
Por volta das 20h do dia
l 30 de outubro de 1938, a

Columbia Broadcasting
System começou a gerar, em Nova
York, um inusitado programa de rádio
para suas emissoras associadas. No to-
tal, calcula-se que cerca de 6 milhões
de pessoas tenham ouvido a emissão,
um marco na história do rádio, então
um veículo com menos de duas déca-
das de presença pública. Essa estron-
dosa repercussão, no entanto, foi resul-
tado do pânico coletivo a que foram
induzidos os americanos pelo extremo
realismo da adaptação concebida pelo



jovem Orson Welles para a Guerra dos
Mundos, de H.G.Wells. Como muitos
ouvintes pegaram a peça já pela meta-
de, acreditaram piamente que a Terra
estava sendo tomada por marcianos.

Desse dia em diante, se havia dúvi-
da acerca do poder de influência do rá-
dio e dos meios de comunicação de
massa em geral, foi dissipada. Os regi-
mes de exceção da época, aliás, já ti-
nham percebido isso havia tempos, uti-
lizando-os para insuflar seus adeptos ou
para promover suas ideias de educação.
No Brasil, o pioneiro Roquette-Pinto de-
fendia, desde os anos 20, o uso educativo

do rádio. A partir dos anos 60-70, com
a popularização da televisão, os pos-
síveis grandes aliados tornaram-se um
temor para a escola: o que fazer com
esses concorrentes, especialmente a
TV, que seduzem os estudantes com
imagens e sons e os desviam da árdua
construção do mundo letrado, cons-
titutiva do ideário iluminista?

Entrados no século 21, vivemos ou-
tros tempos: praticamente já não se ques-
tiona se o mundo da comunicação deve
confluir para a educação, mas como es-
tabelecer o diálogo entre um e outro. No
ano passado, o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) patrocinou
um estudo, o primeiro do género já reali-
zado no Brasil, com o intuito de desco-
brir quais os diferenciais de uma escola
pública de qualidade em relação à média
das instituições. Para isso, analisou, du-
rante três meses, o trabalho de 33 escolas
que se destacaram na Prova Brasil, avalia-
ção realizada em 2005 pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), do Ministé-
rio da Educação, com cerca de 3,3 mi-
lhões de alunos do ensino fundamental
em mais de 40 mil escolas de 5.398 mu-
nicípios brasileiros. Constatou que, entre

outras características em comum, as 33
tinham modelos democráticos de gestão
escolar e ofereciam a seus alunos a opor-
tunidade de participar de projetos espe-
ciais, fora da grade curricular. O docu-
mento de apresentação do trabalho (Apro-
va Brasil - O Direito de Aprender) cita
algumas dessas experiências, como o jor-
nal mural do Colégio Estadual Horácio
de Matos, em Mucugê, na Bahia, que
"certamente reforça a capacidade de ex-
pressão escrita dos adolescentes", e ará-
dio-escola do Centro de Ensino 03, em
Guará, no Distrito Federal.

O resultado veio como uma bênção
para aqueles que há anos advogam a
necessidade de o trabalho em ambiente
escolar com mídias diversas tornar-se
política pública, consagrando um traba-
lho que começou na década de 70, no
âmbito das comunidades eclesiais de
base da Igreja Católica, ganhou espaço
no meio académico nos anos 80, gerou
inúmeros projetos de ONGs nos 90, e
começa a virar política de governo.

A carreira de Ismar de Oliveira Soa-
res, coordenador do Núcleo de Comu-
nicação e Educação (NCE) da Escola
de Comunicações e Artes da USP refle-
te essa trajetória. Vindo dos movimen-



tos sociais da Igreja, tornou-se uma re-
ferência entre os estudiosos de comuni-
cação e educação do Brasil e da Améri-
ca Latina. Suas pesquisas levaram ao de-
senvolvimento de projetos do NCE,
como o Educom.Radio, estendido em
2004 à rede municipal de ensino de São
Paulo por meio de um projeto de lei. Por
sinal, a capital paulista aprovou lei que
determina que secretarias, entre elas a
de educação, incluam projetos de edu-
co-municação em seu planejamento.

Em função da própria estrutura
pública do ensino no país, normalmen-
te são os municípios e Estados que,
em parceria com universidades e
ONGs, desenvolvem projetos do gé-
nero. Em âmbito federal, pouco há.

Em muitos países, no entanto, a alfa-
betização para a mídia, mídia-educação
ou educomunicação é uma preocupação
nacional. Nos Estados Unidos, o Minis-
tério da Educação tem um departamento
só para os projetos de media literacy (al-
fabetização ou letramento para a mídia).
"Na Europa e nos Estados Unidos, essa
preocupação está incorporada; é política
de governo, e não de partido", explica
Alexandre Lê Voei Sayad, secretário-exe-
cutivo da Rede de Experiências em Co-
municação, Educação e Participação
(Rede CEP). "Não tem descontinuidade:
os projetos transpassam mandatos e re-
sistem às alternâncias no poder", diz.

A Rede CEP foi criada em 2004 da
união de dez organizações com histórico
de projetos no setor. Seu objetivo é pro-
mover e qualificar políticas públicas que
envolvam comunicação, educação e par-
ticipação dos alunos no ambiente de en-
sino. Os trabalhos dessas organizações
foram analisados pelo sociólogo e jorna-
lista Fernando Rossetti, em 2003 e 2004,
para um estudo encomendado pelo
Unicef: Mídia e Escola - Perspectivas
para Políticas Públicas. Sayad entende
que essas iniciativas, de diferentes partes
do país, devem realmente servir de mo-
delo para os governos: "O governo tem

Alexandre Lê Voei Sayad, da Rede
CEP: importância de se valorizar as

experiências e multiplicar boas
práticas, sem reinventar a roda

de se mirar no que já existe. O que a
gente não quer é que se reinvente a roda,
que se crie um programete, um pacote
federal que obrigue o educador do Rio
Grande do Sul e o do Pará a fazer o mes-
mo projeto; o que a gente quer é que se
ceda às diferenças'regionais e sejam
replicadas as boas práticas locais já de-
senvolvidas", defende.

Na prática, muitas das ONGs que in-
tegram a Rede CEP já têm secretarias
municipais e estaduais de educação
como parceiras. É o caso da Comunica-
ção e Cultura, de Fortaleza, e da Bem
TV, de Niterói, por exemplo. A luta da
Rede é para que o vínculo entre poder
público e terceiro setor resista às mu-
danças de governo. Em escala federal,
o objetivo é colocar a educomunicação
na agenda da.educação brasileira.

MÍDIA EDUCADORA
É consenso entre os estudiosos da

relação entre comunicação e educação
que a escola demorou a compreender o
impacto da mídia de massa na formação
da consciência do indivíduo e dos valo-
res da sociedade. "A escola, talvez desde
meados do século 20, desde o advento
do rádio e da TV, vem perdendo lugar no
ordenamento dos valores e significados;
certas funções antes exercidas pela Igre-
ja e pela escola pública hoje são desem-
penhadas pelos meios de comunicação",
analisa Eugênio Bucci, jornalista e dou-
tor em Ciências da Comunicação pela
USP. O resultado desse processo é que o
professor de hoje não consegue mais
competir com a televisão.

O que acontece, segundo Bucci,
que presidiu a Radiobrás, agência de
notícias do governo federal, de janei-
ro de 2003 a abril de 2007, é que a
mídia sempre é educativa, quer tenha

a intenção de sê-lo ou não. Os empre-
sários e profissionais de comunicação
deveriam, portanto, ser mais atentos à
responsabilidade que pesa sobre eles.
O fato, para Bucci, é que a pedagogia
televisiva forma pessoas abertas às leis
do espetáculo, seja quando educa para
o consumo, o sexo ou a religião. A isso
a escola deveria reagir. "A escola não
pode servir de ressonância para ape-
los de mercado, não pode abrir mão
de ser um espaço autónomo", aponta.

Para José Sérgio Fonseca de Car-
valho, professor do Departamento de
Filosofia da Educação da Faculdade de
Educação da USP, é "absolutamente
pertinente" que a escola desenvolva
uma capacidade de leitura critica dos
meios audiovisuais, pois, especialmen-
te com o advento da TV, passamos a
viver um novo fenómeno: o de ter uma
emissão centralizada, com informações
geradas a partir de centros de poder,
com um esvaziamento da esfera públi-
ca. Essa leitura, porém, deve ser feita
sem prejuízo de sua dimensão original.

' 'Nossas estruturas de pensamento são
solidárias a um tipo de linguagem. É im-
portante ter uma capacidade de leitura da
imagem. Agora, o distanciamento críti-
co em relação à linguagem imagética não
vem por meio dela. A cultura escolar é,
sobretudo, a cultura letrada. A imagem



não é capaz de passar um conceito, pois
a linguagem conceituai não é imagética",
defende Carvalho.

Os baixos índices de habilidades
de leitura e escrita dos estudantes lati-
no-americanos são apontados por ou-
tro intelectual, o educador colombia-
no Bernardo Toro, como um dos gran-
de empecilhos para que as escolas uti-
lizem os processos de leitura crítica e
alfabetização para a mídia.

"A compreensão e a análise crítica
dos meios de comunicação de massa
são dos aprendizados mais necessários
para se poder participar produtivamen-
te da sociedade presente e futura. Lo-
grar o domínio dessas novas gramáti-
cas tecnológicas implica primeiro do-
minar as competências de leitura e
escrita", diz Toro. Para o colombiano,
não há dilema entre escola e meios de
massa. A questão é a definição de um
caminho ético de desenvolvimento
sustentável compartilhado, que dê sen-
tido ao saber que temos acumulado.

Esperar que os meios de comunica-
ção espontaneamente passem a transmi-
tir outros valores parece não ser suficien-
te. Cobrar do poder público o papel de
proteger a escola do impacto da mídia
esbarra na dificuldade que se encontra em
classificar e estabelecer limites para os
conteúdos, uma vez que medidas desse

tipo tendem a ser vistas como mecanis-
mos de censura. A televisão deverá, por-
tanto, continuar sendo o que é, mas há
quem entenda que não faria tanta dife-
rença se ela tivesse outro caráter.' 'Eu não
quero uma TV educativa, eu quero edu-
car meus filhos", defende Edilson
Cazeloto, mestre em Comunicação e
Semiótica pela PUC e professor do cur-
so de jornalismo do Mackenzie. No fim
das contas, qualquer que seja a TV, pais e
educadores terão sempre o desafio de não
permitir que ela seja a grande formadora
dos valores da sociedade. "O problema é
deixar a TV grassar solta; a mídia tem
um impacto negativo porque não é dis-
cutida", adverte Cazeloto. O educador
precisaria assumir o papel de mediador
entre a mídia e o indivíduo, levando o
aluno a estabelecer uma relação crítica
com os meios de comunicação, diz, cor-
roborando Fonseca Carvalho.

SER MLJLTIMÍDIA
As experiências dos que trabalham

com alfabetização para a mídia de-
monstram que apenas o discurso do
professor não basta para despertar o
senso crítico do estudante. Por mais
analítico e atraente que seja, ele tam-
bém é impotente diante da sedução dos
meios de comunicação. "A escola quer
ensinar à criança como se comportar
perante a mídia. Visto entre esses pa-
drões - o da escola e o da mídia - o
aluno prefere o da mídia e acaba não
absorvendo a crítica que a escola quer
promover. A educomunicação diz que
a única solução possível é trazer a
mídia para a escola, tornando-a um
articulador do discurso", aponta Ismar
de Oliveira Soares.

Em outras palavras, mais do que dis-
cutir mídia e interpretar os procedimen-
tos e intenções dos veículos de comuni-
cação, é preciso colocar o estudante no
papel de protagonista, de agente do dis-
curso. Não para que ele aprenda tecni-
camente como se faz comunicação, mas

para que compreenda o potencial que
cada indivíduo tem de se expressar. "O
importante é que o aluno aprenda a ser
multimídia, e não a operar multimídia",
sintetiza Cazeloto.

Isso significa que um bom traba-
lho de educomunicação pode ser de-
senvolvido mesmo com escassez de
recursos e precariedade técnica. Mui-
tos dos projetos ligados à Rede CEP e
outros tantos espalhados pelo país são
realmente feitos nessas condições. O
governo federal, contudo, ainda tende
a confundir incentivo à alfabetização

Para José Sérgio Fonseca de Carvalho,
professor de Filosofia da Educação
da Feusp, a linguagem conceituai
está inserida no universo das letras,
não na linguagem audiovisual

para a mídia com investimento em
tecnologia. Acha que é só colocar
computador nas escolas, que a educa-
ção começa a acontecer.

Esse pensamento é fruto da cren-
ça na capacidade que o surgimento de
novas tecnologias tem de democrati-
zar o acesso à informação e aos meios
de se fazer comunicação. Crença que
Eugênio Bucci e Edilson Cazeloto de-
finem numa só e mesma palavra: feti-
che. Segundo Bucci, o fenómeno ré-*-



pete-se toda vez que uma nova
tecnologia se impõe à sociedade. A
panaceia da vez é a internet, como já
foram no passado o rádio e a televi-
são. Cazeloto vê nesse fascínio pela
tecnologia um grande perigo. Como
todas as mídias hoje em dia conver-
gem para a plataforma digital, é como
se todos os ovos estivessem sendo co-
locados numa cesta só. "Democracia
tem a ver com pluralidade", aponta.

OLHAR AO REDOR
Um dos princípios que norteiam o

trabalho dos que promovem a educo-
municação no Brasil é baseado na pre-
missa de que toda comunicação é uma
relação: fazer a escola olhar para fora
de si e levar em consideração a reali-
dade que existe ao seu redor. Não a
grande realidade, distante e abstrata,
mas a vizinha, concreta, do cotidiano,
da comunidade local. É nesse sentido
que pouco importa com que recursos
a comunicação é feita, e sim que be-
nefícios ela gera. Alexandre Lê Voei
Sayad entende que, se o colégio não
tem recursos para produzir nada, pode
desenvolver grandes projetos educati-
vos a partir de ideias simples. "Uma
escola firmar parceria com o jornal do
seu bairro para produzir uma página
de conteúdo, por exemplo, é algo que
não envolve custo nenhum para nin-
guém", sugere.

Além da simplicidade, da capaci-
dade de integrar-se com a comunida-
de em que está inserida em vez de
aventurar-se em projetos megaloma-
níacos nos quais muitas vezes a
tecnologia é usada à-toa, a experiên-
cia das ONGs aponta outros pontos
que devem ser levados em considera-
ção na hora de estruturar um projeto
com mídia na escola.

O mais importante deles é o inte-
resse dos alunos. Sayad aponta que
projetos impostos pela direção ou pe-
los professores sem consulta às von-

Ismar de Oliveira, da ECA/USP: "a
única solução possível é trazer a
mídia para a escola, tornando-a um
articulador do discurso"

tades dos estudantes tendem a não
durar mais de dois meses. Os jovens
os abandonam no meio. Um caminho
frequentemente adotado e que costu-
ma obter um bom índice de resposta é
o de formar comités conjuntos, com
participação de alunos e docentes e
acordos estabelecidos.

Outra boa iniciativa é permitir que
nas oficinas de comunicação os alu-
nos convivam com diferentes profis-
sionais do setor: jornalistas, publici-
tários, fotógrafos, artistas gráficos.

Com isso, fora o ganho cultural que a
diversidade naturalmente proporciona,
o jovem sente-se mais motivado, pois
se percebe envolvido numa atividade
profissional de verdade e não num
mero trabalho escolar.

Por outro lado, é preciso que dire-
tores e professores não tenham ilusões
em relação à educomunicação. Ela
mexe com aquilo que o espanhol Jesus
Martín-Barbero, um dos mais concei-
tuados teóricos da comunicação, cha-
ma de "ecossistema comunicativo", de
modo que as relações dentro do am-
biente escolar sofrem modificações. O
interesse pelo trabalho com mídia
pode, por exemplo, vir acompanhado
de um crescente desinteresse pelas dis-
ciplinas da grade curricular ou pela
maneira como são ensinadas. Ao ex-
pressar-se pela mídia, o jovem torna-
se mais crítico e percebe que tem o
poder de se fazer ouvir no colégio. Os
professores precisam estar preparados
para responder com diálogo e um en-
sino mais envolvente.

Também não adianta exigir desse
tipo de trabalho aquilo que ele sozi-
nho não pode fazer. "Os projetos em
educomunicação não salvam a educa-
ção brasileira. A escola tem de mudar
em vários aspectos simultaneamente",
diz Sayad. A participação dos alunos
em produção de mídia é somente uma
parte disso.



A ONG Comunicação e
Cultura, de Fortaleza, viveu
a experiência de ser abando-

nada por um de seus parceiros (uma
secretaria de educação de uma cidade
cearense) e de ver o resultado de seu
trabalho -jornais produzidos por es-
tudantes - ser queimado no pátio de
uma escola, na frente dos alunos. Re-
veses de uma instituição surgida em
1991 e que hoje, em associação com
o poder público, administra dois pro-
jetos de educomunicação em quatro
Estados brasileiros.

O maior deles é o Primeiras Le-
tras, em que alunos do ensino funda-
mental fazem jornais editados pelos
professores, a partir de textos desen-
volvidos em sala de aula. O progra-
ma, criado no ano 2000, está em 893
escolas de 112 municípios do Ceará,
14 colégios do Pará e três da Bahia. Já
o Clube do Jornal existe desde 1995 e
está em 134 instituições de 31 cida-
des cearenses e 13 colégios de 12
municípios pernambucanos. Nele, alu-
nos do ensino médio, capacitados pela
ONG, fazem jornais para distribuição
interna na escola. O colégio assume o
compromisso de não pressionar os
estudantes nem censurar o jornal.

No caso dessas publicações, a es-

cola sequer tem acesso ao conteúdo
durante sua produção. Ela só o vê
quando chega da gráfica para ser dis-
tribuído. Segundo Daniel Raviolo,
coordenador-geral da Comunicação e
Cultura, isso não significa que os alu-
nos estejam livres para fazer qualquer
coisa. "Eles têm consciência da res-
ponsabilidade que é publicar uma no-
tícia e são orientados a seguir um có-
digo de conduta", explica. Antes de
serem impressos, os jornais são lidos
por profissionais da ONG, que obser-
vam se os jovens seguiram os princí-
pios que devem orientar o trabalho. A
Comunicação e Cultura mantém uma
ouvidoria para receber as manifesta-
ções de diretores e professores das
escolas e discutir eventuais problemas.

Para o jovem repórter, a participa-
ção no jornal escolar é quase sempre
a primeira oportunidade de ser lido e
experimentar a função social da escri-
ta. O retorno, para o aluno, é o apri-
moramento rápido de sua capacidade
de expressão e a tomada de consciên-
cia de que é um cidadão com direito a
se manifestar. Segundo Alexandre Lê
Voei Sayad, da Rede de Experiências
em Comunicação, Educação e Parti-
cipação (Rede CEP), da qual a Comu-
nicação e Cultura faz parte, os benefí-

cios para o estudante são muitos e se
fazem perceber na trajetória posterior
dele fora da escola. Por isso ele de-
fende que a avaliação dos alunos não
deve ser feita apenas durante a parti-
cipação no projeto, mas, sempre que
possível, por um período de tempo
maior, acompanhando seu desenvol-
vimento pessoal e profissional no iní-
cio da vida adulta.

Mais difícil ainda é mensurar o im-
pacto dos projetos de educomunicação
nas escolas. Daniel Raviolo diz que a



Comunicação e Cultura ainda não de-
senvolveu um método preciso para
obter esse tipo de informação. Sayad
entende que é fundamental que o go-
verno faça suas avaliações, por mais
que elas não sejam perfeitas. "Tem
problema? Tem. Demora pra aperfei-
çoar? Demora. Mas não tem país de-
senvolvido no mundo que não avalie
a sua educação. A Prova Brasil, por
exemplo, é muito complexa, mas é a
melhor avaliação que a gente já teve.
É só com avaliação desse tipo que você

consegue medir num país deste tama-
nho o que está funcionando e o que
não está", acredita.

RACIOCÍNIO ABSTRATO
A Bem TV Educação e Comuni-

cação, de Niterói, é outra entidade
que desenvolve projetos com mídia
em parceria com o poder público. Ela
também já teve seus problemas. Már-
cia Corrêa e Castro, coordenadora-
geral da organização, conta que já
teve casos em que os jovens, entusias-
mados com os projetos da Bem TV,
começaram a ter atitudes hostis em
relação à educação que recebiam em
suas escolas. A solução encontrada
foi estender os projetos também aos
professores da rede pública e trazê-
los para a educomunicação.

Criada em 1990, a Bem TV aten-
de a 105 alunos e 30 professores de
13 colégios de Niterói, entre estaduais
e municipais, localizados em comu-
nidades carentes. Realiza projetos com
vídeo e internet. De maio a outubro,
professores e estudantes participam de
três aulas por semana, com quatro ho-
ras cada. De outubro até o fim do ano,
fazem um produto de mídia.

Márcia aponta que o grande bene-
fício que os participantes dos projetos
têm é uma melhora significativa na
capacidade de raciocinar em termos
abstratos. Também afirma que os co-
nhecimentos adquiridos na Bem TV
já abriram perspectivas de trabalho e
renda para os jovens, embora as ações
da entidade não tenham caráter
profissionalizante. "Daqui já saiu um
menino que virou fotógrafo profissio-
nal e uma menina que hoje é assisten-
te de produção no Canal Futura".

GERACÃO ESPONTÂNEA
As ONGs que trabalham com

educomunicação têm como certo que
a motivação, o interesse dos alunos em

produzir mídia é decisivo para o su-
cesso dos projetos. As estudantes Ma-
ria Cecília Rodrigues Campos e Na-
tália Brina Samenow são prova de que
tais iniciativas podem surgir até nos
ambientes educacionais menos prová-
veis, quando isso acontece pela von-
tade dos estudantes.

As duas, alunas do ensino médio,
passaram um ano na Escola Interna-
cional Fundação Torino, na Itália, num
projeto de intercâmbio. Numa institui-
ção em que os estudantes costumam,
como trabalho de conclusão de curso,
simular o ambiente de uma empresa,
propuseram aos 17 colegas de classe
produzir uma reportagem em vídeo.
Decidiram retratar o abuso e a explo-
ração sexual de crianças no Brasil e
na Itália. "Queríamos fazer diferente,
daí surgiu a ideia de trabalhar um tema
social", conta Maria Cecília.

Um ano de coleta de dados nos dois
países resultou num documentário de
36 minutos, Childrenfor Sole (Crian-
ça à Venda), com depoimentos de ad-
vogados, policiais, psicólogos e volun-
tários ligados ao combate à exploração
sexual de menores. O vídeo foi exibi-
do na Feira Internacional do Livro de
Turim e na Universidade de Turim.
Maria Cecília e Natália voltaram para
o Brasil com o título de "Amigas do
Unicef, concedido pela entidade.

(Cassiano José)



Fazer com que os alunos tra-
balhassem em equipe entre si
e com os professores e que es-

cutassem e reconhecessem sua própria
voz. Esses foram alguns dos fatores que
contribuíram para a escolha do rádio
quando a Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo decidiu implantar um
projeto de educomunicação em sua rede.

Durante a gestão da ex-prefeita Mar-
ta Suplicy (PT), de 2001 a 2004, as 455
escolas da cidade passaram por
capacitação para implantar os processos
de articulação entre educação e comu-
nicação, com resultados diferentes. A
começar da incorporação dos meios: 250
unidades não receberam o kit com os
equipamentos para realizar os progra-
mas. Mesmo assim, trabalharam com a
proposta de um processo de criação con-
junta entre alunos e professores.

Para o projeto, a prefeitura capaci-
tou mediadores, alunos, professores e
pessoas da comunidade. Entre os media-
dores, a grande prevalência foi de recém-
formados ou estudantes de comunica-
ção interessados em abrir um novo cam-
po de atuação profissional, como mos-
tra a dissertação de mestrado de Cláu-
dia Eunaro, "A Prática da Mediação em
Processos Educomunicacionais: o Caso
do Projeto Educom.Rádio", defendida
na ECA/USPem2006.

Segundo o estudo, que traz o perfil
dos mediadores envolvidos no projeto,
55,2% eram da área de comunicação so-
cial; 13,8% de ciências sociais, 6,9% de
psicologia e 6,9% de educação (aí com-
preendidas pedagogia e letras). Do total
de mediadores pesquisados (176, todos
os envolvidos na sexta fase do projeto),
90% eram recém-formados ou estavam
cursando a graduação. A faixa etária com
mais participantes era a dos 24 aos 28
anos (44,8%), vindo a seguir a dos 19
aos 23 anos (17,2%).

Em sua pesquisa, Cláudia definiu
três grupos de mediadores: o dos
comunicadores, o dos educadores e o
de profissionais de outras áreas.

"Os comunicadores se caracteriza-
vam por ter uma visão mais critica sobre
o processo educacional, achando que não
podiam atuar como o professor tradicio-
nal; os educadores eram mais condescen-
dentes com o próprio campo, gostavam

da educomunicação, mas faziam ressal-
vas para usá-la como instrumento de sala
aula; já os de outras áreas apostavam nela
como a grande saída para a educação, mas
tinham uma visão acritica sobre a reali-
dade da escola", resume a pesquisadora.

Outra dissertação de mestrado, esta
de Renato Tavares Júnior, traz a análi-
se de 668 programas realizados nas
fases l, 2 e 7 do projeto. Mais da me-
tade dessa produção foi realizada con-
juntamente por alunos e professores
(52,8%). Sozinhos, os alunos fizeram
45,3% do total, contra 1,8% dos pro-
fessores, o que mostra como os jovens
estão mais à vontade com os meios.

Tavares Júnior também aferiu os
géneros predominantes e a temática. O
género jornalístico prevaleceu tanto nas
produções conjuntas (42,5%) como nas
feitas só pelos alunos (42,6%). O géne-
ro variedades, mesclando música, infor-
mação e humor, entre outros, esteve em
30% das produções conjuntas e em 23%
no universo dos alunos. A ficção, em
15,7% e 22%, respectivamente.

Quanto à temática, os programas em
torno da escola, da educação e da
educomunicação foram a maioria (25%
do total). Em seguida, vieram ambiente
escolar e comunidade (20,2%) e violên-
cia (9,4% do total)

(Rubem Barros)



Atual diretor do Centro de
Comunicação e Educação
da Universidade Nacional

de La Plata e diretor de Educação
Superior da Província de Buenos
Aires, o pensador argentino Jorge
Huergo dedica-se a refletir sobre as
relações entre esses dois campos.
Organizador do livro Comunicação
em Educação: Âmbitos, Práticas e
Perspectivas (1997), esteve no Brasil
em maio, por ocasião da Educar. Já
de volta à Argentina, concedeu a en-
trevista a seguir a Educação.

Que tipo de práticas com utilização
de meios como rádio e vídeo acon-
tecem hoje na Argentina?

Diferenciam-se segundo os seus mar-
cos referenciais. Algumas são impulsio-
nadas por grandes empresas multimeios,
como o Diário Clarín, que promovem
uma suposta leitura ou recepção ativa dos
meios. Outras são suscitadas por siste-
mas educativos formais, geralmente ten-
do os meios como instrumentos transmis-
sores de conteúdos de ensino.

As mais criativas são as geradas de
forma autónoma por docentes ou ins-
tituições, com frequência com o uso
do rádio. Nelas, trabalha-se com dife-
rentes ênfases, mas é possível visua-
lizar uma maior consideração da rique-
za expressiva do meio e a possibilida-
de de ele articular-se com os interes-
ses de crianças e adolescentes.

Há também uma grande variedade de
práticas ligadas aos meios comunitários e
a organizações sociais. Cabe assinalar, fi-
nalmente, a criação de um canal de TV

educativa oficial: o Canal Encuentro. Ain-
da que não haja participação direta da au-
diência na produção, a programação
educativa do canal possui grande riqueza
de questionamento, expressão e estética.

Houve práticas que foram incorpo-
radas de forma sistemática aos pla-
nos pedagógicos?

Houve a intenção de incorporar
sistematicamente os meios nas esco-
las como instrumentos de transmissão
ou difusão de conteúdos. Mas esses
esforços se enquadram em uma peda-
gogia tecnicista ligada à reforma
educativa neoliberal.

Quando começaram a ser introduzidas?
A partir da reforma educacional dos

anos 90. Nesse período, tentou-se intro-
duzir o computador nas escolas, mas em
situações contraditórias e paradoxais. Por
exemplo, distribuíam-se PCs em escolas
que não tinham energia elétrica ou em
que os professores tinham menos conhe-
cimentos de seu uso que os alunos.

Qual visão de uso dos meios preva-
lece, a tecnicista ou as que privile-
giam novas práticas educativas?

As práticas impulsionadas pelos go-
vernos nacional e das províncias têm um
viés mais tecnicista. De um lado, refor-
çam, através dos meios e das tecnologias,
a familiarização com essas novas gramá-
ticas; de outro, acentuam a transmissão
de saberes numa época em que os con-
teúdos educativos têm pouca legitimida-
de para os alunos. Ainda hoje se concebe
esse sentido de distribuição de tecnologias

nas escolas ou o incremento da conec-
tividade dessas instituições.

As práticas que se geram a partir
de grupos de professores e estudan-
tes, ou por iniciativa do projeto
educativo das instituições, geralmen-
te tornam possível o pronunciamento
de diferentes vozes e estéticas, dando
vazão à expressão de subjetividades e
problemáticas que preocupam os jo-
vens. São frequentes as experiências
em que se vinculam esses interesses à
história local e regional.

Como a maioria do professorado
encara a utilização dos meios de co-
municação em suas práticas?

Existe um temor duplo: dos equi-
pamentos tecnológicos e das expres-
sões subjetivas que eles ensejam. Há
um interesse crescente por saber usar
os meios pedagogicamente e alterna-
tivas e projetos governamentais nesse
sentido. Mas também há escassez de
espaços formativos em que se traba-
lhem duas questões: as transformações
produzidas pela cultura das mídias em
crianças e adolescentes, e o aprovei-
tamento expressivo, estético e produ-
tivo dos meios de comunicação e das
tecnologias na educação. É frequente
observar estratégias centradas na re-
cepção, mas não se sabe como produ-
zir com riqueza expressiva e estética
e com caráter educativo com os meios
e tecnologias. O que faz com que se
desperdice sua riqueza e que as pro-
duções educativas sejam chatas ou
demasiado escolarizadas.

(Rubem Barros)



Cunhado nos anos 80, o termo
educomunicação foi utilizado
pela primeira vez pelo radia-

lista, pesquisador e comunicador argen-
tino Mário Kaplún (1923-1998), que vi-
veu no Uruguai a partir da década de 50.

Nascido em Buenos Aires, Kaplún
cursou o magistério, mas não chegou a
exercê-lo na escola formal. Antes de fa-
zer 20 anos, descobriu o rádio e foi fazer
programas educativos para uma emisso-
ra oficial argentina, no início dos anos 40.

Segundo relata a pesquisadora Ma-
ria de Fátima Caracristi no texto "As
ideias de Mário Kaplún: fenómeno lati-
no da comunicação educativa", foi a
convite do sociólogo brasileiro Darcy
Ribeiro, que em 1974 dirigia um pro-
grama das Nações Unidas de apoio ao
governo peruano, que ele pela primeira
vez exerceu a função docente e, poste-
riormente, sistematizou suas ideias, que
fundiam educação e comunicação. Des-
sas experiências, resultou mais tarde o
livro El Comunicador Popular (Edito-
rial Humanitas, Buenos Aires, 1987).

Segundo Ismar de Oliveira, do NCE
da ECA/USP, nesse tempo a ideia de
educomunicação ainda partia de uma
perspectiva mais "denuncista", derivada
da leitura crítica dos meios feita a partir
de uma visão de que estes são instrumen-
tos de manipulação utilizados por quem
está no centro do poder, numa linha
identificada com a Escola de Frankfurt,
dos pensadores Adorno e Horkheimer.

Derivada das práticas dos movi-
mentos populares latino-americanos e
da militância política desses grupos nos
anos 60, 70 e 80, a educomunicação

tem duas bases fundantes, expressas em
duas obras de grande repercussão no
início da década de 70: Para Ler o Pato
Donald, de Armand Mattelart e Anel
Dorfman, e Extensão e Comunicação,
do educador brasileiro Paulo Freire.

A primeira resume um aspecto essen-
cial do que se vivia naquele momento,
especialmente nos países que estavam sob
ditaduras: a força da indústria cultural e a
eliminação de muitas vozes dos meios
de comunicação, com uma unificação das
formas de ler os fenómenos sociais.

"A mídia e a escola silenciavam so-
bre grandes temas, como o meio ambien-
te", relembra Ismar de Oliveira. "Ao mês-

mo tempo, eram editados mensalmente
três milhões de exemplares de veículos
nanicos, com cem a mil unidades de cada
título, às vezes feitos no mimeógrafo."

Em seu livro, Freire analisava a con-
vivência de técnicos de assistência agrí-
cola e camponeses no Chile, mostrando
como as diferentes fontes de referência
dos dois grupos impactavam a interação
e refletindo sobre o discurso pedagógi-
co e o conceito de "invasão cultural".

Nessa época, com a crescente
constatação do poder dos meios, a lei-
tura crítica ganhava corpo. Instituições
religiosas, na América Latina e nos Es-
tados Unidos, faziam campanhas de na-
tureza moral contra programas de rádio
e TV. Pipocavam também estudos psi-
cológicos sobre o impacto da mídia.

Na virada para os anos 80, come-
ça-se a acreditar que a recepção é um
processo ativo em que os espectado-
res, ao confrontar os conteúdos de
determinados programas, dão-lhes
novos sentidos de acordo com suas
vivências e seu contexto cultural.

É nessa época que surge a ideia de
educomunicação. "Partia-se de uma nova
perspectiva, de uma visão construtivista.
que vê o aluno como um sujeito que ne-
cessita de ajuda para construir seu pro-
cesso de recepção da mídia e que precisa
se construir enquanto cidadão. Para isso,
deve conhecer e experimentar as lingua-
gens para criar critérios de análise", diz
Oliveira. "A educomunicação tem como
meta a total dialogicidade, mas sabemos
que isso é utopia. Sabe-se que há um pa-
pel iluminista da educação", finaliza.

(Rubem Barros)



No dia 20 de maio do cor-
rente ano, Lúcia Araújo, di-
retora do Canal Futura, de-

clarou diante de um público que lotava
o auditório da Universidade do Vale
do Paraíba (Univap), em São José dos
Campos, SP: "A educomunicação não
é uma das práticas do Canal Futura,
é sua própria razão de ser".

Semanas depois, no dia 7 de junho,
foi entregue, na cidade de Sherbrooke,
Canadá, a terceira edição do Prémio
Internacional de Educomunicação. A
honraria, oferecida pela Union
Catholique Internationale de Ia Presse
(UCIP), com sede em Genebra, Suíça
- foi atribuída a três experiências, uma
destacando o papel de um psicólogo e
educador de Cuba, Pablo Ramos, cria-
dor da organização denominada "Uni-
verso Audiovisual dei Nino Latino
Americano"; uma segunda, destacan-

do o papel de um portal africano
(www.journalismeafricain. com), volta-
do para a formação ética de profissio-
nais de imprensa num país onde são ra-
ras as oportunidades de preparar jor-
nalistas para atender às necessidades da
população, e uma terceira, para o Jor-
nal da Tarde, periódico do Grupo Es-
tado, na cidade de São Paulo, que, aos
domingos, em associação com o Nú-
cleo de Comunicação e Educação da
USP (NCE/USP), publica uma página
inteiramente dedicada a uma pedago-
gia diferenciada, que abordada um
tema transversal aos conteúdos esco-
lares, propondo o uso dos processos e
das linguagens da mídia em sala de
aula, a partir da perspectiva educomuni-
cativa (página "Pais e Mestres").

Entre um acontecimento e outro, no
dia 30 de maio, a Escola de Comunica-
ções e Artes da mesma USP decidiu, em

reunião de seu órgão máximo, a Con-
gregação da entidade, criar uma Licen-
ciatura em Educomunicação. O curso,
com duração de quatro anos, provavel-
mente receberá seus primeiros vesti-
bulandos em 2009.

O que há de comum entre essas
ações, envolvendo uma ONG interna-
cional (na Suíça); a mídia impressa (um
jornal e uma emissora de TV), os pro-
dutores de um portal de internet, um
agente cultural de Cuba, além de uma
universidade, por sinal a mais importante
do Brasil em termos de pesquisa cientí-
fica? Todos estão sintonizados num úni-
co conceito: a educomunicação.

Mas, afinal, o que é "educo-
municação"?

O NCE/USP a define como "um
campo de ação e de intervenção social
em espaços educativos que objetiva criar
e manter ecossistemas comunicativos



abertos e democráticos, facilitadores do
pleno exercício da cidadania". Como
atividade profissional, reúne especialis-
tas voltados para o estudo e o exercício
das mediações existentes entre a comu-
nicação, a educação e a cultura. Tem
como meta ampliar o coeficiente comu-
nicativo das ações humanas e está pre-
sente nos mais diversos setores da socie-
dade, incluindo o mundo do trabalho, a
mídia, a escola, os centros culturais e as
organizações não-governamentais.

À primeira vista, o termo parece es-
tranho e abstrato. O que não deixa de
ser verdade, por tratar-se de um neolo-
gismo desconhecido do grande público
até os inícios dos anos 2000. O fato tem
levado alguns a lhe emprestar significa-
dos particulares dentro das expectativas
criadas no passado pelo que tradicional-
mente aproximou os campos da
educação e da comunicação.

Assim, alguns educadores costumam,
por exemplo, identificar a educomu-
nicação com as "tecnologias da educa-
ção", referindo-se ao emprego dos recur-
sos da informação no ensino. Outros a
restringem ao esforço de formação de
consumidores críticos da mídia, uma área
conhecida também por "educação para
a comunicação" (media educatiori).

Por seu lado, há os que entendem
fazer educomunicação quando assu-
mem como legítimo o discurso da res-
ponsabilidade social e investem no que
se denomina como "comunicação
educativa" para obter resultados rápi-
dos de mudanças de comportamento
junto ao público infanto-juvenil, me-
diante a atuação de ONGs que traba-
lham com a mídia.

Já o NCE prefere usar o conceito para
designar o conjunto dessas ações, desde
que realizadas sob alguns pressupostos,
como, por exemplo, o da gestão demo-
crática dos recursos da informação.

Essa foi a perspectiva que distin-
guiu, por exemplo, a formação ofere-
cida pelo projeto Educom.Rádio a edu-
cadores e estudantes de 455 escolas do
Município de São Paulo, entre 2001 e
2004: o que o NCE/USP buscou não
foi simplesmente o uso do rádio en-
quanto tecnologia ou linguagem alter-
nativa na escola, mas, sobretudo, o pla-
nejamento e a gestão das relações co-
municativas entre os pólos formadores
da comunidade escolar. Isso explica por
que foi justamente uma escola que não
havia recebido o equipamento de rádio
em decorrência de sua participação no
Educom a que mais se distinguiu, nos
anos posteriores ao curso. Os profes-
sores e alunos, ao entenderem que o
importante é o emprego dos recursos
da comunicação de forma democrática
e participativa, chegaram a criar uma
ONG, a partir da qual passaram não
apenas a capacitar os novos alunos,
como também a assessorar outras uni-
dades escolares em sua região.

Apesar dos exemplos arrolados, o
conceito da educomunciação ainda não
foi incorporado ao cotidiano de educa-
dores e comunicadores. Prefere-se fa-
lar em dois campos que ora se confron-
tam (educadores condenando a quali-
dade dos produtores televisivos), ora se
aproximam (meios de comunicação in-
vestindo em programas educativos),
mas que jamais se unem, sob pena de
descaracterização recíproca. O mergu-
lho no mundo da comunicação tem
sido muito mais uma opção das novas
gerações. As mais recentes pesquisas
sobre aproveitamento escolar têm
mostrado que um número relativamen-
te grande de estudantes abandona a
escola por considerar obsoleta a sua
didática, enquanto as escolas que ga-
nham visibilidade nos exames do
MEC são justamente aquelas que ado-
tam o audiovisual e as linguagens
midiáticas em suas práticas curricu-
lares ou extracurriculares.

Para os professores que ainda du-
vidam da necessidade de uma real
aproximação entre esses dois cam-
pos, lembramos as palavras de
Geneviève Jacquinot, professora da
Universidade de Sorbonne, em Pa-
ris, pronunciadas em congresso so-
bre educomunciação ocorrido em
São Paulo, em 1998. Segundo ela,
não há mais o que temer. A aproxi-
mação entre a escola e a comunica-
ção tornou-se compulsória, por vá-
rias razões, entre as quais "o fato de
que as teorias da comunicação, como
as teorias da aprendizagem, atual-
mente convergem para substituir o
paradigma da "transmissão" de co-
nhecimentos, como valores, pelo da
"mediação", compreendida como
modelo interpretativo e relacional de
apropriação de conhecimentos".

Ismar de Oliveira Soares é coordenador
do Núcleo de Comunicação e Educação
da ECA/USP ismarolive@yahoo.com

Text Box
Fonte: Educação, ano. 11, n. 123, p. 28-41, jul. 2007.




