Parte 3 - Meios e conteúdos
Eliana Nagamini
Ana Luisa Zaniboni Gomes
(orgs.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
NAGAMINI, E., and GOMES, A. L. Z., eds. Meios e conteúdos. In: Dinâmicas e suportes para
conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação [online]. Ilhéus, BA:
EDITUS, 2017, pp. 212-279. Comunicação e educação series, vol. 4. ISBN: 978-85-7455-487-7.
https://doi.org/10.7476/9788574554877.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative
Commons Atribição 4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0.

Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

PARTE 3
Meios e conteúdos

Comunicação na Educação: uma proposta de novos formatos de
conteúdos para a educação formal, presencial ou on-line

| 211

Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

Polivoz: um ensaio educomunicativo para
o fortalecimento do Jornalismo1
Andrea Trigueiro2
Davi Saboya Barretto3
Milena Cavalcanti Lira4
Rossini Pereira Gomes5
Jéfte Fernando de Amorim Barbosa6
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE

Palavras-chave: Educação. Comunicação. Educomunicação. Radiojornalismo. Webradiojornalismo.

Polivoz: transmídia no webradiojornalismo
Em meio ao debate sobre o fim ou não do rádio no cenário da internet, é urgente que professores e profissionais que lidam com esse dilema
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atentem para as inúmeras experiências que estão sendo desenvolvidas país
afora e que trazem práticas capazes de dar fôlego novo a esse veículo e à
práxis jornalística. Nesse sentido, apresentamos o Polivoz, uma experiência
de ensino de radiojornalismo com práticas educomunicativas em ambiente
formal de educação, como possibilidade de um caminho para o ensino da
Comunicação que contribui para o fortalecimento não só do veículo, mas do
Jornalismo e do processo de aprendizagem na área.
O programa de rádio Polivoz foi uma experiência desenvolvida na
disciplina de Radiojornalismo III, com estudantes do quarto e quinto períodos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), situada no Recife/PE, que envolveu 20 estudantes da graduação e foi
produzido durante dois semestres consecutivos.
O primeiro Polivoz foi ao ar em 4 de setembro de 2014 e, em sua
“primeira temporada”, foi produzido semanalmente, na perspectiva do Jornalismo Especializado, com temáticas como Educação, Cultura e Saúde.
Foi adotado um sistema de rodízio de funções entre os estudantes, que se
alternaram na reportagem, produção e apresentação. O objetivo foi permitir
a experimentação das rotinas do radiojornalismo nas suas diversas atividades
e garantir uma diversidade de situações cotidianas do veículo, a fim de que
se pudesse identificar vocações e desenvolver habilidades. Naquele primeiro semestre, foram produzidas, em uma iniciação ao universo radiofônico,
vinhetas e spots do programa. Em seguida, foram elaborados os conteúdos
das matérias, de acordo com técnicas que permitiram aos alunos aprimorar
a apuração, entrevista, texto, edição e locução. A produção do script e a execução propriamente ditas do programa, gravado “ao vivo”, foram as etapas
finais que atestaram que o processo teria alcançado seu fim: o produto.
A “segunda temporada”, desenvolvida no semestre seguinte pelo
mesmo grupo de estudantes, teve como proposta aprimorar técnicas de radiojornalismo a partir da produção e cobertura de grandes eventos na área
de Comunicação: o Encontro Nordestino pelo Direito à Comunicação
(ENDC) e a Semana de Comunicação Pública, ambos realizados no Recife.
Desta vez, um ingrediente novo foi adicionado à receita para desafiar ainda
mais os comunicadores a uma nova experimentação: o uso das mídias sociais
e a produção de conteúdo para a web, como propõe a ementa da disciplina
ministrada à época, Radiojornalismo III.
A partir das temáticas dos dois eventos, os estudantes debateram
entre si e concluíram que a Comunicação Social na contemporaneidade
demanda um modelo de Jornalismo que se apresente de forma participativa
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e democrática. Neste momento da experiência, contextualizada no seio da
cibercultura, foram produzidos conteúdos transmídia para as redes sociais
— Facebook e Instagram — com a publicação de diferentes formatos jornalísticos, entre fotos, vídeos, textos e áudios.
O telefone celular foi o principal meio utilizado pelos estudantes para
a gravação e edição dos conteúdos, aproveitando, como propôs Freire (1998),
o contexto que lhes é familiar — neste caso, as ferramentas proporcionadas
pela cibercultura. Tal fato nos leva ao que diz Jenkins (2006) sobre o aparelho
celular ao afirmar que ele não tem mais as chamadas como uso primário e que
a convergência em que vivemos atualmente começa nas próprias mídias. Esse
processo, e a discussão dele em sala, levou os alunos a perceberem melhor as
características do rádio, vistas previamente em teoria a partir de Luiz Artur
Ferraretto (2007) e Eduardo Meditsch (2007). Este último destaca que
o termo radiojornalismo, originalmente, remete à palavra impressa e
embora historicamente a tenha superado, com a transposição da atividade aos meios eletrônicos, essa mudança não se fez sem que trouxesse, em sua esteira, uma série de tradições, normas, hábitos e técnicas
daquele outro tipo de suporte material. Na medida, porém, em que os
novos suportes modificaram a atividade, a fixação na designação anterior — o congelamento do conceito — por vezes obscurece as diferenças estabelecidas nessa mutação. O rádio informativo não é apenas
um novo canal para a mesma mensagem do jornalismo, é também
um jornalismo novo, qualitativamente diferente, e a designação diversa
procura dar conta dessa transformação (MEDITSCH, 2007, p. 30).

Tal processo contribuiu para a formação dos alunos, uma vez que permitiu o debate sobre a democratização da Comunicação, tema caro à formação
do jornalista e pauta central dos dois eventos que foram a fonte dos programas
especiais. Durante as discussões, foi possível observar nas falas o exercício e o
amadurecimento do pensamento articulado em ideias, posicionamentos e propostas de debates aprofundados sobre os assuntos que permeiam o contexto da
Comunicação, como concentração da mídia, oligopólios e monopólios midiáticos, participação da sociedade nos meios de comunicação de massa, entre outros.
Além disso, no fazer prático dessa experiência, observou-se a apropriação de técnicas do webradiojornalismo, levando os estudantes a desenvolverem as habilidades previstas para o curso de Jornalismo. Assim, o Polivoz
se constituiu uma importante ferramenta de aprendizagem, em consonância
com as atuais demandas sociais e culturais do fazer jornalístico e as novas
práticas do mercado de trabalho.
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Se de um lado o caráter educomunicativo do processo, como veremos a
seguir, foi primordial para o aprofundamento da reflexão teórica e compreensão
dos temas propostos na ementa; de outro, o uso dos elementos da cibercultura, na
qual os estudantes estão imersos, foi imprescindível para o trabalho e contextualização do radiojornalismo contemporâneo. Além disso, o rodízio de funções propiciou aos alunos muito mais apropriação da diversidade de habilidades e possibilidades de atuação profissional oferecidas pela atividade jornalística no rádio e na web.
Em tempos que se vivem profundas transformações sociais e políticas, e o Jornalismo tem buscado se reinventar como modelo de negócio,
a experiência do Polivoz aponta uma possibilidade metodológica de ensino
de Comunicação que empodere o estudante e o nutra com possibilidades
de aprendizagem. Não apenas no espaço formal, mas também fora da sala
de aula, no bairro, na cidade, garantindo seu aperfeiçoamento profissional e
pessoal em relação à sociedade em que vive.
Do ponto de vista processual e tecnológico, tais características ganham ainda mais peso, uma vez que os estudantes estão cada vez mais mergulhados em um momento histórico em que
um único meio físico — sejam fios, cabos ou ondas — pode transportar
os serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo
inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio
— seja a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia — agora pode ser
oferecido de várias formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um
que existia entre um meio de comunicação e seu uso está corroendo
(JENKINS, 2006, p. 35).

A experiência educomunicativa aprimora o processo de
produção
Os estudiosos do campo da Educomunicação defendem um processo educacional capaz de favorecer o protagonismo e a emancipação das
pessoas por meio de experiências dialógicas que se configurem como uma
opção ao modelo educacional vigente atualmente. Um dos principais defensores dessa perspectiva é o professor Ismar de Oliveira Soares (2000, p. 115),
para quem a Educomunicação é
o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer
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ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais,
tais como escolas, centros culturais, emissoras de TV e rádios educativas,
centros produtores de materiais educativos analógicos e digitais, centros
coordenadores de educação a distância ou e-learning, e outros.

Nos espaços acadêmicos formais, o que se observa é que ainda é incipiente o uso dos princípios educomunicacionais que são definidos por Soares (2000):
a) a promoção do acesso democrático à produção e à difusão de informação; e b) a
facilitação do ensino-aprendizagem por meio do uso criativo dos meios de comunicação. Por essa razão, a experiência do Polivoz é relevante para o campo, uma
vez que sistematizou a prática desses princípios no espaço formal da Universidade.
Esse campo de atuação educomunicativo tem ligação direta com
a perspectiva de compartilhar, trocar e de se relacionar. Nesse sentido, esse
debate se aproxima do trabalho de teóricos da educação, como Paulo Freire,
que definiu a Comunicação como aspecto fundamental das relações humanas. Em seus estudos, Freire (1981) defende a Comunicação como premissa
para haver conhecimento de fato e entende esse processo dentro de uma
uma relação igualitária e dialogal entre os sujeitos. “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1981, p. 78), define o autor.
Durante a experiência educomunicativa do Polivoz, também foi
possível perceber o campo fértil para a existência de um ecossistema comunicativo7, com a participação ativa dos sujeitos e o respeito à diversidade de
opiniões em que todos e todas são ouvidos e têm garantido o direito à fala e
ao exercício da reflexão sobre o fazer proposto por Paulo Freire (2008). Para
este, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2008, p. 22).
Tanto os programas temáticos produzidos no primeiro semestre da
disciplina de Radiojornalismo II quanto as duas grandes coberturas especiais
feitas durante o Encontro Nordestino pelo Direito à Comunicação e a Semana de Comunicação Pública, vivenciadas na disciplina de Radiojornalismo
III, foram marcados pela autonomia dos estudantes na tomada de decisão e
debates durante todo o processo.

7 A expressão ecossistema comunicativo foi utilizada inicialmente por Jesús Martín-Barbero
(1997), sobre meios e tecnologias, e foi transposta para o conceito de Educomunicação.
A expressão abarca os diversos atores envolvidos em uma prática educomunicativa e seus
espaços de interação.
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No segundo semestre, consolidadas as práticas de radiojornalismo
e ainda desvendando o universo do webradiojornalismo, os alunos foram divididos em equipes com, em média, 11 repórteres de rádio, três social media,
um produtor e três âncoras (já não apenas apresentam, mas também comentam, opinam). A cobertura dos dois eventos foi realizada em tempo real nas
redes sociais com a produção de flashes, textos, fotos, entrevistas e vídeos, sejam eles do evento ou mesmo da preparação do programa final, os bastidores.
Em todas as edições, o produto final do Polivoz foi um programa de
rádio com 50 minutos de duração, ao vivo, com vinhetas, spots, reportagens,
quadros fixos e entrevista de estúdio ao vivo. No entanto, o uso das redes sociais permitiu uma vivência prática de convergência midiática, ressaltando,
assim, o papel da internet nas novas formas do fazer Jornalismo.
O início da produção das duas edições especiais do Polivoz se deu
por meio de uma entrevista coletiva com os organizadores dos referidos eventos para que surgissem as pautas. Esse foi o momento em que os estudantes
se apropriaram da temática de cada evento para, então, se dividirem entre
as diferentes funções e pautas. Não havia a função do editor, pois a proposta
era que a versão final do texto fosse conquistada de forma colaborativa, em
um processo de ensino e aprendizagem mútuo no qual a hierarquia era horizontalizada com base nos preceitos das práticas educomunicativas, mediadas
pela professora autora deste artigo. Tal conduta, calcada nos ensinamentos de
Freire (1998), pode ser sintetizada na fala de Jenkins (2006, p. 28): “nenhum
de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar
as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades”.
O passo seguinte à coletiva foi a reunião de pauta, realizada com os
alunos, mediada pela professora, na qual as funções do programa e as pautas foram divididas. A escolha das funções e das pautas a serem cumpridas
seguiu a lógica das aptidões e disponibilidades de cada um, com o encorajamento à experimentação. O encaminhamento das matérias foi feito por
meio da discussão em sala de aula sobre as principais temáticas em torno dos
assuntos com base em critérios de noticiabilidade8.
Enquanto os repórteres cuidavam da apuração e produção de suas
respectivas matérias, tendo o espaço do grupo secreto do Facebook para tirar
dúvidas, a equipe das redes sociais criou e alimentou as páginas nos perfis do

8 Amplitude, frequência, negatividade, caráter inesperado, clareza, consonância, continuidade e composição.
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Facebook9 e do Instragram10, além da conta na plataforma de streaming de
áudio SoundCloud11. Todas as redes sociais têm os conteúdos armazenados e
disponíveis com as publicações originais para consulta.
Dentro desse processo de construção do programa, em uma segunda reunião presencial, os estudantes expuseram o tema de suas matérias para
o fechamento da abordagem do tema proposto. Com a pauta encaminhada,
todos seguiram para a cobertura factual on-line, em tempo real, das atividades previstas nos dois eventos que tiveram a cobertura do Polivoz.
Como última tarefa da disciplina, para que fosse possível materializar
a experiência do Polivoz, foi feita a sistematização dos dados da cobertura da
Semana de Comunicação Pública para uma etapa final de armazenamento
de dados a seguir. O evento durou quatro dias e contou com atividades nas
seguintes instituições de ensino superior: Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Faculdades Integradas Aeso/Barros
Melo, Faculdade Joaquim Nabuco, Centro Universitário Maurício de Nassau
e Senac. Nesses dias, foram produzidos e publicados, ao todo, no Facebook:
70 fotos, 15 flashes e dez vídeos. Além disso, foram compartilhadas seis publicações de outros perfis que também noticiaram o evento. O balanço final trouxe
os seguintes números: 13.508 visualizações, 803 curtidas e 38 compartilhamentos. Os dados foram contabilizados pela equipe que atuou nas redes sociais.
O momento que se seguiu à cobertura em tempo real dos dias do
evento foi caracterizado pela discussão, em um terceiro encontro presencial,
de como transformar esse material bruto, fruto da cobertura factual, em reportagens especiais que seriam utilizadas no programa de rádio, com o desafio de tornar os produtos jornalísticos atemporais. Como primeiro passo, foi
criado o espelho do programa. Posteriormente, os três âncoras se reuniram
em outros três momentos distintos para desenvolver o script.
Ao longo de todo esse processo, o uso do grupo secreto do Facebook foi a sala de aula sem paredes, em que todos puderam postar para tirar
dúvidas, fazer perguntas, consultas ou compartilhar textos para subsidiar o
trabalho da equipe, além de informações sobre tempo e deixas das matérias.
Depois da opinião dos integrantes do grupo, e de forma colaborativa, os estudantes finalizaram suas produções.

9 <https://www.facebook.com/polivoz>.
10 <https://instagram.com/polivozpe>.

11 <https://soundcloud.com/radiopolivoz>.
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O programa Polivoz Especial Comunicação Pública foi exibido com
dez reportagens de rádio, ao todo, com os seguintes temas/retrancas: 1. Regulação/Mídia (Rebeka Rodrigues); 2. Regulamentação/Proposta (Agostinho
Santiago); 3. Dificuldades/Qualidade (Mayara Ezequiel); 4. Direitos Autorais
(Maria Eduarda Barbosa); 5. Audiovisual/Distribuição (Marina Meireles); 6.
Voz/Regionalização (Kamyla Brito); 7. Radialista/Mercado (Karoline Gomes);
8. Áudio/Qualidade (Marcela Moreira); 9. Imagem/Qualidade (Marina Araújo); Comunicação/Saúde (Tatiana Ferreira); e 10. Adesão/Mobilização (Eliane
Lima). Durante o programa, houve ainda um debate sobre as temáticas exibidas com um dos coordenadores do evento, Felipe Peres Calheiros.
Além das matérias e entrevistas, o Polivoz ainda contou com quatro
spots educativos e temáticos que foram produzidos pelos estudantes e inspirados
nos princípios da Comunicação Pública, instituídos pela Lei nº 11.652, de 7 de
abril de 2008, e que serviram de base durante a apuração das pautas, entre eles:
1. Produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas;
2. Promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à
produção independente;
3. Não discriminação religiosa, político-partidária, filosófica, étnica, de
gênero ou de opção sexual;
4. Observância de preceitos éticos no exercício das atividades de radiodifusão;
5. Participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade
da sociedade brasileira (BRASIL, 2008, p. s/p).

Desse modo, a produção deste material também permitiu aos alunos uma incursão sobre a legislação que dispõe sobre a Comunicação Social,
possibilitando, assim, um espaço para a reflexão e debate sobre a dialética das
relações entre legislação, práticas profissionais, mercado e demandas sociais
e culturais contemporâneas.
Depois de pronto, o programa Polivoz Especial Comunicação Pública foi disponibilizado na plataforma SoundCloud12 e, em seguida, compartilhado na fanpage para que fosse disponibilizado para os internautas. Todos os programas produzidos durante a cobertura feita pelos estudantes estão
disponíveis na fanpage do grupo.
12 Disponível em: <https://soundcloud.com/radiopolivoz/programa-polivoz-especial-comunicacao-publica>. Acesso em: 10 nov. 2016.
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Além disso, o programa foi submetido ao Comitê de Conteúdo da
Rádio Universitária, no Recife. Ele foi aprovado e veiculado posteriormente
na grade de programação13.

Um ensaio para o fortalecimento do Jornalismo
O Polivoz foi traçado com base em estratégias educomunicativas desde
a sua concepção. A hierarquia horizontalizada contribuiu para que os alunos percebessem o quão proativos podem ser em suas atividades dentro e fora da sala de
aula. Ter a liberdade para tomar iniciativas e solucionar juntos os desafios fez do
grupo não somente conhecedor dos temas propostos, mas também emancipou os
sujeitos envolvidos no processo para que trilhassem seus próprios caminhos a partir
de um ambiente favorável ao conhecimento de forma crítica e autônoma.
O trabalho em equipe fortaleceu a comunicação e a sintonia entre
os integrantes do grupo, favorecendo, assim, o clima de confiança mútua e
aprendizado colaborativo. Mais do que a produção de programas, o Polivoz
cooperou para que fosse possível descobrir habilidades dentro das técnicas
previstas para o Radiojornalismo em diálogo com a internet. Aumentou, ainda, a disposição em ouvir e compreender as habilidades uns dos outros.
O papel da professora na disciplina foi o de animar o processo e mediar as discussões, aprendizagem e conflitos. Uma postura de mediadora em
vez de mera depositária dos saberes. A prática vivenciada durante o Polivoz
dialoga com o pensamento de Moran (2000 p. 57):
Educar é colaborar para que professores e alunos — nas escolas e organizações — transformem suas vidas em processos permanentes de
aprendizagem. E ajudar os alunos na construção de sua identidade, do
seu caminho pessoal e profissional — do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação
que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos.

O processo desenvolvido por meio das práticas educomunicativas se
mostrou fundamental na aprendizagem. Além do amadurecimento na prática
e na produção de conteúdos para o Polivoz, tal processo possibilitou aprender
a trabalhar em equipe por meio da diversidade de temas e rodízio de funções.

13 Disponível em: <http://www.unicap.br/assecom1/?p=56082>. Acesso em: 02 jul. 2016.
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Assim, pode-se concluir que o Polivoz é uma experiência relevante
de ensino das técnicas do radiojornalismo com práticas educomunicativas
em um ambiente formal de educação, que contribui para o fortalecimento
do Jornalismo na formação dos estudantes, por meio de experiências comunicacionais contemporâneas e leitura crítica de mídia. A partir dele, é possível
observar posturas mais protagonistas e emancipatórias dos sujeitos envolvidos,
que estão saindo da universidade para ocupar as vagas do mercado tendo uma
outra compreensão de seu papel social diante da Comunicação e atentos às demandas sociais pelas quais clama a população, nem sempre representada nos
veículos da mídia corporativa que temos atualmente. A experiência do Polivoz
nos convida — professores, pesquisadores e jornalistas — a novas incursões nas
relações entre sala de aula e mercado de trabalho com vistas ao favorecimento
de um Jornalismo de qualidade tendo a graduação como semente a ser germinada para que seus frutos sejam colhidos mais adiante.
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Apresentação
A Amazônia está em risco, todos sabemos. Ante as ameaças da poluição atmosférica, da mudança climática, da erosão e da contaminação dos solos,
afirma-se a ideia de desenvolvimento sustentável com o encargo de transmitir
um ambiente viável às gerações que nos sucederem. Hoje, todo estudante que
tenha concluído o Ensino Médio certamente flertou com o tema da preservação da Floresta Amazônica. A educação ambiental, regida pelos princípios da
sustentabilidade e do consumo responsável, chega até as escolas via ações que
buscam capturar futuros adeptos ou ativistas. Afetados pelo propósito de brecar
a destruição do planeta e pelo ideal de melhorar a qualidade da vida humana,
jovens aderem cada vez mais às formulações dos grupos ambientalistas.
As propostas ora utópicas, ora pragmáticas ensejadas por estes grupos
parecem conter a esperança de que a recuperação da natureza ajude a revigorar

1 Texto ampliado do original apresentado no GP Comunicação e Educação do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2016.
2 Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Professora adjunta do Instituto de
Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pesquisadora do LAB-AMPE - Laboratório Transdisciplinar em Ambiente, Paisagem e Corpo: experimentações
entre arte e política na Amazônia, do Instituto de Ciências das Artes (ICA) da UFPA.
E-mail: risuenho64@gmail.com
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sociedades anêmicas, curar culturas perversas, devolver ao homem pré-apocalíptico a capacidade de amar, criar e gostar da vida, que a industrialização e a urbanização aceleradas estão colocando a perder (KEHL; SIMÕES; COSTA, 1986,
p. 21). Portanto, as preocupações com o futuro planetário estão bem vivas; elas
habitam e alertam permanentemente a consciência do presente, alimentando as
controvérsias públicas, solicitando medidas de proteção para o patrimônio natural, ainda que o ecodesenvolvimento esteja longe de dispor dos meios técnicos e
sistemas reguladores dos quais necessita (LIPOVETSKY, 2004, p. 69).
Não há dúvidas que os interesses econômicos imediatos continuam
a ter precedência sobre a atenção para com as gerações futuras. Lipovetsky
(2004, p. 69) argumenta que a pane das representações do futuro, o eclipse da
ideia de progresso e a impotência para imaginar o futuro só aumentam a sobrepotência técnico-científico para transformar radicalmente o porvir: a febre
da brevidade é apenas uma das facetas da civilização futurista hipermoderna.
Enfatiza ainda que, enquanto o mercado estende sua “ditadura” do curto prazo, os riscos ambientais assumem posição primordial no debate coletivo.
Para Martín-Barbero (2014, p.109), o vazio das utopias que atravessa o campo da política vê-se preenchido nos últimos anos por um acúmulo
de utopias provenientes do campo da tecnologia e da comunicação: “aldeia
global”, “mundo virtual”, “ser digital” etc. A comunicação tem representado,
então, um papel decisivo, entre veículos e conteúdos, entre controles e liberdades de informação e expressão, para a amplificação desse debate formado
por embriões de uma nova cidadania e um novo espaço público, configurados
por uma enorme pluralidade de atores e leituras críticas que convergem para
um compromisso emancipador e uma cultura política na qual a resistência é,
ao mesmo tempo, forjadora de alternativas (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 8).
Os atuais ativistas integram grupos formais ou informais que, conforme categoriza Giacomini Filho (2004, p. 164), fazem uso desde métodos
políticos legais como a negociação, a intervenção em ações empresariais, a
liderança em discussões e protestos, até o uso da força física, porém sempre
amparados pela legitimidade ideológica de defender o ambiente. No caso específico da Amazônia, Leff (2002, p. 161) informa que as associações ambientalistas prescrevem medidas necessárias para impedir maior destruição, como a
implantação das unidades de conservação já aprovadas e não efetivadas legalmente; o fortalecimento das instituições encarregadas da proteção ambiental;
a adoção de mecanismos fiscais que punam a extração ilegal de madeira e beneficiem exclusivamente sua produção através de manejo florestal sustentável
e certificado; a destinação das áreas griladas para a criação de áreas de proteção
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como parques e reservas extrativistas de uso sustentável; e o apoio financeiro a
projetos de manejo florestal comunitário, entre outras ações.
Entretanto, um traço especialmente marcante na divulgação dos
ideais “verdes” é a sua relação com a visibilidade. O apelo às causas, as denúncias e as convocações ao engajamento são publicizadas de diferentes modos em boa parte das mídias e redes sociais, o que produz, sem dúvida, a
adesão significativa da juventude.
Esta “adesão” deve ser alimentada, tanto quanto possível, por um
amplo espectro de informações científicas, mas ainda nos parece necessário
criar formas mais afirmativas de reflexão, de experiência, de acesso, de apropriação e construção de sentidos pela escola ou, mais propriamente, pelos
alunos durante o processo de escolarização. Ao especular sobre a difusão de
conteúdos científicos relacionados à preservação da Amazônia produzidos
por instituições oficiais de pesquisa ambiental, disponibilizados na internet,
este texto não busca inventariar ou analisar sites específicos, configurados
em um corpus, mas traçar um percurso teórico-reflexivo em torno das convergências temáticas entre educomunicação e divulgação científica on-line
sobre a preservação e sustentabilidade ambiental da Amazônia.

Porta-voz Científico on-line: Intermediações
A questão ambiental e seus corolários, a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, são, de longe, as representações mais recorrentes na
produção, difusão, gestão, recepção e consumo de conteúdos simbólicos sobre a Amazônia. É uma urgência estratégica compreender o modo como
esta região se mostra através dos porta-vozes científicos da necessidade de
preservar sua biodiversidade e garantir a sustentabilidade de seus recursos
naturais, em mensagens geradas e divulgadas pela internet.
É fato que, em se tratando da Amazônia, as instituições científicas
dispararam na frente como vozes autorizadas sobre a conservação ambiental
por dois motivos. O primeiro refere-se ao fato de a ciência estar cada vez mais
no centro das relações de poder transnacionais como um setor avançado de
geração de informação, o bem mais valioso para o mercado e para a indústria,
que ocupam posições privilegiadas na economia global. O segundo motivo
diz respeito ao uso pioneiro de plataformas digitais de comunicação pelas
comunidades científicas locais e globais como meio não apenas de difusão,
mas de produção de conhecimento.
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É fácil deduzir que, para o grande público, sobretudo o público jovem, a “largada” da ciência quanto ao uso de suportes midiáticos eletrônicos
como meio e fonte de informação tende a atestar que o futuro da Amazônia
pertence fundamentalmente às ciências “da natureza”, como a biologia, a
biotecnologia, a botânica, a geociências, a genética, etc., sem distinguir competências e habilidades teóricas e técnico-científicas que cabem a cada uma
dessas áreas do conhecimento, menos ainda suas transversalidades.
Para Lévy (2003, p. 198), o fato de os cientistas tenderem a ser vistos
como pessoas dotadas de curiosidade e de espírito crítico e que podem “ler tudo”
ou “ver tudo” não é exatamente um problema, a questão é considerar que o
comum dos mortais necessita de uma informação simples, pré-digerida e sem
contradição. O autor nos lembra que estes argumentos foram, a cada vez, empregados contra a democracia, contra o sufrágio universal, contra a liberdade de
imprensa, em favor da censura, e que consistem, finalmente, em sempre tratar
os cidadãos como sujeitos menores (LÉVY, 2003, p. 198). Lévy (2003, p. 197)
sustenta ainda que o pluralismo não é um fator de agravamento dos riscos de
manipulação, de desinformação ou de mentira, mas ao contrário, uma condição
para que vozes humanitárias, opositoras ou divergentes possam ser escutadas.
As considerações de Lévy, certamente, não significam que uma
informação “assinada” na internet por determinado grupo ligado à ciência
deva ser aceita sem análise, prescindindo de qualquer mediação social. Sabemos que a universalidade do saber informatizado não passa mais pela uniformidade da mensagem, do sentido ou do contexto, mas pela multiplicidade
flutuante de mensagens, dos sentidos e, principalmente, pelo potencial de
contato entre os sujeitos que as produzem. Isso torna a informação mais conhecida e mais debatida; em uma palavra, emancipadora.
De modo semelhante, Wolton (2006, p. 51) considera que, ao exercer
responsabilidades, um acadêmico sai de seu laboratório e se confronta com
questões de poder e de cooperação científica, ele mesmo se vê, então, tendo
que negociar e compreender o ponto de vista do outro. No próprio campo das
relações entre comunicação e educação, Soares (1999, p. 266) relata que é raro
um tecnólogo dialogar com um “educador de mídia” ou com um “educador
de artes”. Isso porque, de acordo com o autor, se pensa que os três estão lidando
com diferentes áreas de desempenho: um com o mundo das técnicas, outro
com o mundo da cultura e o terceiro com o mundo das artes.
O que está acontecendo, contudo, é que os projetos educativos que focalizam a análise da produção cultural nos meios de comunicação de
massa (na área da “instrução em meios de comunicação”), por um lado,
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e os projetos de utilização dos recursos de informação no ensino (área
das “tecnologias educacionais”), por outro, têm sido assumidos com sua
própria densidade, e tratados por centros de pesquisa especializados (os
centros de “educação para a comunicação” e os “laboratórios de tecnologia educacional”), o que não deixa dúvidas quanto à especificidade com
que cada área ou campo tem sido concebido (SOARES, 1999, p. 266).

A obrigação de se relacionar com o mundo externo, onde coabitam
muitas lógicas exógenas à sua, com as quais deve aprender a coabitar, recoloca outra questão importante que é a do lugar de porta-voz. A noção de portavoz é essencial para compreender as conexões entre ciência, comunicação
e educação, uma vez que a condição de alguém que fala no lugar dos que
não falam, dos não humanos (por exemplo: a natureza, a floresta, a paisagem
natural, os animais), é assumida pelos especialistas que orientam a difusão de
conteúdos de base científica disponibilizados nos sites.
Os não humanos, como designa Latour (2000, p. 119), obviamente,
não falam diretamente no coletivo, mas indiretamente pela mediação de porta-vozes que dispõem da autoridade (Ministério do Meio Ambiente, por exemplo) ou que a tomam (cientistas, “verdes”, industriais, empresários), e são tão
pouco contestados que parece não mais “falar”, mas apenas “retransmitir”:
O que pode uma bactéria recombinada no solo? Ninguém pode responder a essa questão sem passar pelos poucos laboratórios que se ocupam
com essa questão. Ninguém pode inscrever uma resposta sem consultar
os porta-vozes de Dijon, seus instrumentos, seus campos experimentais.
A resposta depende de quem? Dos preconceitos dos biólogos, da qualidade dos resultados, das bactérias, das peculiaridades do solo de Dijon,
da concorrência darwiniana das outras bactérias, do acaso, do ruído de
fundo? De tudo isso, talvez (LATOUR, 2000, p. 119-120, grifos nosso).

Todo porta-voz precisa decidir, então, se fala em seu próprio nome
ou em nome de seus representados (podendo ainda ser influenciado pelos
interesses de outros atores sociais), e todo receptor só pode emitir juízos de
valor ao se sentir afetado, por atração ou repulsa, pelas questões, no caso das
temáticas em discussão aqui, em torno da preservação ambiental. Tomemos
como exemplo o site do Prêmio Márcio Ayres para Jovens Naturalistas3, do
Programa de Pesquisa e Pós-graduação “Biodiversidade da Amazônia” do
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), entidade vinculada diretamente

3 Disponível em http://www2.museu-goeldi.br/marcioayres.
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ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O prêmio visa, entre outros objetivos, estimular nos estudantes dos
níveis de Ensino Fundamental e Médio o desejo de descobrir, por meio da
ciência, os diversos ambientes da região amazônica e suas inter-relações.
Na página inicial do site, a janela Biodiversidade responde à interrogação O que é biodiversidade? E dispara outras perguntas: qual é o valor de
um metro cúbico de água liberado pela Floresta Amazônica, por evaporação,
que retorna em forma de chuva, mantendo o clima úmido da região? Qual é
o valor dos nutrientes acumulados nos troncos e nas cascas de árvores centenárias? Quais seriam os prejuízos provocados pelos incêndios na Amazônia
se estes não se apagassem nas margens das florestas? Quanto vale um quilo
de carbono que deixa de ser liberado para a atmosfera por estar estocado em
suas florestas? Ao final dessas interpelações, a importância da biodiversidade
é enfatizada, como diria Latour (2000, p.122), “fora de suas qualidades intrínsecas”, ou seja, através dos valores determinados pelas transformações que
sofre depois “nas mãos dos homens”.
Além disso, a biodiversidade é fonte de imenso potencial econômico
por ser a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais e
também a base da indústria da biotecnologia, ou seja, da fabricação de
remédios, cosméticos, enzimas industriais, hormônios, sementes agrícolas. Portanto, a biodiversidade possui, além do seu valor intrínseco,
valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional,
cultural, recreativo... Com tamanha importância, é preciso conhecer e
evitar a perda da biodiversidade!4 .

O texto não deixa dúvidas quanto à necessidade de preservar a biodiversidade, hoje incontestável. Mas tende a provocar, como qualquer discurso competente, certa culpabilidade naquele que o recebe. A equação é simples: a culpabilidade deve conduzir à responsabilidade. A pior das culpas: ser amazônida e
“não saber” e, em sabendo, “nada fazer”, porque “com tamanha importância, é
preciso conhecer e evitar a perda da biodiversidade!”. Nossa intenção não é deslegitimar a centralidade das comunidades científicas quanto ao “fazer ciência”,
nem tampouco questionar a dinamicidade e interatividade da estrutura de seus
dispositivos comunicacionais, mas interrogar as reais possibilidades da recepção
crítica e exercício da seletividade na construção e ampliação de mecanismos
interpretativos dos conteúdos divulgados entre jovens estudantes amazônidas.

4 Disponível em <http://www2.museu-goeldi.br>.
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Comte-Sponville (2005, p. xx) sugere que toda responsabilidade decorre de uma lógica da decisão. Segundo este autor, ela não é um problema a
resolver, é uma escolha a fazer, o que não se dá sem hierarquias e renúncias.
Dizer-nos o que e como devemos fazer é uma coisa, mas se devemos fazer é
outra. Assim, ser responsável (estudante) é poder tomar uma decisão, inclusive em situação de complexidade e incerteza? Ser moral, então, é cuidar do
seu dever (escola)? Ser moralizador é cuidar do dever dos outros (ciência)?
Esta é uma pauta ético-filosófica que, embora complexa, precisa alcançar as escolas para ampliar o debate e a reflexão sobre as questões concretas
em torno da Amazônia, o que nos leva a pensar sobre o modo como a educação ambiental (e suas variações) tem chegado aos estudantes com ações e,
fundamentalmente, com princípios voltados para a preservação sustentável.

Educomunicação Socioambiental: Interdiscursos
Não consideramos pertinente, nem desejável, a este espaço fazer
uma digressão em torno dos marcos histórico-documentais e conceituais da
educação ambiental, seguramente uma das áreas do conhecimento precursoras da educomunicação socioambiental. De fato, as ações educativas, de
acordo com Carvalho (2004, p. xx), baseadas nos princípios da educação
ambiental, devem voltar-se à formação de atitudes ecológicas e cidadãs que
pressupõe o desenvolvimento de capacidades e sensibilidades para identificar e compreender os problemas ambientais, mobilizar-se e comprometer-se
com a tomada de decisões voltadas à melhoria da qualidade de vida, implicando responsabilidade ético-social e justiça ambiental.
Ao propor que a educação ambiental deva ser devotada à construção de
um saber transformador da relação sociedade-natureza, Leff (2002, p. 161) recoloca o problema da articulação das espacialidades e temporalidades de diferentes
processos naturais e sociais: a harmonização e conflito entre os ciclos econômicos e ecológicos, entre a valorização econômica e os valores culturais; entre a
maximização dos ganhos, dos tempos de regeneração dos recursos naturais e
dos processos de inovação e assimilação tecnológica; entre os diferentes espaços
ecológicos, geográficos, culturais, políticos e econômicos onde se concretizam
as ações da gestão ambiental. Ab’Sáber (1993) assevera que a prática da educação ambiental exige método, noção de escala, boa percepção das relações entre
tempo, espaço e conjunturas; conhecimentos sobre as realidades regionais e,
sobretudo, códigos de linguagem adaptados às faixas etárias dos estudantes.
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Atualmente, o termo socioambiental passou a ser utilizado em lugar da expressão ambiental, que, de origem profundamente naturalista, é
insuficiente para recobrir a interação sociedadenatureza. A adição do termo
“sócio” facilita, segundo Mendonça (2002, p. 48), posicionar a sociedade enquanto sujeito, elemento e parte fundamental dos processos relativos à problemática ambiental contemporânea.
Gadotti (2008, p. 63) propõe um novo neologismo: a ecopedagogia.
Esta se preocupa não apenas com a preservação da natureza (ecologia natural) ou o impacto das sociedades humanas sobre os ambientes sociais (ecologia social), mas com um novo modelo de civilização sustentável do ponto de
vista ecológico (ecologia integral), que implica a reorientação dos currículos
para uma mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais, que levaria
a mudar as relações humanas, sociais e ambientais configuradas na atualidade. A preservação depende de uma consciência ecológica, e a formação da
consciência depende da educação. Por isso, é necessária uma ecoformação.
E a ecoformação necessita de uma ecopedagogia (GADOTTI, 2008, p. 62).
Leff (2002, p. 163), por outro lado, reitera que o saber ambiental não se constitui em um saber homogêneo, ele vai sendo estabelecido na relação com o
objeto e o campo temático das diversas áreas de conhecimento, definindo-se
o ambiental de cada ciência, o que abre espaço para a interdisciplinaridade,
com a formulação de novas teorias, disciplinas e técnicas, exprimindo diferentes visões que correspondem a diversos interesses da sociedade, indo desde a perspectiva neoliberal até propostas decorrentes das chamadas “novas
racionalidades produtivas”.
É exatamente na interface entre o fazer educativo, os estudos ambientais e o agir comunicativo, que a educomunicação socioambiental se situa
enquanto área de estudo interdisciplinar e de intervenção social, nos últimos
anos. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ligado o Ministério do Meio Ambiente (MMA), publicou a Resolução 422, de 23 de março
de 2011, que estabelece diretrizes para conteúdos e procedimentos em ações,
projetos, campanhas e programas de informação, comunicação e educação
ambiental. Esta Resolução define a educomunicação como um campo de intervenção social que visa promover o acesso democrático dos cidadãos à produção e à difusão da informação, envolvendo a ação comunicativa no espaço
educativo formal ou não formal. A Resolução sustenta ainda que a educomunicação, como uma das abordagens possíveis da educação ambiental, deve ser
promovida, propiciando a construção, a gestão e a difusão do conhecimento a
partir das experiências da realidade socioambiental de cada local.
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O texto-base Educomunicação Socioambiental: Comunicação Popular e Educação, organizado por Costa (2008), que subsidia as propostas de políticas públicas associadas ao Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e orienta práticas de comunicação no campo da Educação Ambiental
do MMA, reitera que uma política de comunicação ambiental baseada nos
princípios da democratização, promoção da autonomia e emancipação, só se
materializa quando há condições de inclusão ampla no direito à comunicação,
que significa não só poder ter acesso à informação e aos bens culturais mediatizados ou não, mas também acesso à participação na criação e na gestão dos
meios de comunicação. Refere-se à educomunicação socioambiental como:
conjunto de ações e valores que correspondem à dimensão pedagógica
dos processos comunicativos ambientais, marcados pelo dialogismo,
pela participação e pelo trabalho coletivo (COSTA, 2008, p. 4).

A indissociabilidade entre questões sociais e ambientais no fazer-pensar dos atos educativos e comunicativos é ressaltada pelo termo socioambiental. A dimensão pedagógica, neste contexto, tem foco no “como” se gera os
saberes e “o que” se aprende na produção cultural, na interação social e com
a natureza. Se os documentos citados não deixam dúvidas quanto à atualidade
da área da educomunicação socioambiental, a participação da comunicação
nos espaços escolares ainda é vista por muitos sob a ótica de compreensão utilitária e de adestramento ideológico em torno da massificação de condutas tidas
como ambientalmente corretas, a partir da compreensão prescritiva da necessidade de “conscientização pública” para a mudança de valores, em função da
corrida pela informatização dos processos culturais e educativos.
Às vezes, confunde-se política de comunicação com ações de monitoramento e intervenção pontuais nos meios de comunicação e, outras vezes,
apenas com gestão e difusão da informação, da mesma forma como acontece
com a comunicação dominada pelo interesse comercial (COSTA, 2008, p.
12). Pelo contrário, a educomunicação aproxima o campo da educação ambiental à perspectiva de uma comunicação popular educadora, autonomista
e democrática, tal como enuncia Soares (2000, p. 21):
A interdiscursividade, vale dizer, o diálogo com outros discursos, é a
garantia da sobrevivência do novo campo e de cada uma das áreas de
intervenção, ao mesmo tempo que vai permitindo a construção de sua
especificidade. Este interdiscurso é multivocal e o seu elemento estruturante é a polifonia. A alteridade é a dimensão constitutiva deste palco
de vozes que polemizam entre si, dialogam ou complementam-se.
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Em sua condição de interdiscurso, a expressão educomunicação
comporta diversas atividades e se materializa em muitas dimensões teórico-práticas. Vale acrescentar, portanto, que quando se pensa no campo da
comunicação para a educação distintas vertentes se impõem, mesmo aquelas
posturas defensivas, de cunho moralista, até projetos que se caracterizam
por implementar procedimentos voltados para a apropriação dos meios e
das linguagens da comunicação por parte das crianças e jovens. No campo
da mediação tecnológica na educação é que são discutidas e propostas a democratização dos sistemas e defesa do direito à comunicação. A gestão da
comunicação nos espaços educativos produz-se tanto nos ambientes voltados
para programas escolares formais, quanto naqueles dedicados ao desenvolvimento de ações não formais de educação, como nas emissoras de rádio e de
televisão educativas, nas editoras e centros produtores de material didático,
nas instituições que administram programas de educação a distância e nos
centros culturais. Como um campo de produção do conhecimento, a educomunicação se faz presente também nas diretrizes filosóficas de projetos e
programas sócio-educativos governamentais (SOARES, 1999, p. 8).

Comunicação, Educação, Socioambientalismo e Amazônia:
inter-reflexões finais
A circulação da informação mediática pelos ambientes escolares,
lugares onde se concretiza, precisa ser melhor compreendida à medida que
produz aprendizados e comportamentos traduzidos nos seus signos: usos e
hábitos (LOPES, 2004, p. 154). Cremos, como Citelli (2004, p. xx), que o
estreitamento do diálogo da instituição escolar com os meios de comunicação deve ocorrer numa cifra tensa que não coloque no lugar dos necessários
procedimentos analíticos a pura incorporação acrítica de formas, conceitos
e valores. Para este autor, vale lembrar que a televisão, o rádio, o jornal e a
internet encontram-se há muito, nas salas de aula, malgrado a ausência de
suportes Citelli (2004, p. 147). Com a inserção das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, passa a haver um fluxo comunicativo
onde o aluno se torna também produtor e criador de mensagens pelas novas
tecnologias (DOWBOR, 2001, p. 47). Essa autonomia certamente produz
o que Barton e Lee (2015, p. 84) denominam de “tecnopânico” provocado
pelos sentimentos de incerteza acionados toda vez que surgem novas tecnologias, tal como ocorrido anteriormente com a TV, o telegrama e o rádio.
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O fato de uma unidade escolar não possuir, por exemplo, aparelho de
televisão — o que é cada vez mais raro — não impede que os temas por ela postos em circulação cheguem às aulas, aos pátios, às conversas nos corredores (CITELLI, 2008, p. 91). O que circula nos meios já é, nos diz ainda Citelli, objeto de
reconhecimento social, correndo o risco de ser, pura e simplesmente, validado
como expressão única da verdade e da realidade. Ou seja, as ações comunicativas
podem, mais do que informar, evitar a adesão cega ao cientificismo: aquele que
pretende tomar o lugar da moral. No campo do pensamento crítico-educacional, Giroux (1999, p. xx) enfatiza o valor da necessária crítica textual para analisar
como as imagens ou convenções técnicas dentro de formas diversas, tais como
a narrativa, formas de tratamento e referência ideológica tentam construir uma
gama limitada de posições a partir das quais elas devem ser lidas.
Seja pela obrigatoriedade das pesquisas e projetos escolares, seja através
do protagonismo em causas ambientais, os jovens, ao consultar os sites de instituições públicas de pesquisa, acessam um campo vasto de temáticas ecológicas
(desmatamento, efeito estufa, aquecimento global, ecossistemas) convergentes à
importância do “serviço ecológico” fornecido pela Floresta Amazônica para preservar a biodiversidade. Daí a internet ter se tornado um poderoso instrumento
para comunicar, difundir, disseminar ideias e inspirar mudanças de comportamento das quais dependem os processos de conservação bem sucedidos.
Se tomarmos como fato que noções de biodiversidade e sustentabilidade são heterogêneas, tal como reiterado pelos autores anteriormente citados, resta-nos algumas inquietações: por que os textos informativos dos sites
institucionais parecem tão pouco controversos? O que acontece com a opinião de todos quando alguns passam a ser os únicos porta-vozes da natureza?
Neste caso, consideramos que os sites de instituições científicas, mesmo pretendendo uma informação para consumo universal, ainda “comunicam”
para seus pares, para a própria comunidade semiótica com a qual partilham sentidos comuns. Em outras palavras, o receptor está excluído da comunidade imaginária com a qual ou para qual o discurso permuta significados. Vale lembrar
que o imaginário também se relaciona à imagística através dos símbolos culturais
que correspondem em geral ao recorte do saber feito pela escolarização e pela
própria imersão no universo de significação midiático, no qual as informações
são reapropriadas, negociadas e intensificadas. Eis o trunfo do poder do cientificismo, uma vez que o uso de sistemas retóricos mitificadores não deixa de
recobrir de aura a ideia da ciência como porta-voz da natureza para os jovens
receptores/usuários/estudantes das informações on-line pelo estudante/receptor
em contextos de educação formal e suas múltiplas mediações.
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Ora, sabemos que o conjunto de informações sobre espécies, distribuição e ambientes requer a definição de conteúdos e áreas prioritárias de conhecimento, aspecto que constitui parte essencial na formulação de escolhas
conscientes. A informação é condição necessária para definir itinerários possíveis
diante das agendas ambientais pautadas por saberes ainda fragmentados sobre
a biodiversidade e as condições de manejo sustentável da Floresta Amazônica.
Nesse contexto, ambientes efetivamente educomunicativos respondem plenamente ao compromisso com transversalidade dos saberes necessária para produzir modos de representação e ações cidadãs que recoloquem
a escola como núcleo estratégico de articulação entre a veiculação do saber
científico, as novas tecnologias de informação e suas relações com as re-identidades dos jovens estudantes amazônidas. A condição de pertencentes a
esta região redobra a responsabilidade por formular, tanto quanto possível,
escolhas conscientes que auxiliem a definir o futuro que desejam para o lugar tangível e imaginário onde habitam.
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Introdução
Com o avanço das novas tecnologias digitais, criam-se oportunidades para pesquisas que venham discutir, refletir e contribuir na busca por
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inovações metodológicas para a tarefa de ensinar, tanto no que se refere a
fornecer os códigos das diferentes ciências, como na arte de formar cidadãos
ativos, críticos e criativos para a sociedade em rede. “As mudanças que estão
acontecendo na sociedade, mediadas pelas tecnologias em rede, são de tal
magnitude que implicam – no médio prazo – em reinventar a educação
como um todo, em todos os níveis e de todas as formas” (MORAN, 2007, s/p).
É natural, portanto, que Instituições de Ensino Superior (IES) tenham interesse em utilizar inovações metodológicas para promover uma
educação de qualidade mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) que facilite as interações entre alunos, entre alunos e professores e que crie plataformas virtuais onde seja possível um diálogo contínuo
entre os conteúdos selecionados e o mundo contido nas tramas da rede de
conhecimento global.
Recortando o campo de visão através da legislação brasileira — Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)/1996 —, a educação tem
como objetivo promover e disseminar o conhecimento (BRASIL, 1996). O
exercício educativo, então, não recai apenas no ato de ensinar os conteúdos
disponíveis, mas extrapola para o exercício da formação do sujeito autônomo
sobre a sua aprendizagem, para a construção de ator reflexivo sobre as conexões
concretas que desenham, de forma sistêmica, a vida em sociedade: autor de
sua trajetória intelectual e construtor criativo da convivência cidadã na cidade.
Ganha potência o trabalho do professor: mediador e orientador na formação do cidadão. Há que se olhar para a formação do educador valorizada pelos meios disponíveis para enfrentar antigas questões:

A comunicação através da colaboração se complementa com a
comunicação um a um, com a personalização, através do diálogo
do professor com cada educando e seu projeto, com a orientação
e acompanhamento do seu ritmo. Podemos oferecer sequências
didáticas mais personalizadas, monitorando-as, avaliando-as em
tempo real, com o apoio de plataformas adaptativas, o que não
era possível na educação mais massiva ou convencional. Com
isso o professor conversa, orienta seus educandos de uma forma
mais direta, no momento que precisam e da forma mais conveniente (MORAN, 2015, s/p).

Se a informação mediada por inovações tecnológicas requer um
olhar mais atento por parte dos profissionais da educação — professores, gestores, secretários acadêmicos, pedagogos, pesquisadores —, encontramo-nos
em uma multiplicidade de tempos diferentes de ensino e de aprendizagem,
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os quais convergem para uma competição acirrada pela sociedade da informação, pela sociedade do conhecimento, pela era digital ou sociedade em
rede: como diria Bauman (2000), pela sociedade líquida.
Novas metodologias postulam um olhar mais crítico ao ato de promover educação de qualidade, como as Metodologias Ativas (MAs) que desenham um caminho através da Sala de Aula Invertida (SAI), conhecida também como Flipped Classroom ou Blended Learning.

Ensino superior e as tecnologias digitais
O desenvolvimento tecnológico instiga novas reflexões no âmbito
da educação para superar as perspectivas dos diferentes alunos, já que há
uma diversidade entre os níveis de apropriação daqueles que devem se ajustar às grades curriculares. Mesmo quando se trabalha com a apropriação sobre TICs no Ensino Superior, o universo é distinto: uns dominam os meios,
enquanto outros têm maior dificuldade diante do pequeno contato com plataformas de aprendizagem digital ou ambientes virtuais de aprendizagem
(AVAs). Não é diferente com os docentes que têm que enfrentar criativamente o ato de ensinar através das mesmas tecnologias.
Há um desafio correspondente e multilateral: para gestores que
proporcionem os meios tecnológicos efetivos e promovam a formação de
docentes para a usabilidade dos mesmos (SOUZA; BIZELLI; SOUZA,
2011); para educadores que busquem introduzir na sala de aula estratégias que exijam certa desenvoltura em habilidades para transitar em
redes de inovação (CRUZ; BIZELLI, 2014); para alunos que, independentemente da geração, precisam adquirir capacidade de absorver os
códigos das linguagens — inclusive a linguagem digital —, capacidade
de filtrar informações através do conhecimento disponível para utilizar
as ferramentas de comunicação eticamente para o aprendizado coletivo
e a construção da vida cidadã. É para este fim que se exige formação de
gestores, professores e alunos.
Criam-se perspectivas de, através das mais variadas Tecnologias de
Informação e Comunicação, para que todos — de todas as gerações: tanto os
mais experientes quanto os mais novos — reestruturem a forma de aprender
no cotidiano e carreguem para a sala de aula conteúdos que vão além das
disciplinas, ou seja, transbordam para o mundo concreto sobre o qual se desenvolvem as condições materiais de existência dos seres humanos.
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Eticamente, são atores diferentes que exercem seus saberes recriando
suas práticas frente ao desafio do ensino, do aprendizado e da gestão. Uma
grande responsabilidade recai sobre o professor articulador e agregador do ambiente escolar: elo entre o mundo do conhecimento e a realidade concreta.
Mais do que prover o acesso do aluno à escola, o professor garante a apropriação das habilidades que serão indispensáveis para o exercício da cidadania.
TICs não passam de meios para facilitar o trabalho de articulação do educador.
No entanto, educação para os meios — via ciberespaço — não é
uma tarefa simples, pois exige certa firmeza de vontade e comprometimento
com a criação de ambientes colaborativos entre profissionais diversos que
gravitam em lógicas ditadas por ciências diferentes — estruturadas segundo
paradigmas diversos — e que precisam de interlocução nos ambientes concretos de trabalho (BIZELLI, 2015).
A SAI tem como proposta recolocar o educando no centro da discussão em sala de aula, responsabilizando-o pelo acesso aos conteúdos contextualizados dentro da área de formação profissional específica. Estando o
aluno de posse dos conteúdos, ele se dirige para a sala de aula onde o professor estimula discussões e reflexões problematizando o conhecimento adquirido e as experiências de vida dos estudantes, fomentando trocas de visão de
mundo e gerando conhecimentos novos.
Assim, como apresenta a Figura 1, o educando acessa os conteúdos
que são a pré-aula. A aula é este ambiente organizado pela figura do professor — discussões sobre os conteúdos e simulação de situações-problema.
A pós-aula trabalha com a avaliação da vivência e do conteúdo, buscando
identificar os pontos fortes e os pontos fracos do processo de ensino e aprendizado, buscando medir o desenvolvimento das habilidades e competências
do aluno. O foco é o aluno, a condução do processo está na mão do professor, e as tecnologias cristalizam as condições comunicacionais para o fortalecimento da autonomia intelectual do estudante.
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FIGURA 1: A funcionalidade da Sala de Aula Invertida

Fonte: GoConqr5 (2016)

Por um lado, embora os meios na educação — em tempos de globalização e de internacionalização do ensino — é indispensável analisar as mediações de TICs dentro dos processos educativos que se estabelecem na Sociedade em Rede, como define Castells (1999). Por outro lado, é perceptível que
a qualidade do ensino superior está cada vez mais no centro das discussões, no
âmbito educacional, quando se discute a construção cidadã do ambiente profissional. Sendo assim, há necessidade de revisão dos cânones que definem a
educação de qualidade para a formação de atores socialmente comprometidos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394, em
seu Capítulo IV, define e afirma que o Ensino Superior tem por “finalidade
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo” (BRASIL, 1996, s/p).
Ao seguir esse pensamento, o desafio colocado diz respeito à aplicação de TICs no contexto da educação, em geral, e do ensino superior,
em particular, para formar cidadãos reflexivos, críticos e criativos, ou seja,
com habilidades e competências no uso de inovações tecnológicas de forma
ética; já que as tecnologias digitais, cada vez mais, veem sendo renovadas

5 GoConqr. Sala de aula invertida. Disponível em <https://www.goconqr.com/pt-BR/ensinar/sala-de-aula-invertida/>. Acesso em: 24 jul. 2017.
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e reinventadas para responder às preocupações e indagações da sociedade,
favorecendo a formação de um sujeito ativo.
Esse educando deve estar aberto para aprender a aprender e aprender a fazer através do uso de TICs na construção do conhecimento profissional e da construção social da vida cidadã. Dominar o conhecimento sobre as
multiplataformas que sustentam a rede e sobre as informações que trafegam
por elas significa ganhar independência sobre as próprias fontes, recriar os
conhecimentos disponíveis, defender os interesses coletivos na sociedade dos
interesses individuais e repensar a articulação social dos diferentes.
Mas é preciso deixar claro que entender sobre processos educativos tem
a ver com processos sociais, história da educação e sociedade. Não há educação
sem inclusão cidadã. A sociedade atual incorpora diariamente inovações tecnológicas que apontam para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor capacidade de compreensão do mundo concreto, para pensá-lo e fazer pensar para
a utilização das metodologias que envolvem TICs — EaD, e-serviços, e-administração e e-democracia —, para o exercício fundamental da liberdade amparada
no conhecimento proporcionado pela educação (CRUZ; BIZELLI, 2014).
Entende-se que a tecnologia e a internet propõem novos olhares para
novas formas de ensinar e aprender, pois os educandos utilizam a internet para
acessar as mais variadas informações. Nesse processo, é parte da educação promover a criticidade do educando quanto às informações e fontes utilizadas. O
professor deve mediar e incentivar esse educando a refletir, averiguar e discutir
tais informações, e, dessa forma, o conhecimento torna-se interessante, principalmente quando aliado às experiências do próprio educando.
De acordo com Bizelli (2015, p. 3), “o acesso deve proporcionar ao
cidadão educação básica, educação tecnológica e educação para o trabalho.
Para além do acesso aos meios digitais é preciso que o cidadão possa apropriar-se deste conjunto de inovações”.
No momento atual — momento em que TICs estão atuantes no
meio social, educacional e na formação do sujeito —, faz-se indispensável
dominar o conjunto de informações que estão digitalizadas na rede e disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Diante das possibilidades que a
rede oferece, o acesso deve ser universal. No entanto, acesso sem apropriação
é inútil. Mas a apropriação depende de educação universal, fonte do exercício da liberdade sobre decidir livremente por buscar interesses individuais ou
por buscas acima dos interesses individuais.
A sociedade está em constante transformação, sendo que parte delas
é oriunda dessa tecnologização do cotidiano e da proliferação de plataformas
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digitais que modificam o tempo e o espaço do trabalho. A sociedade muda
e, consequentemente, muda a forma de as novas gerações conceberem o
mundo do trabalho (CRUZ; BIZELLI, 2015).
Mas se observa também que, na graduação, os alunos devem ter o
preparo para as habilidades e competências que formem o docente, já que
alguns que cursam as licenciaturas devem desenvolver práticas pedagógicas
e isso se dará através de políticas educacionais mais consistentes.
A educação sempre esteve enredada em um desafio: como usar
de processos comprovados para abrir novos caminhos ainda não trilhados?
Uma matriz estável que responda à novidade é uma busca que normalmente não se realiza dada a crescente velocidade de transformação social
que se vive hoje. Ao imaginar que o educador represente diferentes papéis
durante as diversas fases de crescimento dos educandos, exercícios concretamente divergentes podem ser identificados: 1) em fase inicial, quando se
trata de conduzir a aprendizagem para o desvendamento de códigos que
permitam entender linguagens de diferentes ciências; 2) em fase madura,
quando é possível, a partir dos códigos, criar novas formas, inclusive questionando os sistemas científicos vigentes, exercendo a reflexão e a crítica
(BIZELLI, 2015).
No entanto, acesso e apropriação se tornam pilares para que se possa
pensar e discutir, segundo Bizelli e Santos (2012), a sociedade da informação.
Exige-se o acesso e a apropriação dos códigos (fonte, desenho, letra, dados, informações), pois todos os documentos, artigos de revistas, minutas de reuniões,
legislações, práticas discursivas sobre temas, troca de informações em tempo
real, armazenamento de dados, conhecimento tácito transformado em explícito são produzidos a partir dos recursos “disponíveis para consulta imediata
através de uma simples pesquisa por palavras-chave” (LÉVY, 1993, p. 63).

Ensino híbrido: sala de aula invertida – Blended Learning
Os avanços e as inovações hoje disponíveis — sejam elas tecnologias
ou novos métodos de gestão e pesquisa, sejam elas Tecnologias de Informação e Comunicação — entram em obsolescência muito rapidamente, exigindo reinvenções sustentadas por conhecimentos adquiridos através de uma
educação de qualidade que favoreça a formação de um cidadão flexível às
mudanças, às alterações e variações do ambiente que o circunda. Formar sujeitos reflexivos, críticos e criativos através do ensino superior é um trabalho
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de longo prazo, sujeito a dificuldades inerentes à velocidade das transformações, inclusive àquelas que dizem respeito ao mercado de trabalho.
A metodologia híbrida de ensino tem possibilidade de promover
uma educação, no âmbito superior, mais agradável, dinâmica,
com metodologias mais assertivas e com práticas calcadas em
discussões e debates plurais. A práxis do ensino híbrido é uma
tendência que vem sendo aplicada em instituições brasileiras.
Seu desempenho tem chamado a atenção de pesquisadores, teóricos, gestores educacionais, enfronhados no ensino que se vem
fazendo nas Instituições de Ensino Superior (IES).
As instituições educacionais atentas às mudanças escolhem
fundamentalmente dois caminhos, um mais suave — mudanças progressivas — e outro mais amplo, com mudanças profundas. No caminho mais suave, elas mantêm o modelo curricular
predominante — disciplinar — mas priorizam o envolvimento
maior do educando, com metodologias ativas como o ensino
por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou
blended e a sala de aula invertida. Outras instituições propõem
modelos mais inovadores, disruptivos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as metodologias, baseadas
em atividades, desafios, problemas, jogos e onde cada educando
aprende no seu próprio ritmo e necessidade e também aprende
com os outros em grupos e projetos, com supervisão de professores orientadores (MORAN, 2013, s/p).
A partir da exploração dos conteúdos, observa-se que essa nova metodologia, também conhecida como Blended Learning, Flipped Classroom
ou Sala de Aula Invertida (SAI), contribui para uma reelaboração e um
repensar da cultura educacional. Assim, poder-se-á repensar a utilidade
de TICs para a construção de uma educação inovadora.
As práticas de Sala de Aula Invertida são também práticas de Ensino Híbrido. Isso acontece porque quando são planejados processos de
pesquisa e coleta de informações para serem realizadas fora da sala de
aula, é objetivo do professor que esses processos sejam desenvolvidos
com o auxílio das tecnologias. Pode ser uma simples pesquisa online
via buscador ou até mesmo uma complexa trajetória em uma saga de
um jogo (MORAN, 2015, s/p).

Diante da importância da internet para a socialização dos conhecimentos historicamente construídos, enfatiza-se a necessidade de políticas de
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inclusão digital que atendam às demandas nacionais. Alguns países, ao desenvolverem uma ampla política de Tecnologias de Informação viabilizadas
pelas cidades digitais, alavancaram os índices de educação para os primeiros
lugares do mundo. Um exemplo é a Finlândia, que, ao repensar a importância de TICs, possibilitou uma verdadeira revolução na educação do país
(CRUZ; BIZELLI, 2015).
Nota-se aqui a possibilidade de as MAs — Sala de Aula Invertida
ou Flipped Classroom — contribuirem para uma inovação na educação nas
IES brasileiras. Pois nesse mesmo cenário, existe uma multiplicidade de realidades tecnológicas entre seus educandos: aqueles com acesso às diversas
tecnologias, outros com pouco acesso e aqueles que ainda não têm acesso.
Fica visível a oportunidade de rompimento de barreiras que separam o
conhecimento erudito do popular, gerando interações totalmente novas, misturas capazes de agregar novos olhares nos múltiplos lados e de
fazer que a população estabeleça outros parâmetros comunicacionais e
sociais (BIZELLI, 2015, p. 4).
Para adaptar-se ao uso de TICs, será necessário todos compartilharem
seus conhecimentos e trabalhar em grupo, com profissionais de informática, programadores visuais e com Tecnologias de Informação, disponibilizando conhecimentos para, principalmente, estudantes. O educando
será responsável pela sua formação, aprendizagem, reflexão e crítica tanto em sala de aula quanto na sociedade, desse modo corroborando sua
formação com o discernir entre informação e conhecimento.
Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não
há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma
única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias
digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda
mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo
grupo (BACICH; MORAN, 2015, s/p).

A metodologia do ensino híbrido consiste na aplicabilidade do ensino
presencial e virtual ao mesmo tempo: o educando deverá ter acesso aos
conteúdos na sua casa e estes serão debatidos em sala de aula. Desse modo,
o debate contribuirá para novas possibilidades de reclexão e criticidade. Ao
utilizar o modelo virtual a partir das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs), o educando poderá executar as atividades de forma
presencial, por exemplo: utilizar-se de experiências práticas, experienciar o uso
de laboratórios, participar de discussões em grupos sobre conteúdos. Todo esse
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cenário fortalece a ideia de que a aplicação do rodízio corrobora o educando
para que este tenha a oportunidade de alternar ou circular pelas diferentes
modalidades de ensino e aprendizagem, como apresenta a Figura 2.
FIGURA 2: Processos da Sala de Aula Invertida – Mapa Conceitual

Fonte: Experiências Pedagógicas6 (2016)

As necessidades individuais de uma sociedade que se descobre cada
vez mais em mudança acelerada passam pela incorporação de TICs, as quais
disponibilizam acesso a informações em tempo real. As transformações ganham velocidade de forma a parecer que nada dura por muito tempo, é esse
ritmo que se impõe à educação e à utilização de TICs como meio para o
ensino e aprendizagem..
Em verdade, através da interação com o universo prático, os seres
humanos vão construindo suas posições e concepções sobre o mundo que os
cerca: a cultura vai dando significado ao ambiente concreto. Incorporar a vivência aos processos educativos permite criar “pontos básicos de ancoragem”
dos quais derivam outros significados (BIZELLI, 2015).
Dentro da perspectiva da formação do educando para o mercado, a
multiplicidade dos conhecimentos é construída ao longo de sua experiência

6 Experiências Pedagógicas. Aula invertida. Disponível em: <http://experienciapp.blogspot.
com.br/2016/03/oi-galerinha-boa-tarde-hoje-nosso-blog.html> Acesso em: 24 jul. 2017.
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cultural, social política e econômica, que nesse processo são formados pela
temporalidade, trajetória através dos caminhos percorridos entre a vida e os
cenários da escolarização.

Considerações finais
Hoje, o processo educativo apresenta-se cada vez mais complexo,
exigindo esforços de reconstrução de suas práticas, metodologias e estratégias, tanto no que diz respeito à tarefa de ensinar como à de aprender. O
ensino superior como práxis de formação de cidadãos reflexivos, críticos e
criativos torna-se cenário para traçar rumos que desenhem novas formas de
educar. Não se trata apenas de desenhar, de apresentar, de depositar conteúdos — calcados em teorias educativas — para estudantes desinteressados,
mas de provocar interação, diálogo entre seres em formação, carregados de
conteúdo cultural e social.
Na teoria e na execução prática, o ensino híbrido introduz inovações na forma de apresentar os conteúdos através das TICs, introduzir a problematização na sala de aula e avaliar constantemente o processo. A sala de
aula não pode mais ter a sua fronteira limitada à exposição do conteúdo, já
que a rede digital abre a janela das informações para o mundo cibernético:
as fronteiras físicas e temporais desaparecem e o mundo está contido digitalmente dentro de um computador, de um smartphone, de um notebook ou de
qualquer outro dispositivo eletrônico que acesse informações em tempo real,
em qualquer lugar.
A metodologia da sala de aula invertida, enquanto metodologia ativa,
requer, incentiva, conclama um educando protagonista de sua formação e um
professor mediador e orientador. Exige esforços de todos — alunos, professores, gestores, instituições de ensino e demais envolvidos. Há um esforço que
começa com a linha pedagógica adotada pela escola e seus profissionais, passa
pela preparação dos ambientes e dos materiais a serem utilizados, continua ativo na postura dos estudantes em absorverem os conteúdos e participarem das
rodas de discussão, termina na análise e reconfiguração do processo.
Os desafios configuram situações de enfrentamento do novo, o que
significa vencer obstáculos e desenvolver uma gestão educacional participativa com os atores comprometidos com o exercício desenhado. É um momento de sair da zona de conforto para ensinar, aprender e administrar. Não se
trata de exercício individual, mas de construção coletiva de um ambiente de
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colaboração e criação para além das regras que limitam o fazer pedagógico
e o fazer ético que sustentam a formação de cidadãos únicos, diversos e que
acreditam na convivência humana democrática.
A liberdade ganha um novo sentido já que provém da capacidade de
decidir a partir de interesses e mesmo, eticamente, acima deles. Há
espaço e tempo para um novo ser político que não só investe em regras
civilizadas de convivência dos desiguais, mas que é capaz de repensar
a distribuição dos recursos de forma a considerar as ações compensatórias necessárias para haver mais equidade. Parte desse exercício pode
ser tributado ao encurtamento das distâncias sociais provocadas pelo
uso de inovações tecnológicas que ajudam a reconstruir os atores sociais nos rudimentos da cultura:
comunicação implica troca, interação, participação, coautoria, diferindo, portanto, da simples informação transmitida em mão única. Como
aprender a ler e a escrever com novas tecnologias? Para uma escola
que não sabe usar sequer livros, as TIC — com sua interatividade,
interdisciplinaridade, pró-atividade, disponibilidade de dados — podem representar obstáculos de outra ordem para educandos passivos,
espectadores a espera de conteúdos e docentes carentes de preparo
(BIZELLI, 2015, p. 8).

Partindo das experiências empíricas e buscando acender a chama
para o ato de educar e formar, abre-se um vasto campo para pesquisas que tenham a preocupação de entender a aplicação prática das MAs na construção
de soluções para melhor qualificar o ensino superior. No entanto, algumas
barreiras devem ser rompidas para aceitar o conceito da SAI, ou seja, para
construir novos conhecimentos e novas possibilidades de interação e integração, há que se rever a percepção de que os procedimentos de ensinar e
aprender já foram esgotados por teorias que têm resposta para tudo.
TICs mudaram comportamentos! Tanto a educação como o processo
de ensino e aprendizagem estão sujeitos às interferências de novas possibilidades de comunicação. Nesse processo, os atores — professores, alunos e gestores
— detêm espaços diferentes de ação, não perdendo de vista, porém, que todos
têm um espaço de responsabilidade coletiva sobre o resultado da educação
que deve estar voltado para o bem público, a construção da cidadania.
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A interface Comunicação e Educação e as possibilidades de convergência entre o campo da produção e da recepção: o caso Televisando1
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Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR

1 Introdução
Não é de hoje a aliança entre a escola e a mídia como instituições
do saber voltadas à formação dos sujeitos na sociedade. Entendendo a representatividade que exercem como espaços educativos e de aprendizagem,
compreender a realidade de profissionais da comunicação e da educação,
em especial jornalistas e professores, ascende à discussão acerca das lacunas
e fragilidades latentes no mundo de trabalho (tanto na redação de jornalismo, como na sala de aula) frente a propostas de mídia-educação cada vez
mais crescentes em empresas de comunicação e escolas públicas e privadas.

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVI Encontro dos Grupos
de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação (versão atualizada).
2 Jornalista e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná (PPGCOM/UFPR), na linha de pesquisa Comunicação, Educação e
Formações Socioculturais. E-mail: <hornaline@gmail.com>.
3 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Paraná (PPGE/UFPR), na linha de pesquisa Cultura, Escola e Ensino. Filósofo. Docente na Universidade Positivo. E-mail: <professor@evertonrenaud.com>.
4 Doutora e Pós Doutora em Comunicação, Professora titular aposentada da Universidade
Federal do Paraná. E-mail: <rmdcosta@uol.com.br>.
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Em contrapartida, o pano de fundo que pauta a implementação de projetos
de comunicação e educação reflete um cenário de contrariedades que perpassam pela práxis e formação dos profissionais envolvidos.
Os jornalistas e os educadores compartilham desafios e angústias em
comum quando se fala no terreno de interface da comunicação e educação. A
prática profissional de ambas as profissões — adequação às novas tecnologias,
excesso de atribuições, cumprimento de metas, etc. — em descompasso com
a formação acadêmica que raramente apresenta disciplinas relacionadas à mídia-educação ou educomunicação nas grades curriculares, tanto dos cursos
de comunicação, como das licenciaturas, sinaliza a emergente superação da
dicotomia entre os campos da comunicação e educação, frente a projetos que
visam ações conjuntas entre profissionais dessas áreas do saber. Diante dessa
realidade, o presente artigo fundamenta-se nos seguintes questionamentos:
quais são as possibilidades de convergência entre os campos da produção e da
recepção em um projeto de comunicação e educação? De que forma propostas como essas são colocadas em prática na rotina de trabalho do professor e
do jornalista? É possível alinhar os valores da cultura escolar e do jornalismo
sem cair numa visão meramente voltada aos interesses institucionais? Como
jornalistas e professores podem trabalhar em parceria e contribuir para a formação crítica e dialógica da sociedade? A partir dessas reflexões, o artigo apresenta os principais resultados de duas pesquisas desenvolvidas nos Programas
de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) e Educação (PPGE) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), que analisaram o mesmo objeto de
estudo, o Projeto Televisando, sob perspectivas diferenciadas: uma com enfoque na produção (redação de jornalismo) e a outra na recepção (ambiente
escolar). A partir do entendimento de que a Educomunicação é um campo
do saber que constitui um conjunto de ações voltadas ao planejamento e
implementação de práticas destinadas a desenvolver ecossistemas comunicativos — ambientes que promovem o diálogo e a reflexão dos indivíduos por
meio de ferramentas da comunicação (SOARES, 2011), propõe-se discutir os
principais conceitos da interface da comunicação e educação e contextualizar a prática dos profissionais da escola e da mídia que estão diretamente envolvidos em ações e propostas educomunicativas conjuntas. Pretende-se traçar um paralelo entre os resultados alcançados por entender que são estudos
complementares que podem levantar novas perspectivas de investigação e incitar questionamentos pertinentes acerca do campo de interface. Em ambas
as pesquisas foram utilizados como instrumentos metodológicos formulários,
entrevistas e observação participante, seguindo os princípios da pesquisa qua-
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litativa e quantitativa dos autores Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999),
Santos (2009), Michelle Lessard-Hérbert, Gabriel Goyette e Geráld Boutin
(2012) e, para interpretação de dados, a análise de conteúdo da Bardin (1977).
O Televisando é um projeto de comunicação e educação desenvolvido pela
Rede Paranaense de Comunicação (RPC TV) e o Instituto do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom) em parceria com Secretarias Municipais
da Educação do Paraná e Instituições de Ensino Superior paranaenses, que
propõe a realização de atividades nas escolas da rede municipal do estado a
partir de reportagens especiais produzidas pelos jornalistas da RPC TV, exibidas quinzenalmente nos telejornais locais Paraná TV 1º e 2º edição (às 12h
e 19h, respectivamente). Embora se reconheça que esse projeto seja produto
de uma emissora autônoma e afiliada de uma das maiores corporações de
comunicação do mundo, a Rede Globo de Televisão, e que, portanto, possa
reforçar motivações institucionais e de marketing, trata-se de uma iniciativa
de responsabilidade social, que visa à aprendizagem e ao exercício crítico da
comunidade. Ao propor a interrelação dos campos da comunicação e educação, consequentemente, contribui para a aproximação entre seus agentes
envolvidos — jornalistas e professores.

2 O Campo de interface da Comunicação e da Educação
e suas possibilidades de convergência
A partir da compreensão que “os campos da comunicação e educação, simultaneamente, educam e comunicam” (SOARES, 2011, p. 17),
e considerando que as “preocupações comunicacionais da Educação, e as
preocupações sobre a aprendizagem na Comunicação, parecem de algum
modo penetrar os dois campos originais na sua totalidade e fornecer-lhes
novos ângulos e questões para observação” (BRAGA; CALAZANS, 2003, p.
56), parte-se do entendimento de que a comunicação e a educação são instituições do saber disseminadoras de valores hegemônicos e indispensáveis à
formação do indivíduo em sociedade. Soares (2011, p. 17) traça um paralelo
entre essas áreas do conhecimento e afirma que a educação só é possível
enquanto “ação comunicativa”, tendo em vista que a comunicação por si só
está presente em todos os modos de formação do ser humano e que a comunicação é também uma “ação educativa” enquanto produção simbólica e
transmissão de sentidos.
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Conforme definição de Melo e Tosta (2008, p. 49), o campo que une
a educação e a comunicação
representa um novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de sujeitos conscientes e efetivos cidadãos. […]
Este é um campo que abre margens a desafios, pois exige o reconhecimento da mídia “como um outro lugar do saber”, que
influencia e condiciona, juntamente com a escola, o processo
de formação dos indivíduos.

Os autores também afirmam que a interface destes campos do saber
leva ao desenvolvimento da capacidade dos educadores, educandos e profissionais da comunicação, em pensar criticamente a realidade:
conseguir selecionar, distinguir e inter-relacionar informações
oriundas dos meios tecnológicos e de tantos outros, e de conhecimentos fornecidos pela escola. A complexidade dessa interface
obriga-nos a reinventar conceitos, formular novas categorias de
análise, bem como incorporar outras problemáticas para a compreensão dos processos de socialização e aprendizado na contemporaneidade (MELO; TOSTA, 2008, p. 49).

Para tanto, é preciso superar alguns estereótipos quando se fala no
campo de interface da comunicação e educação. Da mesma forma que há na
escola uma visão predominante da relação verticalista professor–aluno, a mídia, por vezes, acaba reproduzindo e reforçando padrões similares na relação
jornalista–sociedade (público-alvo/audiência), em especial nos países pouco
desenvolvidos, com sociedades ainda pouco “politizadas” para os meios. É o
que afirma Soares (2011, p. 37), ao relatar que o maior obstáculo na relação
Comunicação e Educação é, na verdade, a resistência às mudanças nos processos de relacionamento no interior de boa parte dos ambientes educativos
que, é reforçada, por outro lado, “pelo modelo disponível da comunicação
vigente, que prioriza, de igual forma, a mesma perspectiva hegemonicamente verticalista na relação entre emissor e receptor”.
Aquém de tais apontamentos, quando jornalistas e educadores passam a pensar a realidade sob uma perspectiva crítica e dialógica, a partir de
projetos de comunicação e educação, acabam por reelaborar suas próprias
práxis. É o que propõe Soares (2011) ao afirmar que a Educomunicação, campo do saber com certa autonomia em relação aos tradicionais campos da
educação e da comunicação, constitui um conjunto de ações destinadas a
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criar ambientes que garantam possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas. O autor exemplifica que essa nova área de
intervenção reconhece, em primeiro lugar, o direito universal à expressão,
tanto da mídia quanto do seu público:
Esta é a razão pela qual se afirma que o eixo das relações comunicacionais entre pessoas e grupos humanos converte-se no
habitat natural da educomunicação. Sua função é qualificar tais
relações a partir do grau de interação que for capaz de produzir. Conceitos como democracia, dialogicidade, expressão comunicativa, gestão compartilhada dos recursos da informação
fazem parte de seu vocabulário. Está presente onde práticas de
comunicação se manifestam com consequências para a vida em
sociedade: na família, na escola, na empresa, na própria mídia
(SOARES, 2011, p. 18).

Tais concepções também são reforçadas quando se assume a premissa de que “sempre estamos na possibilidade de aprender, mas nem sempre na de ensinar” (OROZCO, 2014, p. 25). Afinal, a aprendizagem se dá de
formas diversas, não sendo a escola o único lugar onde esta ocorre.
O ensino é restrito, a aprendizagem é aberta, quase interminável. O aprender não depende unicamente do ensinar, pois se
aprende de muitas maneiras: pela descoberta, pela tentativa e
pelo erro, tanto ou mais do que como resultado de algum ensinamento. […] É preciso romper esse monopólio e crença generalizada de que educação só tem a ver com o escolar. Esse seria
o caso dos meios de comunicação de massa e, hoje, das diversas
tecnologias e das redes sociais que, sem reconhecer-se educadores, estão educando, e o produto de sua educação é o polêmico,
pelo menos, e nem tudo o que conseguem vale a pena. Tampouco é essencial ou necessário, mas nem por isso inexistente
(OROZCO, 2014, p. 25).

Nesse sentido, quando se fala da produção televisiva, em especial
dos programas da TV cotidiana, comercial — aquela que não opera sob o
selo de produção educativa —, mesmo que não tenha finalidade didática, no
processo de recepção, a audiência toma um papel ativo de produtor de sentido. “Não se preocupem com a forma como a mensagem é produzida nem
o seu conteúdo, são os receptores que dão o significado final” (WOLTON,
1997 apud DALLA COSTA, 1999, p. 21. Tradução livre).
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Diante desses apontamentos, fica evidente que a implementação de
projetos de responsabilidade social, na convergência entre TV e sala de aula,
traz resultados positivos para a sociedade, pois promove uma transformação
nos pilares de atuação dos emissores e dos receptores, bem como rompe as barreiras históricas entre os dois espaços. O Televisando, projeto de comunicação
e educação que alia o trabalho do jornalismo da RPC TV e do Instituto GRPCom, é um exemplo claro desse tipo de iniciativa. Sua proposta é incentivar
a expressão literária, artística, comunicativa e pedagógica, envolvendo alunos
e professores das escolas das redes municipais paranaenses. Presente nas regionais de Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Londrina, Maringá, Noroeste e
Foz do Iguaçu, mobiliza pessoas de profissões diversas: jornalistas, educadores,
pedagogos, filósofos, educomunicadores, entre outros. Ambas as instituições
envolvidas no projeto fazem parte do Grupo Paranaense de Comunicação, e
cada uma é responsável por executar atividades específicas. Enquanto os jornalistas da RPC TV produzem as reportagens e participam de algumas etapas
de avaliação e de premiação dos trabalhos dos alunos e professores, o Instituto
faz a gestão de todo o projeto, como elaboração do regulamento, mobilização
das Secretarias da Educação para apoiar a disseminação das iniciativas do Televisando pelas escolas municipais do Paraná, definição das temáticas anuais,
mediação da plataforma dos cursos EaD, avaliação dos trabalhos, organização
dos eventos de premiação, entre outras ações.
Realizar um projeto desta natureza no solo da escola e da redação
de jornalismo não é tarefa fácil. Na cultura escolar, tem influência da ancoragem situacional do polo emissor — que por si está composta de suas historicidades e especificidades. Está submetido às linguagens de comunicação
e educação — neste caso, o gênero do jornalismo televisivo e da clássica
preleção de sala de aula. E, também, das próprias características dos alunos–
audiência que, com seus professores, familiares, vizinhos, hábitos religiosos,
culturais e de lazer, formam a comunidade de apropriação e significação. Já
na redação, os desafios do dia a dia da profissão — cumprimento de metas
institucionais, sobrecarga de trabalho, desenvolvimento de novas competências para interagir com um público cada vez mais crítico e produtor de conteúdo, etc. — dificultam o engajamento dos jornalistas em ações educomunicativas que possam ser incorporadas à rotina de trabalho.
Convém destacar, portanto, que o cenário de ações conjuntas entre
profissionais do Instituto GRPCom e da RPC TV, organizações com rotinas
e atividades profissionais diferenciadas, é complexo e requer aprimoramentos.
Sem a temática do ano e disseminação do projeto pelas escolas municipais do
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estado do Paraná (realizada pelo Instituto) não há pauta; sem pauta (promovida pela redação de jornalismo) não há reportagem. Embora os processos de
trabalho sejam complementares e indissociáveis, apresentam muitas lacunas
no campo de interface da comunicação e educação. Pressupõe-se que ao jornalista caberia sair às ruas, ter contato com a cultura escolar, conversar com
diretores, professores e pedagogos; e ao professor, incorporar as ferramentas
de comunicação como aliadas ao ensino e à aprendizagem em sala de aula.
Porém, a realidade é outra e ainda exige muitos esforços para alcançar os princípios teórico/metodológicos da vertente educomunicativa. Para que ações
educomunicativas sejam implementadas, a educomunicação precisa ser construída intencionalmente, por meio de ações inclusivas, democráticas, criativas
e midiáticas (SOARES, 2011). Tais ações valorizam as mediações possibilitadas
pelos veículos de comunicação e pela escola, que têm como seus protagonistas
os jornalistas e educadores, o que mais uma vez coloca em destaque a contribuição desses profissionais na constituição de espaços que oportunizem o diálogo e a reflexão, tanto na cultura escolar, como também nas relações sociais:
família, amigos e sociedade.

3 Percurso metodológico
Na pesquisa com enfoque na produção, as informações coletadas foram
sistematizadas seguindo os princípios da pesquisa qualitativa e quantitativa dos
autores Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) e Santos (2009). Inicialmente,
na etapa de caráter quantitativo, formulários foram enviados via e-mail institucional aos jornalistas envolvidos no Televisando. Posteriormente, na etapa de caráter
qualitativo, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os editores-chefes e jornalistas. Teve-se como objetivo obter um panorama da abrangência do
projeto no estado; verificar se o envolvimento no projeto gerou alterações na
rotina de trabalho; público a quem se destinam as reportagens; experiência ou
formação na área de interface da comunicação e educação; compreensão do
jornalista do que seja um projeto de comunicação e educação; identificar como
o Televisando é tratado na redação da TV; equipe envolvida no projeto; de que
forma as reportagens do projeto se diferem das demais matérias do telejornal; desafios do dia a dia na televisão; mudanças na rotina de trabalho; a recorrência do
tema educação nas reportagens; e questões políticas e institucionais. Realizouse também a análise de conteúdo das reportagens, considerando a concepção
heurística, idealizada por Bardin (1977) como pilar norteador da investigação, a
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fim de enriquecer a tentativa exploratória e aumentar a propensão à descoberta,
“para ver o que dá”. Já na pesquisa direcionada ao estudo de recepção, a produção dos dados seguiu as bases da pesquisa qualitativa em educação, seguindo
as premissas epistemológicas de Michelle Lessard-Hérbert, Gabriel Goyette e
Geráld Boutin (2012). Os passos iniciais foram dados no estudo exploratório que,
além de mapear as pesquisas já realizadas nesta interface em busca deste objeto,
também mapeou os espaços potenciais para a observação do processo de recepção. Com base em dados sobre abrangência e capilaridade do projeto, chegou-se
à cidade de Palmeira, no Paraná. Já que todas as escolas da cidade estavam inseridas no projeto, a escolha da instituição se deu por meio da caracterização do
perfil da professora, que apresentava maior tempo de consumo de mídia, focado
exclusivamente na TV aberta, com mais de dez anos de docência e mais de dois
anos de atuação no projeto que constituiu o cenário da pesquisa.
Com o ambiente definido, ocorreram as observações em sala de
aula, durante um semestre letivo, acompanhando uma vez por semana toda
a rotina de aula dos estudantes — 23 alunos de 4º ano do Ensino Fundamental. Mesmo nos dias em que não havia apresentação de telejornal, as
atividades realizadas com os alunos constituíram referências essenciais para
o entendimento da trama cultural da escola. Esta vivência do cotidiano da
instituição formou as categorias de análise do processo de recepção observado, e a observação sistemática e sistematizada passou por instrumentos de
transcrição e decupagem das reportagens, respostas de questões norteadoras
da observação, e análise a partir das lentes das mediações.

4 Escola e Mídia: a recepção da TV em sala de aula e o
campo da produção
A recepção e a mediação no contexto da escola foram identificadas a
partir da articulação entre a base epistemológica, o cenário e os perfis dos agentes
relacionados ao momento da televidência. Foram utilizados três instrumentos
para análise das reportagens: apresentação, estrutura dividida e interpretada em
fragmentos, e a análise do processo de recepção e mediação em sala de aula.
Foram observados os momentos de exibição de três reportagens na
escola, todos realizados fora do espaço físico da sala de aula, ocupando o saguão da escola e deixando os alunos diante da tela conforme coubessem no
espaço disponível. A escolha do tema se mostrou ponto crucial, em especial
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em uma das matérias cujo assunto não fazia parte da realidade dos alunos e
não gerou comentários, participações, tampouco atenção para suas palavras e
imagens. A reportagem que estava totalmente classificada pelo emissor dentro do tema do projeto, em acordo com suas premissas de produção, ficou
sem aprofundamento suficiente para que a professora pudesse trabalhar.
A reportagem escolhida pela professora colaboradora da pesquisa foi
a mais apropriada de acordo com as observações. Não foi a mesma escolha do
polo emissor, pois não tratava do tema fechado pelo projeto e também não levava seu selo educacional, mas emergiu de uma percepção da docente de uma
vivência da própria turma. A reportagem gerou participações, dúvidas, discussões e até mesmo constatações dos próprios alunos. Contudo, isso foi além do
que estava planejado pela professora, que esperava extrair dela pretextos para
abordagem de temas curriculares. Neste caso, as participações dos alunos e
suas possibilidades de crítica ficaram abafadas pelo currículo e pelo cumprir
de um roteiro. Na articulação dos resultados da pesquisa, a premissa que se
confirma é a de que os alunos formam, efetivamente, audiência televisiva e
fazem parte do público de recepção. No contexto em que foram observados,
recebem as reportagens do telejornal com mediação do professor e da escola e
sem autonomia para escolher o que assistir e influência mínima no que é feito
em sala de aula depois da televidência. E é o que ocorre em vista de estarem
em processo de educação tradicional e condicionados à cultura escolar e à
cultura da escola, o que os torna audiência passiva, mas ainda assim, audiência.
Em relação ao modo de fazer jornalismo, inicialmente, investigouse o porquê de as matérias do projeto serem denominadas “especiais” e verificou-se que são assim consideradas por apresentarem maior duração, linguagem mais explicativa, viés didático, exibição quinzenal e temática que varia a
cada edição anual. Identificou-se que não são produzidas, necessariamente,
reportagens específicas para cada regional do Paraná, ou seja, uma mesma
matéria do Televisando pode ser divulgada em mais de uma localidade. Em
outros casos, algumas reportagens são adequadas à grade do telejornal de outras regionais do estado sem apresentar vinheta ou fala do apresentador que
associe a reportagem ao projeto.
Constatou-se também que os jornalistas envolvidos no Televisando produzem as reportagens de acordo com a “escala” do dia, e não por afinidade ou
interesse pessoal. Entretanto, na regional de Londrina, onde há uma equipe fixa
do projeto, as notícias são tratadas de forma diferenciada em relação às demais
matérias do telejornal nas etapas de produção e de reportagem. Para os jornalistas,
as reportagens do projeto apresentam uma linguagem mais acessível, porque são
direcionadas aos alunos e professores, embora haja uma preocupação tanto em
Projeto Jogada Ensaiada: imersão no jornalismo esportivo
simulada por uma comunidade de prática em ambiente virtual

| 261

Série Comunicação e Educação - Volume 4

atender os interesses do público em geral, quanto em não perder a audiência. Já
o envolvimento no Televisando não gera alterações significativas no dia a dia na
televisão, mas, por outro lado, os jornalistas alegam que além do excesso de trabalho, o projeto é visto como algo a mais no dia a dia da redação. A educomunicação não é citada em nenhum momento como conceito fundamental que pauta
projetos educomunicativos e, apesar dos termos “educadores” e “alunos” terem
sido constantes, não houve menção do “jornalista” como agente participante do
processo de mediação entre a escola e a mídia. Embora a experiência de trabalho
no Televisando, segundo os jornalistas, esteja relacionada a “novas experiências” e
a “aproximação com a escola”, apenas um jornalista afirmou ser necessário fazer
cursos para trabalhar com a produção das reportagens para o projeto.
Os resultados também indicaram que as reportagens do projeto apresentam similaridade em relação às demais do telejornal e que o conceito de
interface da comunicação e educação é pouco conhecido pelos jornalistas do
projeto, levando a crer que a utilização dos recursos audiovisuais não necessariamente tem como ponto de partida o parâmetro educomunicativo. Observou-se que o engajamento do jornalista em ações que visam a criticidade do
público, o fomento ao diálogo, assim como o maior aprofundamento sobre a
proposta da educomunicação, em muito depende da iniciativa das próprias
corporações em não somente implementar tais práticas no contexto empresarial, mas também priorizar o investimento na formação continuada em mídia-educação desses profissionais da comunicação, assim como oportunizar, no
ambiente de trabalho do jornalista, a interação com os educadores por meio
do compartilhamento de conhecimentos e experiências da cultura escolar. O
jornalista inserido nas ações do projeto de comunicação e educação estudado
na pesquisa aparece, timidamente, como coadjuvante. Não se associa à figura desse profissional a de um mediador de ações educomunicativas, agente
transformador que integra todo o processo de aprendizagem e formação dos
sujeitos. Esse profissional ainda não tem apropriação dos conceitos educomunicativos, não por falta de esforços para que iniciativas de projetos de comunicação e educação sejam bem-sucedidos, mas em função, grosso modo, de dois
macro motivos. O primeiro emerge do âmbito conceitual educomunicativo,
que não aflora espontaneamente e exige dos profissionais ações intencionais
dentro da cultura organizacional para o cumprimento de etapas de trabalho
da educomunicação (concepção, implementação, acompanhamento e avaliação) que levem em conta a formação dos ecossistemas comunicativos propostos pela Educomunicação. O segundo, de ordem institucional, refere-se às
diferenças de natureza organizacional de duas instituições que trabalham em
parceria para fazer o projeto acontecer: o Instituto GRPCom (Oscip) e a RPC

262 |

Flávio Cavalcanti Pinto do Amaral

Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

TV (organização privada). Em outras palavras, aliar iniciativas de responsabilidade social (realizadas há longo prazo e com planejamento) à realidade do
jornalismo (imediatista e factual) exige dos profissionais envolvidos interação,
flexibilidade, abertura ao novo e, principalmente, uma mudança na própria
cultura organizacional (que passe a agregar caráter prioritário a tais iniciativas
propiciando condições de formação e adaptação dentro da rotina de trabalho
dos profissionais). Os profissionais da educação também passam por dificuldades similares. A realidade vivida em sala de aula frente aos problemas relacionados às restrições institucionais, contexto social precário do qual fazem parte
as crianças e jovens das escolas públicas e formação defasada do professor, está
muito distante dos propósitos das organizações de comunicação.
Diante desse cenário, incorporar à cultura escolar e à mídia iniciativas de projetos de comunicação e educação, como o Televisando, torna-se
um desafio ainda maior, justamente pela necessidade de superação de suas
próprias limitações institucionais. Implementar ações que promovam ambientes abertos e reflexivos (dentro e fora de sala de aula) e diálogo entre os
atores envolvidos — educadores e jornalistas — aparece como algo a mais a
ser adaptado às suas rotinas de trabalho.

5 Conclusão
A relação entre os campos explorados neste artigo é inegável e claramente perceptível; afinal, “Educação e Comunicação fazem parte de um
mesmo contexto social e nele se fortalecem ao mesmo tempo em que nele
interferem. E sua aproximação representa mais do que simples junção ou
lógica de complementaridade” (RENAUD DE PAULA, 2015, p. 181). A atuação de seus profissionais — jornalistas e professores, ainda que desafiadora
e realizada em um campo “duplamente minado” (OROZCO, 2014, p. 12),
pode superar os preconceitos e tradições traçados historicamente em suas instituições. Para que a convergência ocorra nas propostas práticas de trabalho
entre estes campos, seus profissionais precisam compreender os pontos de
convergência e por eles estabelecer seus roteiros de produção conjunta. De
outro lado, é essencial conhecer as limitações e divergências que são caracterizadas pelas condições de existência de cada uma das instituições e precisam ser respeitados e compreendidos para serem superados lucidamente.
E de outro modo, a consciência sobre os modos de produção de
cada um torna-se um ponto fundamental. Jornalistas e professores assumem
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o papel de emissores, estabelecidos em uma ancoragem situacional e institucional da qual não podem se desprender, mas diante da qual não podem
permanecer sem crítica. Da mesma maneira, são agentes no processo de
recepção, cientes de que sua produção entra em contato com o sistema de
significações orquestrado pela comunidade de apropriação e significação —
neste caso, formada pelos alunos e seu contexto.
É somente com esta percepção que se torna possível estabelecer práticas
educomunicativas que de fato sejam consolidadas tanto nas organizações de comunicação, como nas escolas. Nessa perspectiva, novamente se chama atenção para o
que Soares (2011) aponta como aspectos necessários à construção dos ecossistemas
comunicativos: clareza conceitual, planejamento, acompanhamento e avaliação.
Ou seja, o mapeamento de ações em projetos de comunicação e educação deve
contemplar tais aspectos (desde sua concepção até a avaliação dos resultados) e,
simultaneamente, levar em conta as mudanças latentes no mundo de trabalho dos
jornalistas e professores. E, por isso, o desenvolvimento de ações deve ser conjunto
entre professores, educomunicadores e jornalistas.
Atenta-se, por outro lado, que o trabalho de tais profissionais da comunicação e da educação, participantes de todo processo formativo dos indivíduos, não é devidamente valorizado. Como consequência, o que se percebe
é um alinhamento turvo entre as equipes do polo emissor, bem como uma
percepção ainda frágil sobre a recepção na sala de aula. A falta de investimentos em formação continuada, assim como os esforços reduzidos por parte das
escolas e empresas de comunicação em promover espaços de interação, ambientes inclusivos, participativos e de diálogo entre esses profissionais, indicam
as lacunas a serem superadas quando se fala no terreno de interface desses
campos do saber.
Para que o jornalista e o educador coloquem em prática
os princípios teóricos/metodológicos da educomunicação, é indispensável que
ambos compreendam o mundo de trabalho um do outro — suas limitações,
desafios e possibilidades — na busca pela desconstrução de seus próprios valores enraizados e total abertura e flexibilidade para o diálogo e mudanças.
Diante deste cenário, as contribuições construídas pelas duas pesquisas
— que visam estimular novas intervenções e estudos — apontaram alguns caminhos plausíveis para a consolidação desta interface, assim como práticas de intervenção que pudessem efetivamente ser adequadas à cultura escolar e organizacional. Tais ações foram apresentadas pelos pesquisadores em reunião realizada
no Instituto GRPCom (Curitiba/PR), em novembro de 2015, com profissionais
do próprio Instituto e da redação de jornalismo e marketing da RPC TV.
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A produção de conteúdo para mídias sociais
digitais e o ensino de Jornalismo1

Cláudia Maria Moraes Bredarioli2
ESPM-SP / FCL, São Paulo, SP

Introdução
A proposta central deste artigo envolve tangenciar a construção de
um panorama acerca do comportamento do público diante e com as mídias
sociais digitais para, como isso, destacar discussões sobre como tal cenário
modifica a produção das notícias e, especialmente, as novas perspectivas que
se impõem ao ensino de Jornalismo nas instituições educacionais de nível
superior.
Diante de um mercado de trabalho cada vez mais exíguo, tem se
tornado imprescindível aos jornalistas apresentarem continuamente outras
formas de renovar seu fazer, pensadas especialmente sob a possibilidade de
inserir novas visões de noticiabilidade ao desenvolvimento das reportagens
e à ampliação da difusão quantitativa e qualitativa de conteúdos. Desafios
assim são impostos a partir de um contexto de aceleração temporal e de exigências crescentes para a ampliação de habilidades desses profissionais.

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVI Encontro dos Grupos
de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação. Texto atualizado para esta publicação.
2 Professora dos cursos de Jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP) e da Faculdade Cásper Líbero (FCL); jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).
E-mail: cbredarioli@gmail.com.
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Tal contexto pressupõe pensar o trabalho e o fazer jornalísticos — e
consequentemente a inserção social e econômica dos profissionais por meio
deles — a partir da formação dos comunicadores que optam por essa especialidade. E tomando por base a ótica apresentada por Paulo Freire (2011, p.
85) sobre a condição humana de desenvolver-se a partir do contexto cultural
que lhe é apresentado: “o homem, como um ser de relações, desafiado pela
natureza, a transforma com seu trabalho; e o resultado desta transformação,
que se separa do homem, constitui seu mundo. O mundo da cultura que se
prolonga no mundo da história”.
Nesse contexto cultural contemporâneo em que a mídia digital
tornou-se inerente à vida, tem sido natural considerar, a partir dessa lógica
proposta por Freire (2011), que o trabalho, especialmente o intelectual — e
da mesma maneira a formação que antecede este trabalho — seja afetado
diretamente pelas condições tecnológicas que se impõem.
O homem […] é um ser do trabalho e da transformação do mundo.
O homem é um ser da “práxis”; da ação e da reflexão. Nestas relações
com o mundo, através de sua ação sobre ele, o homem se encontra
marcado pelos resultados de sua própria ação. Atuando, transforma;
transformando, cria uma realidade que, por sua vez, envolvendo-o, condiciona sua forma de atuar (FREIRE, 2011, p. 30, grifo nosso).

Sob essa necessidade de transformação do mundo que deveria impingir a práxis da ação e da reflexão no fazer jornalístico, as perspectivas contemporâneas de produção das notícias estariam, assim, em franco processo de
repaginação, a partir da porosidade entre leitor, jornalista e fonte como instâncias de enunciação, nos quais circunstâncias que escapam às redações profissionais efetivamente se inserem no cenário da construção da notícia. Trata-se,
do ponto de vista puramente jornalístico, de uma mudança por justaposição
de procedências e adoção de novos formatos de notícias que passam a ser aceitos e praticados também no âmbito das redações profissionais. A posição é
alinhada à de Martín-Barbero (2004), para quem o papel social do jornalista
deveria passar da condição de mero intermediário à de mediador, ajudando na
transformação dos consumidores das informações em emissores e criadores.
De acordo com ele, a ideia de que a internet levaria à dispensa dos intermediários entre produtores e consumidores de mídia consiste em uma utopia, pois
continuamos precisando de mediadores em diversos setores da nossa vida. E aí
está, a nosso ver, um caminho a ser trilhado pelo Jornalismo, inclusive desde
seu lugar de ensinagem. Para Martín-Barbero (2014), é difícil sabermos o que
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realmente importa em um universo com tantas informações. Assim, o problema passaria pela preparação das pessoas para atuarem como interlocutoras
desse entorno informacional das tecnologias digitais.
Conforme Elias Machado (2010), o ensino de Jornalismo atravessa
um período em que a digitalização das práticas educativas conduzem a novos hábitos e relações de trabalho entre professores e alunos.
Quando a prática do jornalismo alcança um nível de tamanha
complexidade que envolve a convergência de meios, profissional,
de organizações, tecnológica e de conteúdos, existe uma necessidade de repensarmos, em primeiro lugar, as metodologias de ensino e avaliação aplicadas e, em um segundo momento, uma vez
que se trata de uma tarefa mais ampla e complicada, redefinirmos
as grades curriculares dos cursos de jornalismo. Por mais que a
realidade aponte para o aprofundamento dos diferentes tipos de
convergência, na maioria das vezes, a prática do ensino nos cursos
continua estruturada em torno dos meios convencionais, ao passo
que deveria centrar-se mais nas características das linguagens, capacitando o aluno para a produção de conteúdos para múltiplas
plataformas (MACHADO, 2010, p. 113).

Dessa forma, o presente texto se propõe a explanar sobre a produção
jornalística voltada às mídias sociais digitais de forma a construir um breve
panorama a respeito do tema para, em seguida, discorrer sobre a experiência
desenvolvida, ao longo de 2016, no curso de Jornalismo da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), na oficina de Mídias Sociais, realizada
para que os alunos produzissem conteúdo jornalístico específico para as redes digitais no espaço do Centro Experimental de Jornalismo.

1) Ponderações sobre a produção de conteúdo jornalístico
em mídias sociais digitais
O processo de “tecnificação” social impõe a todos a necessidade de
participar da inserção tecnológica seja por qual meio for, já que se altera o
cotidiano social, quase não sendo mais possível realizar tarefas rotineiras —
como pagar contas ou pleitear uma vaga de emprego, por exemplo — sem
se envolver com a tecnologia. Daí o novo sensorium, que impinge novas
maneiras de se mover no mundo e, principalmente, de sobreviver no mundo.
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A estratégica mediação da tecnicidade se coloca atualmente em um
novo cenário, o da globalização, e em sua conversão em conector universal do
global (SANTOS, 2008). Isso se dá não só no espaço das redes informáticas,
mas também na conexão dos meios — televisão e telefone — com o computador, restabelecendo aceleradamente a relação dos discursos públicos e os
relatos (gêneros) midiáticos com os formatos industriais e os textos virtuais.
É neste contexto que o trabalho intelectual passa a ter uma outra
função e um novo peso definidos na economia, até mesmo transbordando a
questão das indústrias culturais. Neste aspecto, nos interessa observar de que
maneira esse panorama afeta o processo de inserção dos estudantes de Jornalismo no mercado de trabalho. A partir dessa perspectiva, podemos pensar
que talvez nunca tenhamos acompanhado tamanho fluxo de conteúdos que
perpassam as diversas mídias e, reinventando-se a partir de cada uma delas,
se tornem um produto passível de trânsito em todas elas, como observamos
neste momento da contemporaneidade. Isso poderia significar uma grande
diversidade de oportunidades para os jornalistas, ainda que o mercado de
trabalho formal para esses profissionais se mostre cada vez mais enfraquecido. Há que se considerar ainda que o ambiente da web, sendo favorável à
atuação criativa e inteligente (OROZCO-GÓMEZ, 2011), incentive novas
apropriações e, por sua vez, contribua para que, de alguma forma, se modifique a condição da comunicação, transpondo o movimento emissor–mensagem–receptor em via única. Essa mudança deve-se, em parte, à evolução
técnica que possibilita cada vez mais a participação dos agentes.
Essas relações interativas carregam, portanto, um potencial para fundar
uma nova cultura de consumo na qual a participação da audiência nos processos criativos das histórias é o ponto central. Constituem-se, então, as redes que
permitem a conexão entre aqueles que dividem interesses comuns. Segundo
Barreto (2009), a convergência das mídias favorece a confluência das pessoas e a
organização de grupos de interessados em um mesmo assunto. Essas redes temáticas manifestam-se em comunidades virtuais marcadas pela filiação voluntária,
determinada pelo interesse intelectual e/ou emocional em relação a um determinado assunto. O excesso de informações nas redes implica a emergência de
novos mediadores. As convergências comunicativas on-line vão além, portanto,
das possibilidades das mídias e dos conteúdos dispersos na web.
Em tempos dessas mudanças sociais, conforme pontua Barreto
(2009, p. 57), é importante lembrar que elas não envolvem apenas a linguagem, “mas são constituídas de modo significativo por transformações nas
próprias práticas de linguagem”. Daí a importância crescente da linguagem
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no entendimento das mudanças sociais e culturais. Segundo Recuero (2014),
o uso de sites de redes sociais para a construção de capital social é eficiente
e modificador para influenciar os valores mais direcionados à construção e à
manutenção da rede dos indivíduos.
Todas essas questões recaem sobre o fazer jornalístico de maneira
a obrigar sua reconfiguração na contemporaneidade e, consequentemente,
sobre a formação dos profissionais que atuam nesta área. Neste contexto,
podemos considerar esse tipo de jornalismo como aquele caracterizado pelo
aproveitamento da inteligência coletiva dos leitores. Essa visão caracteriza a
notícia como viral e expansível, espalhada espontaneamente pelos usuários
em suas redes sociais, ampliando o alcance para além do veículo que a gerou. Esta notícia estaria também marcada pela possibilidade de exploração,
por meio da qual é possível aprofundar-se no conteúdo, buscando complementá-lo nas redes sociais ou em outras plataformas como celular ou tablet.
Tal condição tem trazido ao jornalismo também a característica de
liquidez. Essa ideia toma como base o conceito de “modernidade líquida”
proposto pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001), a partir do qual
ele defende a tese de que a sociedade contemporânea já não vive mais agarrada a coisas sólidas e tem que se acostumar com uma realidade fluida, na qual
tudo é mutável e multifacetado. Bauman (2001) define modernidade líquida
como um momento em que ocorre o enfraquecimento dos sistemas, gerando
um permanente ambiente de incerteza. Segundo ele, tal condição aponta
para questões como a finitude da perspectiva do planejamento de longo prazo, visto que a liquidez impede a continuidade. A ideia do jornalismo líquido
transplanta para a profissão toda a complexidade do novo ambiente social no
qual estamos começando a viver. Um exemplo é o processo de contextualização de uma notícia, na qual o jornalista pesquisa causas, consequências,
beneficiados e prejudicados. Neste processo, geralmente o profissional acaba
enfrentando uma grande perplexidade, porque descobre diferentes percepções e interpretações de um mesmo fato ou processo, sem ter tempo para
examiná-los em detalhe. Um dos pesquisadores que se debruçam sobre os
estudos deste jornalismo líquido é o holandês Mark Deuze, que analisa a
crise na imprensa mundial e a desorientação que tomou conta de muitos
jornalistas em consequência das mudanças radicais no ambiente de trabalho
provocadas pela inovação tecnológica e pela internet.
Journalism has engaged the individualized and networked society in
terms of its presupposed “audience fragmentation,” which, in turn, has
reified professional journalism’s position as the primary gatekeeper and
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information provider in society. Instead of acknowledging the contingent and co-creative context of the society and forms of community it
intends to serve, the social system of journalism has consistently translated external realities into editorial processes and professional values that
have served to reinforce its boundaries toward the outside world (Weber,
2000). Thus, we see how journalists around the world embrace “autonomy” as the sole value they all share, regardless of political context (Scholl
& Weischenberg, 1999), while, at the same time, increasingly privileging
explaining and interpreting the news as a more important role in their
jobs than reporting or “breaking” the news3 (DEUZE, 2008, p. 10).

Os sites institucionais e a adesão dos interagentes às mídias sociais e
às redes sociais que estas abrigam estão entre as iniciativas que mais crescem
na web, inclusive para ações de viés noticioso. Propiciam práticas jornalísticas desvinculadas das redações profissionais, não necessariamente com o
intuito de competir com essas, embora o façam, no mínimo quanto ao tempo e a atenção do leitor — dois bens escassos e não renováveis. Se pensado
pelo viés da construção da atualidade, potencializa-se a possibilidade de que
acontecimentos jornalísticos sejam publicizados por indivíduos, por entidades coletivas de interesse social (associações comunitárias, entidades filantrópicas, sindicatos, organizações não governamentais), por organizações de
comunicação independentes, bem como pelas tradicionais fontes oficiais ou
personalidades (artísticas, políticas, desportivas), dependendo do número de
seguidores e da visibilidade que este ou aquele site detém, e do próprio valorsocial de notícia que a postagem agrega.
Trata-se, assim, da construção de vidas midiáticas, conforme Mark
Deuze (2010), que naturalmente acabam impregnadas ao fazer jornalístico,
transformando-o e exigindo novos saberes e posturas de quem o produz. “A
visão da vida midiática aplicada à constatação empírica e teórica dos estudos

3 Tradução da autora: O jornalismo tem envolvido a sociedade individualizada e em rede
em termos de sua suposta “fragmentação da audiência”, que, por sua vez, reifica a posição
do jornalismo profissional como principal fornecedor de informações da sociedade. Em
vez de reconhecer o contingente e o contexto co-criativo da sociedade e formas de comunidade que pretende servir, o sistema social do jornalismo tem consistentemente traduzido realidades externas em processos editoriais e valores profissionais que serviram para
reforçar as suas fronteiras em direção ao mundo exterior (Weber, 2000). Assim, vemos os
jornalistas de todo o mundo abraçarem a “autonomia” como o único valor que todos compartilhamos, independentemente do contexto político (Scholl & Weischenberg, 1999),
enquanto, ao mesmo tempo, cada vez mais a notícia emerge em seu importante papel de
desenvolver relatórios.
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da mídia levanta (e talvez confirme) a questão de que nossa realidade não pode
ser vivenciada em separado ou fora da mídia” (DEUZE, 2010, p. 140). Some-se
a isso o fato de que, por meio da exposição simultânea e de aplicativos imersivos e hiperpersonalizados, assim como por suas características de disseminação
e ubiquidade, “as mídias gradualmente estão desaparecendo de nossa vista,
entrando aos poucos no reino heideggeriano da manualidade, o conceito de estar-à-mão” (DEUZE, 2010, p. 141). Segundo o autor, a questão da visão da vida
midiática não é se podemos tornar a realidade mais real ou se um envolvimento maior ou menor com as mídias auxilia ou obstaculariza tais nobres esforços.
O argumento é, na verdade, “como podemos interpretar a vida midiática no
que diz respeito à nossa capacidade de mudá-la” (DEUZE, 2010, p. 141).
Essa capacidade de mudar a vida midiática, contudo, envolve não
somente a formação daqueles que forem prover conteúdos nas mídias digitais,
como também a compreensão do contexto cultural, conforme apresentamos,
no qual estão inseridos. O Why We Post — um estudo desenvolvido concomitantemente em diversos países e capitaneado pela Universidade de Londres,
em especial pelo pesquisador Daniel Miller — ratifica esse ponto de vista:
Social media is used differently depending on where you are in the
world, challenging the idea that we can generalise findings from such
formal studies to other populations. Instead, we may need to complement science-based approaches with comparative studies that take into
consideration cultural differences. As social media has grown and become part of almost every aspect of our lives, so much of the academic work on this topic has become integrated into different disciplines,
such as the study of social media in political science, family studies or
digital humanities etc. There is a positive side to this development,
in that each field recognises that social media is encountered within
a wide range of contexts, each offering its own unique perspective4
(WHY WE POST, online, s/d,s/p).

4 Tradução da autora: A mídia social é usada de forma diferente, dependendo de onde você
esteja no mundo, desafiando a ideia de que podemos generalizar resultados de tais estudos
formais para outras populações. Em vez disso, pode ser necessário complementar as abordagens baseadas na ciência com estudos comparativos que levam em consideração as diferenças culturais. Como a mídia social tem crescido e se tornado parte de quase todos os aspectos
de nossas vidas, tanto do trabalho acadêmico sobre o tema tornou-se integrado em diferentes
disciplinas, tais como o estudo dos meios de comunicação social na ciência política, estudos
familiares ou humanidades digitais, etc. Há um lado positivo para este desenvolvimento,
em que cada campo reconhece que a mídia social é encontrada numa grande variedade de
contextos, cada um oferecendo a sua própria perspectiva única.
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Dentro dessas especificidades culturais e regionais, segundo a pesquisa, um dos destaques do perfil dos usuários de redes sociais no Brasil é de que
a grande maioria das ações está relacionada ao uso de elementos visuais, como
fotografias, memes e vídeos. Além disso, percebe-se que a principal atividade
em rede se restringe ao ato de “curtir” as publicações alheias, com maior concentração na reprodução de conteúdos do que no desenvolvimento deles.
Adults with a lower level of literacy still used Facebook for circulating content, rather than posting their own. For people in
Brazil ‘liking’ was the most common activity along with posting
short comments such as ‘kkkkk’, (the equivalent of ‘lol’), or a
series of emoticon hearts. Although this group of adults did not
post as many personal statuses, they were still active on Facebook through sharing memes, images, and videos that they felt
expressed their opinions and feelings and were reflective of their
values and taste5 (Ibidem, s/p).

Outro levantamento global, o We Are Social6, aponta por quais caminhos trafegam os usuários brasileiros nas redes sociais, identificando forte
presença do Facebook e do WhatsApp como preferenciais. Ainda assim, há
que se destacar que não mais que cerca de 30% navegam por essas redes.
Segundo a mesma pesquisa, pouco mais da metade da população é usuária
frequente de internet no Brasil e, destes, nem todos têm presença ativa nas
mídias sociais. Além disso, chama a atenção o fato que há mais linhas de
telefonia móvel do que pessoas no país, mas somente cerca de 30% dos detentores de celular são ativos nas redes sociais por essa via.
Tais dados nos colocam diante de uma questão primordial (que,
contudo, não se encaixa no escopo central deste artigo, mas não poderia ser
deixada de lado) que é a de compreender o degrau imposto tanto ao acesso
quanto à capacidade de utilização das tecnologias.

5 Tradução da autora: Adultos com um menor nível de alfabetização ainda usam o Facebook para “curtir/compartilhar” conteúdos em circulação, em vez de postar seus próprios.
O “curtir” foi a atividade mais comum identificada no Brasil, juntamente com postar
comentários curtos como “kkkkk”, (o equivalente a “lol”), ou uma série de emoticons
de corações. Embora este grupo de adultos não poste como muitos, eles estão ativos no
Facebook através da partilha de memes, imagens e vídeos, pelos quais querem expressar
suas opiniões e sentimentos como um reflexo de seus valores e gostos.
6 Disponível em: <http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016>. Acesso em: 14
jul. 2016.
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Os potenciais democráticos da internet não são definidos pela
tecnologia por si mesma, mas pela capacidade de diferentes
movimentos políticos de organizar-se de formas que produzam
coalisões políticas e organizações concretas que podem efetivamente desafiar instituições sociais não-legítimas e substituí-las
por novas instituições mais democráticas. Pensar de outra forma
é sucumbir à filosofia política burguesa de acordo com a qual as
instituições sociais existentes são basicamente sadias e o que é
necessário é somente uma comunicação melhor e mais democrática (AMPUJA, 2015, p. 65).

Ainda segundo Ampuja (2015), outro ponto importante neste contexto se relaciona com o antigo dilema do determinismo tecnológico. O tema de
redes e fluxos ou a aniquilação do tempo e do espaço é demonstrado a uma
luz totalmente diferente se não é analisado em termos de desenvolvimentos
tecnológicos. Mas, ao invés disso, como parte da longa história do capitalismo,
mesmo durante os tempos do capitalismo industrial do início do século XVIII, lugares que estavam separados uns dos outros por longas
distâncias estavam ligados devido às realidades da produção capitalista
econômica e exploração colonial. Desde o começo, o desenvolvimento
capitalista demandou conexões que cobrissem grandes distâncias geográficas (AMPUJA, 2015, p. 65).

É a essa lógica que o jornalismo e os processos de ensino e aprendizagem relacionados a ele estão sujeitos. Foi considerando esse contexto que
começamos a desenvolver algumas atividades com os alunos do curso de
Jornalismo da ESPM-SP no sentido de pensar capacidades, possibilidades e
diversidades nos critérios de noticiabilidade e nas especificidades da produção de conteúdo jornalístico nas mídias sociais.

2) Projeto para experiências jornalísticas em mídias sociais
No começo de 2016, demos início, no espaço do Centro Experimental de Jornalismo da ESPM-SP, às atividades da oficina de Mídias Sociais,
que tem como objetivo propor metodologias ativas7 voltadas ao processo de

7 Metodologia ativa é um processo amplo e possui como característica central a inserção
do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, compro-

Alunos digitais e a escola tradicional: uma análise da prática de
letramento digital a partir dos alunos de uma escola de Belém, PA

| 275

Série Comunicação e Educação - Volume 4

ensino-aprendizagem para a construção de noticiabilidade em redes sociais
digitais por estudantes de Jornalismo, permitindo que eles desenvolvessem
posts/reportagens de conteúdo exclusivo para as mídias sociais digitais.
A proposta envolve ter a busca por interatividade — que é justamente
o principal diferencial desta tecnologia, na comparação com as demais que a
antecederam na história dos meios de comunicação — como foco central na
construção de notícias, incentivando os alunos a explorarem a variedade de recursos que cabem em cada post das diferentes mídias sociais. Para estabelecer
contato contínuo com os estudantes, além de nossos encontros presenciais semanais, criamos um grupo em uma rede social, no caso o WhatsApp, que nos
permitiu dialogar com cada um enquanto estava “em campo” desenvolvendo
suas pautas. Isso trouxe, quase diariamente, a oportunidade de lidarmos com as
questões que impulsionam e afligem os estudantes ao longo do semestre. Daí
a iniciativa de registrar tais impressões neste artigo.
Dentro deste contexto, foi possível a adoção dos seguintes processos
metodológicos sequenciais: análise de divulgação de notícias em redes sociais digitais; experimento aplicado com base em metodologias ativas — com
destaque para a construção de novos critérios de noticiabilidade voltados às
redes sociais digitais — em atividade laboratorial com alunos do curso de Jornalismo; análise dos resultados do experimento para a proposição de novas
abordagens noticiosas para mídias sociais.
E, assim, a partir da definição dos passos que seguiríamos, construímos as seguintes justificativas para embasar o desenvolvimento da oficina experimental: as organizações informativas passam a ter de conviver
com uma esfera paralela e em crescimento formada por atores (indivíduos
e organizações) munidos de poder de fala no ciberespaço; essas ferramentas
de informação e comunicacão afetam o fazer jornalístico tradicional, sendo
ora vistos como ameaça, ora como oportunidade pelo campo institucional;
diante do modelo dominante no jornalismo, de matriz informativa, essa instituição moderna se caracteriza pelo seu papel de intermediária entre os fatos
e o público; o papel social do jornalista deve passar da condição de mero

metendo-se com seu aprendizado. As metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos,
centrados na realidade em que estão inseridos. Em diversas instituições de ensino, como é
o caso da ESPM, tem-se lançado mão das metodologias ativas de ensino e aprendizagem,
nas quais é dado forte estímulo ao reconhecimento dos problemas do mundo atual, tornando os alunos capazes de intervir e promover as transformações necessárias.
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intermediario a de mediador, ajudando na transformação dos consumidores
das informações em emissores e criadores, conforme Martín-Barbero (2014).
As atividades previstas envolveram:
-

Entender o comportamento do público diante e com a mídia social
digital e como isso interfere na produção das notícias;
Compreender os processos que se impõem ao fazer jornalístico
no processo informativo, “aceleração do tempo” e ampliação de
habilidades demandadas dos profissionais;
Buscar pautas focadas em mídias sociais; apuração e reportagem;
ferramentas e plataformas; rotinas, linguagens e formatos;
Pensar o fazer jornalístico diante das redes sociais: desafios e
oportunidades; ampliação do alcance da mensagem, comunicação de
nicho, consumidor–produtor e produtor–consumidor, redução de custos.

O que funcionou até o momento: pensar formatos e conteúdos que
possam tanto circular pelo mainstream jornalístico com uma leitura mais jovial,
quanto em publicações direcionadas à prática do Jornalismo Alternativo e/ou
Hiperlocal; experimentar variadas redes sociais e suas possibilidades multimidiáticas a partir do trabalho coletivo e concomitante de alunos com vocações complementares dentro dos fazeres jornalísticos: fotografar, filmar, escrever, editar,
divulgar, etc. A concretização das matérias com conteúdo publicável ocorreu
com maior frequência quando a ideia da pauta partiu dos próprios estudantes. O
desafio foi de incentivar que as sugestões deles fossem variadas, fora do conforto
do cotidiano, nem sempre relacionadas aos seus interesses pessoais.
Percepções captadas no primeiro ano de trabalho:
-

Por motivos geracionais, eles têm uma capacidade tecnológica de
apreensão e uso cotidiano das redes sociais digitais imensamente
superior à de qualquer professor (migrante digital) que se proponha
a discutir o tema;

-

Contudo, falta-lhes o “olhar do editor”, de como reunir as informações
que captaram por meio de diferentes técnicas em publicações que
tenham conteúdo jornalístico e estético que respondam às demandas
das redes.

Neste período, no qual testamos diversas formas para explorar a noticiabilidade nas redes sociais, a principal tônica dos encontros se baseou na
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experimentação e na busca do uso de mídias variadas para o desenvolvimento de reportagens. Por escolha dos próprios alunos, os temas se mantiveram
no entorno da agenda da ESPM, de questões cotidianas, de entretenimento
e dos principais temas do noticiário (olimpíadas, eleições). Com a instantaneidade das redes, especialmente no caso do Snapchat, algumas produções
se perderam. Mas foi interessante observar como o olhar dos alunos se impõe
naturalmente durante as transmissões por meio desta mídia, especificamente — algo que ficou evidente no acompanhamento de várias palestras que
foram realizadas durante a Semana de Jornalismo (período no qual a faculdade recebe profissionais de renome no mercado em diversos eventos), por
exemplo, que trouxeram comentários dos alunos expostos a partir de uma
abordagem diferenciada e jovem.
Outro formato que funcionou bem foi o de entrevistar outros alunos,
em vídeos curtos, para que eles comentassem sobre os eventos culturais que
acontecem na cidade. Os posts estiveram entre os mais visualizados/curtidos,
por darem visibilidade aos próprios estudantes, além de ampliarem a capacidade de conexão em rede entre eles. No Facebook, também exploramos textos
mais analíticos e demos prioridade para a repercussão de acontecimentos do
momento. Houve ainda tentativas de desenvolver reportagens explorando a
questão das imagens e a conexão com outras páginas da própria rede.

Algumas considerações
A experiência ratificou a condição de que o uso da tecnologia ganha
função central no processo de ensino–aprendizagem a partir da gradativa
preponderância do fenômeno tanto na prática quanto nos cursos de Jornalismo. Tentamos, com o projeto aqui descrito, considerar que as mudanças
nas ações pedagógicas precisam ser antecedidas de — ou, ao menos, concomitantes a — uma reflexão sobre processos de ensinagem, metodologias
de ensino e práticas laboratoriais; sem, contudo, deixarem de considerar a
relação ética intrínseca à profissão no cumprimento do acesso ao direito à
informação e sem deixar de lado a construção de possibilidades de sobrevivência para seus profissionais.
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