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RESUMO 

Este artigo apresenta um relato parcial de quatro experiências educomunicativas que se 

destacaram pela obtenção de resultados positivos e duradouros a partir da utilização de meios 

de comunicação para fins pedagógicos. Foram realizadas entrevistas em profundidade com os 

idealizadores e/ou representantes do jornal impresso da E. M. Maria Letícia dos Santos 

Carvalho, em Macaé, do festival de cinema promovido pela Secretaria de Educação e Cultura 

de Conceição de Macabu, do Cineclube Marighella, em Campos dos Goytacazes, e do blog 

Encacheada, originário de Macaé. Espera-se por meio deste trabalho registrar os processos, 

dificuldades e particularidades de cada um dos projetos, com base na coleta de dados 

elaborada pelos orientandos de iniciação científica do curso de Jornalismo.  

Palavras-chave: Educomunicação; TDIC; Norte Fluminense. 

ABSTRACT 

This paper presents a partial report of four educommunicative experiences that stood out for 

obtaining positive and lasting results from the use of means of communication for educational 

purposes. In-depth interviews were conducted with the creators and / or representatives of the 

printed newspaper of EM Maria Letícia dos Santos Carvalho, in Macaé, of the cinema festival 

promoted by the Department of Education and Culture of Conceição de Macabu, of Cineclube 

Marighella, in Campos dos Goytacazes, and the blog Encacheada, originally from Macaé. 

This work is expected to record the processes, difficulties and particularities of each of the 

projects, based on the data collection prepared by the undergraduate students of the 

Journalism course. 

Keywords: Educommunication; TDIC; Norte Fluminense. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 Apesar da educação registrar os períodos de revisão de pressupostos e estratégias no 

decorrer de sua história, o momento atual apresenta singularidades em relação aos demais. A 

popularização das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), a partir das 

últimas três décadas do século XX, torna inevitável e urgente a reestruturação das diretrizes 

educacionais vigentes. Ademais, um mundo em constante transformação e saturado de 
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informações tende a não sustentar a ideia de um processo de ensino-aprendizagem baseado no 

acúmulo de conhecimentos.  

 É imprescindível rever o sentido da relação educativa e suas formas institucionais, 

inclusive a pedagogia em toda a sua diversidade prática e discursiva, pois, na 

contemporaneidade, segundo Sodré (2012, p. 14), “todo e qualquer projeto educacional se 

obriga a pensar e agir em sintonia com as exigências postas pela tecnologização do mundo e 

com as injunções do mercado global”. 

As gerações nascidas sob a égide das TDIC exigem novas metodologias e formas mais 

autônomas, criativas e colaborativas de desenvolver suas competências e habilidades. De 

acordo com Bruno, Pesce e Bertomeu (2012. P. 119), “a convergência entre educação, 

comunicação e tecnologia tem crescido exponencialmente, nos distintos níveis e modalidades 

de ensino e nas esferas da educação formal e não formal1”.  

 Nesse contexto, o presente artigo visa registrar a coleta de dados do projeto            

Inter-relações entre mídia e educação desenvolvido por orientandos de iniciação científica do 

curso de Jornalismo, durante 2016 e 2018. Dessa maneira, apresentam-se quatro iniciativas 

selecionadas pela eficácia, duração continuada e desdobramentos atingidos. O jornal 

produzido na E. M. Maria Letícia dos Santos Carvalho, em Macaé, e o Festival de Cinema 

organizado pela Secretaria de Educação e Cultura de Conceição de Macabu são exemplos de 

atividades realizadas em espaços educacionais formais. Fora do ambiente escolar 

institucionalizado têm-se o Cineclube Marighella, em Campos dos Goytacazes, e o blog 

Encacheada, oriundo de Macaé.  

2- JORNAL IMPRESSO: CONTRIBUINDO NA MELHORA DO COTIDIANO 

ESCOLAR 

 Segundo Bévort e Belloni (2009), países da Europa, Estados Unidos e Canadá vêm 

pesquisando as interfaces entre Mídia e Educação desde as décadas de 1950/60. No entanto, 

no Brasil, o tema conquistou notoriedade apenas no final da década de 1990, com a criação do 

Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), na Universidade de São Paulo. Formado por um 

grupo de professores de diversas universidades do país, o NCE dedicou-se às inter-relações 

entre comunicação e educação, criando um novo campo do conhecimento denominado 

educomunicação.  

 Assim, instituições nacionais e internacionais adotaram o conceito e começaram a 

disseminar a gestão de processos comunicativos mais democráticos na educação formal, não 

formal e informal, com o objetivo de criar novas práticas educacionais que não se limitassem 

a utilizar as mídias apenas como objetos de análise.  

 De acordo com Soares (2004), o conceito de educomunicação pressupõe a construção 

de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, nos espaços educativos,  

 
1 A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal 

como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 

amigos, etc., carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não 

formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 2006, p. 28).  
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contribuindo para a quebra da hierarquia na distribuição do saber, considerando a máxima que 

todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação são produtoras de cultura, 

independentemente de sua função no ambiente escolar. Dessa maneira, estabelece-se como 

objetivo a construção da cidadania, por meio do exercício do direito de todos à expressão e à 

comunicação. 

A execução de práticas educomunicativas, na perspectiva de Soares (2004), depende 

de previsão e planejamento de um conjunto de ações, no contexto do plano pedagógico das 

escolas. Afinal, ações isoladas não modificam as relações de comunicação num ambiente 

marcado por práticas autoritárias de comunicação. Todo planejamento deve ser participativo e 

tornar as pessoas envolvidas em agentes ou beneficiárias das ações.   

Soares (2004) ressalta que as relações de comunicação devem ser francas e abertas, 

uma vez que a educomunicação busca rever os conceitos tradicionais de comunicação, como 

algo que tem por objetivo persuadir ou construir uma imagem positiva dos que detêm poder e 

fama. De modo que a comunicação seja feita para socializar e criar consensos, promover o 

crescimento da autoestima e da capacidade de expressão das pessoas, como indivíduos e 

como grupo.  

Salienta-se que não há registros de práticas educomunicativas no Plano Municipal de 

Educação (PME) de Macaé nem no Plano Político Pedagógico (PPP) da E. M. Maria Letícia 

dos Santos Carvalho. Contudo, talvez seja a única escola municipal a produzir, desde 2011, 

veículos de comunicação escolares independentes, isto é, sem estarem vinculados a algum 

programa sazonal ou temporário da prefeitura.  

Segundo Caputo (2016), na E. M. Maria Letícia dos Santos Carvalho, a ideia de criar 

um veículo de comunicação escolar partiu da professora de português, Christiane Sheila 

Magalhães, em 2011, com a turma da 7ª série/8º ano. Algumas das aulas eram usadas para a 

elaboração de boletins para divulgar eventos da escola e lançar informes para os alunos. Após 

algum tempo de trabalho, observando que a atividade estava sendo bem aceita, conversou 

com a diretora e lançou o projeto para toda a escola. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

produção midiática por parte dos estudantes é uma das ações mais eficazes da 

educomunicação. 

De acordo com Caputo (2016), a divulgação do novo jornal escolar realizou-se por 

meio do boletim que ainda era montado pela turma da 7ª série/8º ano e pela própria professora 

que ia nas salas à procura de interessados em participar do projeto. Observou-se que a 

dimensão da demanda exigiu a abertura de um processo seletivo. Dentre os inscritos, eram 

compostas turmas de dez, quinze e vinte alunos a cada semestre para a elaboração do veículo. 

Para a escolha do nome e da logomarca do jornal foi feito um concurso, em que o vencedor 

foi eleito por meio de uma votação com a participação dos alunos da escola toda.  

 Segundo Caputo (2016), o projeto do jornal durou seis anos e foi paralisado no 

segundo semestre de 2016 devido à falta de verba para a contratação de um professor que 

pudesse coordená-lo. Uma alternativa sugerida para a continuidade do projeto foi o 

direcionamento de parte da carga horária de um professor. No entanto, não foi acatado pela 

prefeitura.  
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3-O CINEMA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO (X2) 

 O cinema é um recurso bastante usado em sala de aula, tanto na Educação Básica 

quanto no Ensino Superior, porém, seu potencial pedagógico ainda é subutilizado pela 

educação formal, pois é aproveitado, na maioria das vezes, apenas como ilustração dos 

conteúdos das disciplinas. Dessa maneira, desprezando sua dimensão artística e potencial para 

transformação social. 

 Bergala (2008) defende um cinema de criação, em que os estudantes devam assumir o 

papel de geradores de sentido, assim se posicionando como responsáveis pela leitura de 

criação e pela passagem ao ato. Dessa maneira, apresenta-se uma oportunidade de 

confrontarem o conceito tradicional de beleza e suas percepções singulares do belo, 

revalorizando o cotidiano, capturando situações poéticas no dia a dia, registrando-as, 

apresentando-as e debatendo sobre as diferenças encontradas. 

 O projeto Curta Macabu, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura de 

Conceição de Macabu (RJ), apostou na ampliação de horizontes e experiências dos alunos da 

rede municipal de ensino por meio da produção cinematográfica. Segundo Machado (2017), 

um dos responsáveis pelo projeto, entre seus principais objetivos destaca-se: incentivar, de 

forma conjunta, a leitura, a produção textual e a difusão audiovisual.  Dessa maneira, 

desenvolveu-se concurso de redações sobre a cidade de Macabu, para os alunos do 6º ao 9º 

ano, com histórias ficcionais ou documentais. Estabeleceu-se que os autores dos dois 

melhores textos participaram de oficinas de roteiro, fotografia, elenco, figurino, direção 

artística, efeitos especiais e, também, do processo de produção e edição. Assim foi possível 

demonstrar a possibilidade de execução de um filme com um aparato tecnológico mínimo, 

como, por exemplo, um celular e aplicativos de edição de imagens. Afinal, o mais importante 

é uma boa ideia e criatividade. 

A exibição dos curtas da primeira edição, “O Monstro do Lixo” e “Uma Aventura na 

Amorosa”, aconteceu no dia 12 de agosto de 2017, em uma solenidade na praça principal da 

cidade. Vale ressaltar o profissionalismo do projeto, observado no cartaz de lançamento, foto 

dos vencedores do concurso, plateia lotada, distribuição de pipoca e refrigerante e cobertura 

jornalística. Além da felicidade dos estudantes, foi possível observar o orgulho de suas 

famílias e a emoção da população durante a sessão. 

Destaca-se que diante dos resultados ocorreu a segunda edição em novembro de 2018 

com a exibição de cinco curtas-metragens, a saber: “Um Conto de Amor”, “Tinha que ser 

Conrado”, “Quarteto Transitório”, “Anabela” e “Até o Fim”, obtendo-se recorde de público e 

a valorização de personalidades macabuenses. Dessa maneira, apresentou-se a possibilidade 

de modificação e/ou constituição de novos padrões estéticos, novos gostos e interesses, o que 

possibilitou a redescoberta da rotina deles.  

Pode-se afirmar que o cinema permitiu à educação escolar tradicional desenvolver 

ambientes interativos e propícios à pluralidade expressiva e o intercâmbio entre a escola e a 

comunidade. No entanto, considera-se como fator preponderante a elevação da autoestima dos 

estudantes, o aumento da dedicação deles nas aulas e a expectativa para futuras produções. 

Outra iniciativa que merece atenção é inspirada nos movimentos cineclubistas, que pretendem 

gerar experiências crítico-reflexivas que complementam e tentam expandir as fronteiras do 

saber para além do ensino clássico.  
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De acordo com Oliveira (2017), os cineclubes têm como característica trabalhar com 

produções audiovisuais (filmes e documentários), em geral que não fazem parte do circuito 

comercial. Assim, considera-se, entre seus objetivos, estimular a discussão sobre a obra 

assistida, levantando questionamentos sobre as conexões que estas possuem com a realidade 

vivida pelo indivíduo inserido no tempo e no espaço na sociedade contemporânea que vive 

em seu devido momento suas próprias relações de causa e efeito, o que permite a quem as 

percebe, interagir de maneira própria com a realidade proposta pela confluência de forças que 

regem a atualidade. 

 Visando educar, trabalhar a consciência crítica e política das pessoas, Leonardo Seabra 

Puglia fundou, junto com seu irmão e mais dois amigos, o Cineclube Marighella, no 

município de Campos dos Goytacazes (RJ).  

O projeto possui quatro anos de existência. A primeira exibição aconteceu no dia 16 

de abril de 2016. Antes de cada sessão é criado um post na página do cineclube no Facebook 

com uma enquete, para que as pessoas proponham os filmes que gostariam de assistir. As 

sugestões são acolhidas e colocadas em votação. 

Conforme Oliveira (2017), a ideia de colocar em prática o Cineclube surgiu de uma 

conversa com um amigo que é enfermeiro e professor da Faculdade de Medicina de Campos, 

que exibiu para os alunos dele o filme Sicko - $O$ Saúde, do diretor norte-americano Michael 

Moore, e preparou um debate sobre se a saúde é um bem, uma mercadoria ou um direito não 

alienável ao cidadão. A atividade na Faculdade de Medicina destacou-se positivamente de 

forma que Sick - $O$ Saúde foi o primeiro filme exibido no Cineclube Marighella, na área de 

lazer do condomínio onde Puglia morava. O debate foi conduzido por profissionais da área de 

saúde com posicionamento ideológico de esquerda.  

Existe uma preocupação por parte dos organizadores do Cineclube Marighella em 

levar aos encontros especialistas a fim de qualificar o debate. Segundo Oliveira (2017),      

busca-se, também, criar redes, a partir da mobilização de grupos relacionados com a temática 

em discussão. A intenção é estabelecer um espaço aglutinador para que esses indivíduos 

possam de alguma forma se unir e estabelecer vínculos sociais e políticos. O Cineclube 

propõe a formação de uma consciência crítica e reflexiva, a livre expressão e a disseminação 

de um conhecimento acadêmico e não acadêmico a partir de uma experiência prazerosa, para 

além do contexto escolar. 

Puglia (2017) ressalta que as atividades do cineclube são desenvolvidas aos sábados, 

tentando manter a regularidade de uma edição por mês. Por conta da grande demanda, o local 

de exibição foi transferido para uma pizzaria no centro de Campos, no intuito de enfatizar que 

esta é uma atividade de lazer. Mesmo que os filmes exibidos possuam temáticas densas, é um 

momento em que as pessoas devem se permitir relaxar e interagir. 

O filme é o ponto de partida para o debate e, consequentemente, para a reflexão e a 

aquisição de conhecimento. Apesar dos frequentadores do Cineclube serem prioritariamente 

de classe média, a sua abrangência atinge também representantes das classes menos 

privilegiadas da cidade, como, por exemplo, os funcionários da pizzaria, que acabam 

participando, parcialmente, das sessões, identificam-se com o que veem, criando uma relação 

de afeto e de representatividade. 
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A atuação do Cineclube Marighella tem superado as expectativas de seus 

organizadores. Foram 25 edições realizadas, fora os eventos itinerantes que acontecem em 

outras localidades e, agora, a criação de um site oficial (http://cineclubemarighella.com.br). 

Além disso, tem se consolidado como um espaço de socialização, de estar em contato com o 

próximo e com pontos de vista diversos. Isto é, segundo Puglia (2017), o Cineclube promove 

um processo de ensino e aprendizagem interativo, extraclasse e baseado no diálogo, 

estabelecendo uma relação desses indivíduos com informações inéditas ou ressignificadas, o 

que favorece a produção de um novo conhecimento e a prática da cidadania. 

4-INTERNET: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

O uso de recursos midiáticos nas escolas brasileiras com objetivos pedagógicos é cada 

vez mais frequente, sendo os meios de comunicação importantes aliados dos professores em 

sala de aula. As tecnologias digitais estão viabilizando formas de ensinar e de aprender 

inéditas, em especial, fora do ambiente escolar tradicional. Em Macaé, por exemplo, as 

iniciativas desenvolvidas pela jornalista e empreendedora social Laís Monteiro vêm 

apresentando resultados significativos na reafirmação da identidade e da cidadania da mulher 

negra. Ela vem utilizando a internet para o fomento de ações educativas nas redes sociais e em 

espaços alternativos da cidade. 

De acordo com Monteiro (2018), o blog Encacheada foi criado em 2016, a partir de 

um grupo do Facebook para a troca de informações sobre estética negra, cuidados para 

cabelos cacheados e crespos. Mas as pautas raciais ganharam força e o blog tornou-se um 

veículo de ativismo, contribuindo para o empoderamento feminino e para o exercício de 

cidadania pelo negro macaense. Além disso, é o principal instrumento de divulgação dos 

projetos Encacheia Geral e Resista +. 

Sempre existiu movimento negro em Macaé, porém era offline. Monteiro (2018) 

acredita que o Encacheada pode ter se destacado por pautar a estética e a identidade negra, 

explorando os recursos das redes sociais. A repercussão das discussões de interesse da 

comunidade negra macaense extrapolou o ciberespaço, mobilizando suas seguidoras para a 

participação em encontros presenciais, o que vem permitindo a elas reconhecerem-se, 

ocuparem seus respectivos lugares de fala, escuta e troca de vivências. Foi assim que surgiu 

o Encacheia Geral, um evento anual que conta com palestras, oficinas, exposições e mesas de 

debates com o objetivo de valorizar a identidade e a cultura negra. Em 2018 aconteceu a 

terceira edição. 

Também em 2018, teve início o projeto Resista +, rodas de conversa mensais sobre 

questões relacionadas ao cotidiano da mulher negra. Os temas são definidos de acordo com a 

demanda das seguidoras do blog Encacheada. Um especialista sempre é convidado para levar 

informação e suporte emocional, psicológico e legal às participantes. Entre seus objetivos, 

destaca-se contribuir para que a mulher negra possa posicionar-se de uma maneira positiva e 

atuante diante das situações discriminatórias vivenciadas por ela no dia a dia, por meio da 

aquisição de conhecimento. 

Salienta-se que o blog contribuiu para dar visibilidade ao trabalho da jornalista e 

impulsionou a sua vida profissional, a qual hoje integra a equipe do Desabafo Social como 

editora e responde pelos conteúdos veiculados tanto no site quanto nas redes sociais da 

organização não governamental, entrevistas e eventos externos. Segundo Monteiro (2018), 

o Desabafo Social é uma entidade que utiliza a comunicação e as novas tecnologias para 
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promover a educação em Direitos Humanos. Vale destacar os projetos Redes Vivas (rede de 

fortalecimento dos dispositivos e profissionais do SUS, SUAS e outros serviços de promoção 

e garantia de direitos), Inventividades (formação em economia criativa com o intuito de 

potencializar ideias de empreendedores que se encaixam nas minorias sociais) e Na 

Roda (bate-papo com especialistas sobre temas contemporâneos). Há, ainda, uma coluna 

mensal do site da revista Carta Capital. 

Para Costa (2018), o blog Encacheada representa, com êxito, a ação sinérgica entre 

ensino acadêmico e práticas educativas alternativas mediadas pelas TDIC. As redes sociais, 

nesse caso o Facebook, serviram para aproximar pessoas que não se viam representadas nas 

mídias de massa, dando origem à produção de informação e discussões de interesse desta 

comunidade. Criou-se uma rede de comunicação local de mulheres negras.  

Segundo Costa (2018), esta comunicação horizontal levou à mobilização social, tendo 

o blog e o saber acadêmico como canais de fomento para a organização de eventos 

presenciais, responsáveis pelo cultivo de agentes multiplicadores, de resgate da autoestima da 

mulher negra, valorização da identidade negra, consciência dos seus direitos e preparo para a 

transformação pessoal e social. E, também, para o exercício da cidadania. Ou seja, o sujeito 

ultrapassa a posição de espectador e se torna protagonista da sua própria trajetória.  

 As TDIC possibilitam inúmeras maneiras de exercer o processo de ensino e 

aprendizagem na contemporaneidade. Seria apropriado que a educação formal e a informal ou 

não formal atuassem em sinergia, de forma complementar, colaborando para a formação de 

indivíduos conscientes, participativos e abertos à diversidade. Contudo, por mais 

impressionantes sejam as ferramentas disponíveis, muitos ainda são os obstáculos a serem 

transpostos para que as inter-relações entre mídia e educação sejam desenvolvidas e 

exploradas em todo o seu potencial.  

5-CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se, portanto, que não seria apropriado condicionar a 

produção do jornal novamente à disciplina de Língua Portuguesa, pois significaria um 

retrocesso limitar a participação a apenas uma das turmas. Contudo, um legado foi deixado, 

especialmente para os estudantes engajados no projeto do jornal, que tiveram um notório 

desenvolvimento pessoal e intelectual. 

A atuação do Cineclube Marighella tem superado as expectativas de seus 

organizadores. Foram 25 edições realizadas, fora os eventos itinerantes que acontecem em 

outras localidades e, agora, a criação de um site oficial (http://cineclubemarighella.com.br). 

Além disso, tem-se consolidado como um espaço de socialização e diversidade. Isto é, 

promove um processo de ensino e aprendizagem interativo, extraclasse e baseado no diálogo, 

estabelecendo uma relação desses indivíduos com informações inéditas ou ressignificadas, o 

que favorece a produção de um novo conhecimento e a prática da cidadania. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que as TDIC possibilitam inúmeras maneiras de 

exercer o processo de ensino e aprendizagem na contemporaneidade. Seria apropriado que a 

educação formal e a informal ou não formal atuassem em sinergia, de forma complementar, 

colaborando para a formação de indivíduos conscientes, participativos e abertos à diversidade. 

Contudo, por mais impressionantes que sejam as ferramentas disponíveis, muitos ainda são os 
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obstáculos a serem transpostos para que as inter-relações entre mídia e educação sejam 

desenvolvidas e exploradas em todo o seu potencial.  
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