perspectiva de Martín-Barbero (2000), que o articula para tratar da trama de
configurações constituída pelo conjunto de linguagens, representações e narrativas
que engendra de forma transversal na vida cotidiana. Essa trama também é
conformada pelas tecnologias e meios de comunicação. Para o autor, a primeira
dinâmica do ecossistema comunicativo é a relação com as novas tecnologias e
sensibilidades, e a segunda relaciona-se à conformação de um ambiente
informacional e de conhecimentos múltiplos, descentralizado em relação ao sistema
educativo.
Portanto, a educomunicação conecta-se com as duas perspectivas de
ecossistema comunicativo apontadas. Em Martín-Barbero, foi possível vislumbrar de
que forma o ecossistema afeta os processos educativos. “Ao catalisar as sinergias
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entre a perda da vitalidade das grandes instituições modernas e o surgimento de
outras formas de pertencimento e sociabilidade” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.122)
faz com que os processos educativos sejam incapazes de conectarem-se a “tudo o
que os alunos devem deixar de fora para estar-na-escola: seu corpo e sua alma,
suas sensibilidades e gostos, suas incertezas e raivas” (Ibid., p.122).
A pesquisa de campo possibilitou reconhecer alguns aspectos dessa
perspectiva. Ao voltar o olhar para um projeto sociocultural, que atua no campo da
educomunicação, sob a ótica das mediações e dos imbricamentos das
configurações contemporâneas do ecossistema comunicativo, foi possível perceber
como a educação no âmbito não-formal supera as lacunas e fragilidades do sistema
educativo formal. No caso do objeto empírico dessa pesquisa, observou-se que a
cultura, os anseios, as vocações e os desejos dos jovens eram considerados no
planejamento e na execução das ações e atividades do projeto.
A identificação dos aspectos de algumas mediações que conformavam os
momentos de interação entre os jovens nas oficinas possibilitou interpretar alguns de
seus hábitos, comportamentos, valores e costumes. Por meio disso, foi possível
vislumbrar alguns recortes da forma como os processos e linguagens da
comunicação alinhavavam esses aspectos, de maneira a desencadear processos
educativos. Estar presente nos momentos em que aconteciam as oficinas
possibilitou observar configurações das mediações situacionais, de referência,
cognitiva, tecnicidade, ritualidade, socialidade e institucionalidade.
Para compreender o jogo dessas mediações é preciso reforçar a ideia de que
elas não advêm dos meios e não são uma extensão deles. As mediações são
fluidas, movem-se, alteram-se, são acionados de forma complementar e entram em
cena de maneira co-dependente nos processos de interação. A percepção de seus
aspectos na pesquisa de campo trouxe à tona algumas formas com as quais a
comunicação medeia a vida cultural e, até mesmo, política dos jovens naqueles
territórios. Como, por exemplo, as mediações de referência e situacionais
manifestadas na maneira como os jovens de Antônio Pereira se expressam e se
relacionam com a escrita e a fala. Ou, ainda nesse território, a relação da
comunidade com a mineradora Vale mediada por regimes de institucionalidade, pela
perspectiva de Guillermo Orozco, o que exerce forte influência nos aspectos
culturais desse território e acaba por conformar as interações, as formas de se
comunicar, o que é dito e o que é velado. Já no Jardim Canadá, notou-se a

149

confluência das mediações cognitiva, institucional, situacional e de referência
influenciando fortemente na questão do sentimento de pertença ao bairro. Ou, ainda,
a perspectiva da tecnicidade na ordem do desenvolvimento de competências de
linguagem e dos modos de percepção social no processo de construção de
autonomia e, também, na medida em que os jovens aprimoravam suas destrezas,
habilidades práticas, argumentativas, de expressão, criação e comunicação. Foi
possível observar como essa noção de tecnicidade se relaciona com todas as outras
mediações observadas em campo – socialidade, situacional, de referência, etc. tanto na perspectiva de acioná-las quanto de ser acionada por elas. E isso acaba
por configurar o ecossistema comunicativo no qual esses jovens se inserem, de
forma mais aproximada dos preceitos de Martín-Barbero.
A inter-relação da comunicação com a educação e a cultura certamente
adquire contornos sutis, algumas vezes quase imperceptíveis. No projeto, por
exemplo, elas puderam ser notadas quando a equipe se apropriava dos hábitos e
costumes dos jovens como uma potência de prática educativa, exercício de
cidadania e mobilização social, por meio do trabalho com as linguagens e recursos
comunicacionais. Ou, na forma como os aparatos técnicos eram utilizados como
aporte, chamariz e facilitador no trato das temáticas trabalhadas durante as oficinas.
Além disso, como a comunicação possibilitou o diálogo entre os jovens e o poder
público. Contudo, esses são apenas alguns pontos de vista.
Para Martín-Barbero:
É a comunicação da educação com sua cidade-ambiente que está nos
exigindo pensar a fundo o novo estatuto da mutação sociotécnica, que hoje
desafia o sistema educativo ao abalar não poucas hierarquias e fronteiras
na sociedade. Perguntamo-nos, então, como a educação poderia assumir
os novos desafios senão deixando-se interpelar, questionar e refundar por
processos em que aquilo que fala e desafia a escola não são os aparatos
da técnica, mas as incertezas do nascimento de outros modos de estar
juntos, de outra sociabilidade e outra sensibilidade. (MARTÍN-BARBERO,
2014, p.141).

Esse questionamento feito por Martín-Barbero pode ser apropriado, nesse
momento, para afirmar que essa pesquisa, ao fim e ao cabo, possibilitou suscitar
mais questões do que, necessariamente, apresentar respostas. Como, por exemplo,
de que forma a educação formal pode considerar a existência das diversas
mediações em suas metodologias, deixando de padronizar os formatos de ensino
como se todos os sujeitos fizessem os mesmos usos sociais e compartilhassem das
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mesmas trajetórias de leitura? Como as pesquisas em comunicação podem
contribuir para uma possível mudança gradual dessa realidade? Qual o papel da
academia, principalmente dos cursos de Comunicação, no fomento dos debates
acerca desse tema?
Pois assim como não há cidadania sem alguma forma de exercício da
palavra, na sociedade em que vivemos esse exercício e essa palavra
transbordam hoje, por todos os lados, o livro, projetando-se em oralidades e
sonoridades, em literalidades e visualidades, a partir das quais, não apenas,
mas especialmente, os mais jovens escrevem e compõem seus relatos,
quer dizer, contam suas histórias. (Ibid., p.141).

Por fim, a partir da reflexão sobre a vivência em campo, uma questão que
permeou boa parte desse processo é retomada. Foi observado que a empatia por
parte da equipe do projeto com os jovens era um fator que facilitava e desencadeava
processos interacionais. O que possibilitou levantar questionamentos sobre se isso
poderia, de fato, ser considerado uma mediação naquele contexto. Decerto que essa
questão não pode ser respondida por essa pesquisa. Mas, talvez, possa abrir
precedentes para futuros trabalhos a serem desenvolvidos.
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