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Resumo 

 

O artigo apresenta uma reflexão sobre o processo de Estágio Docência, realizado em 

uma turma do Curso de Comunicação Social da Universidade Feevale, tendo como base 

a relação mídia e educação com foco na temática de estudos: Casamento de Crianças. A 

mídia pode operar como um lugar de educação informal, para tanto, é preciso que os 

estudantes dessa área reflitam sobre temáticas, como: Gênero, Cidadania e Direitos 

Humanos. O trabalho desenvolvido em sala de aula serve como parte da pesquisa 

qualitativa que integra projeto de Dissertação de Mestrado em desenvolvimento. O 

Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de casamento de crianças no mundo e o trabalho 

desenvolvido até então evidencia um silenciamento midiático sobre o tema. Faz-se 

necessário problematizar e refletir sobre esse assunto. O estudo aponta a formação dos 

acadêmicos de Comunicação como um potencializador espaço de aprendizado.  
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“A nossa ação, o que a gente pensou, 

 foi atingir o público como nós, assim, estudantes,  

a maioria com a mente aberta[...]”4 

 

O presente texto versa sobre a temática Casamento de Crianças no Brasil. 

Especificamente, nesse artigo, refletiremos sobre uma das etapas qualitativas da 

pesquisa em desenvolvimento, que teve como um dos enfoques a experiência da prática 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 6 Interfaces Comunicacionais, GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale, 

com bolsa CAPES. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e Graduanda em 

Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). E-mail: vita.saochico@gmail.com 

 
3 Orientadora do trabalho. Doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Docente dos Programas de Pós-Graduação Processos e Manifestações Culturais e Inclusão Social e Diversidade 

Cultural da Universidade Feevale. Pesquisadora Gaúcha (Fapergs) e CNPQ Edital Ciências Sociais Aplicadas 

2016-2017. Coordenadora do GT Educação e Comunicação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 

em Educação (2016-2017). E-mail: saraischmidt@feevale.br 

 
4 Tal frase foi extraída da transcrição dos áudios da apresentação do trabalho do Grupo 8, no Estágio Docência ao 

qual se refere este artigo, ministrado na disciplina de Mídia e Cultura, em 2016/2, na Universidade Feevale. 
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docente na disciplina Mídia e Cultura com acadêmicos dos Cursos de Comunicação da 

Universidade Feevale (Feevale) buscando uma aproximação com o tema. O Casamento 

de Crianças acontece no mundo todo. Sabemos que diversos países do Oriente Médio 

têm como ritual de iniciação feminina o casamento de meninas menores de 18 anos5. 

No Brasil esse número está estimado em 1,3 milhão, segundo pesquisa da Universidade 

Federal do Pará (UFP) realizada em 20136 em parceria com o Instituto Promundo. 

Sendo que 78 mil são casamentos de meninos e meninas entre 10 e 14 anos. A pesquisa 

realizada pelas instituições apontou que o país está em 4º colocado no ranking dos 

países com maior número absoluto de casamentos de crianças. Diante deste contexto 

realizar uma aproximação com os estudantes de Comunicação foi uma opção feita 

durante a elaboração do Projeto de Mestrado e na construção das etapas de pesquisa. 

Cabe esclarecer que durante a etapa da pesquisa da pesquisa encontramos uma escassez 

de material bibliográfico sobre o tema e optamos em realizar uma etapa exploratória 

inicial na qual coletamos material comunicacional sobre a temática. Na sequência 

buscamos promover por meio do exercício da prática docente a discussão sobre a 

percepção dos acadêmicos de Comunicação Social em relação a questões que 

perpassam a pesquisa, a saber: Identidade, Pobreza e Direitos Humanos e Cidadania, 

bem como assuntos como Gênero, Adultização da Infância e Mídia.  

Entendemos a mídia como um local de aprendizado, capaz de proporcionar 

mudanças e com forte poder de inserção na vida das pessoas. (CAMACHO 

AZURDUY, 2004). Sendo assim, os futuros comunicadores podem vir a ser um ponto 

de mudança no que tange aprender a olhar o Outro. O assunto principal que abordo na 

Dissertação, se enquadra nos diversos critérios de valor notícia (NOBLAT, 2008; 

TRAQUINA, 2002; CHAPARRO, 1994; WOLF, 1999) que aprendemos nos cursos de 

comunicação além de ser uma temática que fere diretamente os tratos dos Direitos 

Humanos Infantis ratificados pelo Brasil.  

A mídia poderia então proporcionar mudanças nessa realidade social. Devemos 

utilizar o “poder” que ela tem, em benefício das crianças, e isso pode ser feito a partir de 

                                                 
5 Para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), são consideradas crianças todos os sujeitos com menos 

de 18 anos. Essa será a idade utilizada para se referir ao sujeito infantil nessa investigação, já que o documento base 

legislador que auxilia no processo de construção dessa pesquisa é a Convenção Mundial dos Direitos da Infância, 

definida em assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) / UNICEF e ratificada pelo Brasil. 

 
6 Organização Não Governamental (ONG) que estuda as questões de gênero desde a década de 90. A pesquisa 

referenciada contou com o financiamento da fundação Ford. 
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um ensino das práticas midiáticas – de um entendimento dos estudantes de comunicação 

sobre o poder da educação informal. (SOARES, 2011).  

 O foco da disciplina Mídia e Cultura no semestre 2016/2 foi baseado na ideia de 

que Mídia e Cultura podem ser promovedoras de Direitos Humanos e de Cidadania, 

assim trabalhamos com os textos da jornalista brasileira Eliane Brum, sendo os textos 

dela (foram dois textos) a base da linha de estudos desenvolvidos na disciplina; 

trabalhamos ainda com materiais de campanhas visuais que envolvem diretamente a 

publicidade e a identidade e as noções de cidadania dos sujeitos; com materiais que 

circulam no nosso dia-a-dia, e com os quais os estudantes têm contato e que 

demonstram o fazer comunicacional atual; com um filme e um documentário; e com um 

artigo. Além desses materiais os alunos tiveram a oportunidade de participar das 

palestras do IV Seminário Criança na Mídia: cultura do consumo, gênero e sexualidade, 

promovido pela Feevale, e de desenvolverem uma campanha que teve como briefing os 

temas trabalhados em aula – Gênero, Mídia, Identidade e Direitos Humanos –, todos 

pensando a temática da Dissertação, que é sobre o Casamento de Crianças no Brasil, 

assunto que também foi trabalhado com eles em aula. 

 

Sobre o Estágio Docência: organização de atividades 

 

O Estágio Docência foi realizado na disciplina de Mídia e Cultura do Curso de 

Comunicação Social da Universidade Feevale, com supervisão da Professora titular da 

turma, Dra. Saraí Patrícia Schmidt. A turma de Estágio contou com 36 alunos e por se 

tratar de uma disciplina de tronco comum abrigava alunos dos cursos de: Publicidade e 

Propaganda (24 alunos), Relações Públicas (8 alunos), Jornalismo (3 alunos) e 

Comércio Exterior (1 aluno). O aluno do curso de Comércio Exterior estava fazendo a 

disciplina de forma eletiva.  

O Estágio teve início no dia 03 de agosto de 2016 e término no dia 14 de 

dezembro de 2016 (disciplina ministrada no segundo semestre), se mostrou uma 

experiência extremamente gratificante, tanto no que diz respeito às vivências em sala de 

aula, quanto ao desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, bem como os debates e 

conversas acerca dos temas que trabalhamos na investigação de Mestrado.  
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Olhar o Outro 

 

Foi a partir dos discursos das 14 notícias e,ou reportagens selecionadas e 

analisadas durante a etapa exploratória7, já citada anteriormente que iniciamos a 

contextualização da pesquisa ancorada no conceito de Infância. Foram esses discursos 

que levaram a compreensão de que um dos principais motivadores do Casamento de 

Crianças no Brasil é a pobreza, como podemos ver nesses dois trechos que fazem parte 

do recorte de notícias.  

 

[...] no Brasil, o casamento de crianças e adolescentes é bem diferente 

dos arranjos ritualísticos existentes em países africanos e asiáticos, 

com jovens noivas prometidas pelas famílias em casamentos 

arranjados pelos parentes ou até mesmo forçados. O que acontece no 

Brasil, por outro lado, é um fenômeno marcado pela informalidade, 

pela pobreza e pela repressão da sexualidade e da vontade femininas. 

(ESCÓSSIA, 2015, grifo nosso)8. 
 

A criança ou adolescente engravida, algumas são obrigadas a casar; 

outras são seduzidas, violentadas e seguem para morar com o homem 

mantendo uma cultura machista de “limpar a honra da família”. Há 

casos em que a escolaridade e a condição social e financeira da 

criança ou adolescente e família a empurra para essa condição. 

(ANDI, 2016, grifo nosso)9. 

 

Nas notícias e reportagens selecionadas, além da pobreza, podemos perceber que 

há outros fatores influenciadores, além de explicitar a questão de que a prática ocorre na 

maioria das vezes com meninas.  

 

Tanto meninos quanto meninas podem estar envolvidos em casamento 

infantil, no entanto, as meninas são afetadas de forma 

desproporcional. Experiências em vários contextos demonstram que 

legislação e políticas adequadas e iniciativas direcionadas a mudar 

normas sociais podem ter efeitos positivos na proteção do direito das 

meninas a decidir livremente se, quando e com quem querem casar – 

especialmente se estas proporcionarem alternativas viáveis ao 

                                                 
7 A forma como a etapa exploratória foi desenvolvida e os resultados obtidos foram o tema do artigo intitulado 

“Direitos Humanos, Educação e o Casamento Infantil no Brasil: em pauta os ensinamentos da cobertura midiática” 

apresentado no XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em São Paulo no ano de 2016. 

 
8 ESCOSSIA, Fernanda. Pobreza e abusos estimulam casamentos infantis no Brasil. BBC Brasil, Rio de Janeiro, 9 

set. 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150908_casamento_infantil_brasil_fe_cc>. Acesso em: 24 jun. 

2016. 

 
9 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA (ANDI COMUNICAÇÂO E DIREITOS). Infância e 

Juventude, Brasil: Casamento infantil que não se vê, Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://www.andi.org.br/infancia-e-juventude>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
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casamento, como acesso à educação. (PREVENÇÃO..., 2015, grifo 

nosso)10.  

 

As notícias e reportagens coletadas e analisadas mostram como os fatores sociais 

têm contribuído para o Casamento de Crianças, citam que a gravidez na adolescência é 

assim como a pobreza um dos principais motivadores, pois a ideia de controle dos 

corpos jovens ainda se faz presente na nossa sociedade. Deste modo, as meninas são 

sempre as mais afetadas pela perda de possibilidades futuras, pois são quem acabam por 

carregar o maior culpa quando há uma gravidez não planejada.  

 

Muitas vezes, não é apenas um desses motivos, isoladamente, e sim 

vários deles combinados, o que mostra a complexidade desse 

problema. Como consequências do casamento precoce, o Promundo 

identificou que, assim como na maioria dos países, as meninas tendem 

a engravidar cedo e a deixar a escola após o casamento para se dedicar 

às tarefas do lar e porque os maridos, muitas vezes, assumem o papel 

de ensinar as jovens. Assim, as menores já iniciam um casamento no 

qual não há igualdade entre marido e mulher. (SANTOS, 2016)11. 

 

As próprias notícias e reportagens mostram a falta de informação e 

conhecimento sobre o assunto. Há um sério problema de discurso midiático sobre as 

temáticas que envolvem a infância. Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de casamentos de meninas com idade até 19 anos mostra 

como a falta de políticas públicas contribui com a prática, pois ao invés de o número 

diminuir conforme o passar dos anos, há oscilações que são agravadas pelos períodos 

econômicos no país. 

  

Se você pensa que casamento infantil é absurdo praticado somente na 

Índia, faz parte da maioria de cidadãos que – como eu e gestores de 

muitas instituições públicas – precisa nacionalizar o olhar e mirar para 

o próprio umbigo. Esta é uma tragédia invisível no Brasil. Pior: 

“Ninguém está pensando nesta questão”, alerta Alessandra Nilo, 

coordenadora da Gestos, ONG do Recife voltada para defesa de 

Direitos Humanos, comunicação e gênero. (BRASIL..., 2016)12. 

                                                 
10 PREVENÇÃO do casamento na infância e na adolescência. Promundo, [S.l.], 2015. Disponível em: 

<http://promundo.org.br/programas/pesquisasobrecasamentoinfantil/>. Acesso em: 12 jun. 2016. 

 
11 SANTOS, Marta. Brasil é o 4º país do mundo onde há mais casamentos infantis. Portal R7, São Paulo, 8 mar. 

2016. Disponível em: 

<http://entretenimento.r7.com/mulher/brasileo4paisdomundoondehamaiscasamentosinfantis08032016>. Acesso 

em: 12 jun. 2016.  

 
12BRASIL: Casamento infantil que não se vê. Andi Comunicação e Direitos, [S.l.], 16 jun. 2016. Disponível em: 

<http://www.andi.org.br/clipping/brasilcasamentoinfantilquenaoseve>. Acesso em: 21 jun. 2016.  
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Charaudeau (2008), ao falar do enunciador e do enunciado, nos lembra que a 

linguagem é um processo cultural, ele faz parte de um contexto que atravessa a forma 

como os discursos são construídos, assim sendo, as notícias analisadas se destinam a 

receptores diversos, porém o local de fala dos veículos de comunicação está situado no 

campo da informação, ou seja, há um contrato com o receptor que compreende os meios 

de comunicação como um local onde podem procurar informações acerca de fatos do 

cotidiano, e que estas informações serão verdadeiras e irão falar sobre a realidade em 

que aquele sujeito está inserido. 

Sendo assim, o número irrisório de reportagens encontradas sobre a temática é 

uma expressão da forma como os enunciadores entendem o contexto onde vivem. Eles 

não o compreendem na verdade, e por isso a importância de ver como os estudantes de 

Comunicação têm aprendido sobre esse assunto, se esse Não-Olhar o Outro é uma 

questão de formação profissional, pois se há um contexto, por que não há um discurso? 

Essa análise das notícias e,ou reportagens após sua sistematização, bem como, o 

desenvolvimento do capítulo de contextualização e dos capítulos teóricos da pesquisa, 

foram socializados com a turma de estudantes afim de que eles tivessem uma noção 

abrangente da temática estudada e pudessem refletir sobre os assuntos que perpassam o 

tema de pesquisa, podendo então realizar a atividade final proposta em aula.  

Os trabalhos finais foram realizados pelos alunos durante quatro aulas 

específicas – onde puderam desenvolver os projetos com o meu apoio enquanto 

estagiária e da professora titular da disciplina durante o período de aula –, os projetos 

partiram dos estudos feitos em aula e do material bibliográfico e visual disponibilizado 

para os alunos. Todas as campanhas trabalharam com o enfoque “do Casamento de 

Crianças”.  

Faço na Dissertação uso do conceito de Transmetodologia. (MALDONADO, 

2002; 2011; 2013). Ao desenvolver a pesquisa baseada na Transmetodologia, a 

utilizamos não só como um método a ser aplicado, pois a investigação é viva, o método 

não é uma entidade e não é passível de aplicabilidade, ele é uma construção, que precisa 

ser olhada de vários modos. A Transmetodologia ocupa na pesquisa um papel de 

conceito, de metodologia, e principalmente de guia para o desenvolvimento das minhas 

experimentações, já que ao fazer a investigação me coloco nela enquanto sujeito, e a 

reconfiguro constantemente através das minhas experiências. 
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A oitava premissa da Transmetodologia coloca que o trabalho científico só tem 

sentido ético e filosófico se assumir um compromisso com a humanidade, as culturas, a 

vida em sociedade, as transformações sociais, e o bem-estar no mundo. Ao escolher o 

conceito de Direitos Humanos e o de Cidadania como bases para o desenvolvimento da 

Dissertação pensamos naquilo que torna o estudo relevante, não só para a área 

acadêmica, mas para a área social. Porém, com o Estágio Docência percebemos que o 

tema aqui estudado não era “caro” somente a pesquisadora, ele atinge todas as pessoas. 

E temos nos estudantes de Comunicação uma forma de mudar alguns comportamentos 

com relação à maneira como estão sendo produzidos os materiais comunicacionais, 

como as histórias sociais têm sido contadas atualmente e, principalmente, sobre a 

invisibilidade de assuntos referentes aos direitos infantis na mídia.  

A ideia era de que os futuros comunicadores pensassem no seu papel social 

enquanto educadores não formais e trabalhassem com a perspectiva de criação de um 

material que tivesse como base os conceitos de Gênero, Mídia e Direitos Humanos 

apresentados a eles durante as aulas da graduação e nos debates sobre a temática. A 

experiência da prática docente foi muito boa para elucidar várias questões sobre a 

formação do comunicador. Atualmente, temos vivido uma onda avassaladora de 

conservadorismo, de ódio e de um processo comunicacional (jornalismo, propagandas, 

publicidades) mal feito. Os princípios éticos que aprendemos na faculdade têm sido 

perdidos no meio de uma briga política – e um desmonte – daquilo que um dia (e por 

pouco tempo) conhecemos como democracia.  

 

As culturas xenófobas, fundamentalistas, etnocêntricas, e violentas, no 

ocidente e no oriente, nos países desenvolvidos e nos atrasados, nas 

sociedades industrializadas urbanas e nas pré-capitalistas, ainda 

representam um conjunto importante dos modelos de vida 

contemporâneos. A superação e a ruptura dessas formas de existência, 

e de pensamentos, é um desafio estratégico do conjunto da 

humanidade, a qual precisaria de uma série de revoluções culturais de 

complexa realização nas condições históricas contemporâneas. 

(MALDONADO, 2013, p. 40, grifo do autor). 

 

 Um dos objetivos ao qual o artigo propõe é o de compreender como os futuros 

comunicadores têm aprendido sobre as temáticas que atravessam o tema central da 

minha investigação. Os resultados obtidos até o momento, pós-prática docente, mostram 

que o trilhar metodológico da pesquisa pode contribuir para promover e ampliar o 
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debate sobre a cultura da mídia tendo como foco a relação entre a comunicação, a 

educação e os direitos humanos. 

 

Sobre trilhar: a etapa qualitativa – o processo criativo 

 

Recebemos 10 trabalhos no final da disciplina13. Cada um com suas 

particularidades: propostas midiáticas, plataformas e veículos. Os alunos exploraram 

desde as potencialidades das redes sociais a palestras educacionais. Os trabalhos e as 

apresentações finais ficaram excelentes, o empenho dos alunos em produzir um material 

de qualidade e reflexivo sobre os processos sociais foi um retorno muito especial do 

Estágio Docência. A turma mostrou dedicação e empenho em desenvolver a atividade, 

pela preocupação com a forma como a comunicação tem sido feita nos dias de hoje. A 

turma era muito participativa, tivemos bons debates durante as aulas, que resultaram na 

criação de um material instigante.  

Durante as aulas de criação do material conversamos muito sobre as propostas 

de cada grupo e sobre as formas de apresentação, lembrando sempre a eles que as 

“campanhas” deveriam ser pensadas como algo viável, que pudesse ser colocado em 

prática. E se fossem, questionávamos: onde seria veiculada, qual a forma de 

engajamento, como dariam visibilidade ao assunto?  

Os materiais criados pelos grupos propuseram muita reflexão e foram feitos com 

muito cuidado. O Grupo 1 propôs um anúncio publicitário em uma revista dividido em 

duas peças publicitárias. A campanha seria colocada em páginas sequência de uma 

revista. Nelas é possível ver uma menina assistindo televisão onde o programa que está 

passando mostra um casamento, “a ideia do felizes para sempre” e na página seguinte 

temos a mesma menina se preparando para um casamento. O Grupo 2 trouxe o 

primeiro trabalho com o uso das Redes Sociais. Durante a preparação do trabalho 

debatemos como uma página no Facebook sobre o assunto ainda não existia, a não ser 

as postagens da ONU e da UNICEF em suas páginas institucionais. Pensando nisso, eles 

criaram a página “Eu decido o meu futuro”. O nome da página era inicialmente “O 

direito do Sim”, o nome escolhido recebeu críticas assim que foi colocada no ar. Os 

alunos nos chamaram para conversar logo depois que os comentários começaram a ser 

postados, as pessoas não haviam compreendido o sentido da frase, que era uma crítica à 

                                                 
13 Por uma questão de limites de páginas, iremos somente descrever um pouco do que consistiram os trabalhos 

entregues pelos alunos e não teremos como colocar as imagens dos layouts.  
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falta de direito em decidir seu próprio futuro, em dizer “Sim”. Após uma conversa eles, 

resolveram mudar o nome da página, e contar a experiência no dia da apresentação, pois 

esse tipo de “problema” faz parte da veiculação de uma campanha. Além dos conteúdos 

– replicação de notícias sobre o casamento (não só no Brasil) veiculados pela mídia –, 

os alunos criaram um questionário on-line sobre o Casamento de Crianças no Brasil. 

Até o dia da apresentação do trabalho 59 pessoas tinham respondido ao questionário, a 

tabulação dos resultados do questionário nos foi entregue como parte do trabalho.  

Uma caixa de brinquedos foi a proposta principal do Grupo 3, dentro da caixa 

um folder escrito “Casamento NÃO é brinquedo”. O grupo propunha que as caixas 

fossem colocadas em supermermercados e lojas de brinquedos, nas prateleiras, dando a 

ideia de “compra” de uma noiva, além dessa distribuição os alunos planejaram uma 

ação nas redes sociais, onde uma moldura com a hashtag 

(#Casamentoinfantilnãoébrinquedo). Os alunos contaram que a ideia das molduras veio 

do debate que tivemos em sala de aula sobre as campanhas de apoio social que utilizam 

das molduras na rede (como a moldura com a bandeira da França após os atentados em 

Paris). “Save the Date” foi a proposta do Grupo 4. O grupo criou pré-convites de 

casamento, o pré-convite trazia informações sobre o noivo e a noiva (idade dele, 

mostrando que ele era mais velho e a idade dela – 14 anos). Durante a elaboração do 

trabalho muitas versões do convite de casamento foram pensadas até que se firmou a 

ideia do pré-convite, por ser algo em evidência atualmente. O grupo propôs que os pré-

convites fossem deixados em locais comerciais, onde as pessoas teriam acesso ao 

material, ao mesmo tempo em que veriam na vitrine desses locais, cartazes de 

“PROCURA-SE”. O objetivo dos cartazes era impactar as pessoas no seu cotidiano. 

Frases como: “Procura-se Rafaela, 13 anos, vista pela última vez com seu marido Paulo, 

32”, seguido da frase “Recompensa: você não precisa de recompensa é seu dever não 

fazer parte disso”, são realmente impressionantes e tem o apelo necessário a uma 

campanha sobre Direitos Humanos. 

O primeiro vídeo utilizado, foi apresentado pelo Grupo 5, os alunos montaram 

um vídeo onde há um diálogo entre um rapaz e uma menina, sobre a troca da foto do 

perfil do Facebook para o dia da criança (outro movimento que ocorre nas redes, onde 

cada pessoa troca a sua foto para uma de quando era criança). O vídeo termina com a 

menina mandando uma foto dela no dia de seu casamento ainda muito nova e 
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perguntando se aquela foto está boa. Eles ainda propuseram cartazes que seriam fixados 

em ônibus com mensagens de textos trocadas contendo informações sobre o casamento.  

O trabalho desenvolvido pelo Grupo 6 foi uma campanha. Os alunos atribuíram 

o nome de “Carol, eu te amo” para a campanha, que foi dividida em dois momentos. No 

primeiro deles os alunos escreveram em vários Post-its, frases como: “Carol, eu te 

amo”, “Carol, quer casar comigo?” e espalharam os Post-its pela Universidade. Depois 

o grupo criou uma página no Instagram com o mesmo nome (@Carol.euteamo), onde 

as fotos desses recados eram compartilhadas. Conversando com os alunos eles contaram 

a ideia de divulgar a imagem na página do Spotted da Feevale (página no Facebook 

destinada a compartilhamento de textos e imagens, sobre outras pessoas em que você 

está interessado para um relacionamento amoroso). Debatemos a ideia e na semana 

anterior à entrega do trabalho os alunos postaram uma foto de um dos Post-its na 

página, a postagem teve 283 curtidas e 62 reações (amei, uau e risos), além de 57 

comentários, onde as pessoas marcavam meninas que se chamam “Carolina/Carol” com 

brincadeiras sobre serem elas a paixão misteriosa.  

No dia da entrega do trabalho o grupo postou na página do Instagram um vídeo 

onde um homem se apresentava como pai da Carol, e pedia que as mensagens parassem 

porque ela era só uma criança. O link com o vídeo foi postado da página do Spotted e 

gerou grande repercussão com alunos dizendo que se soubessem se tratar de uma 

criança jamais teriam compartilhado as fotos dos Post-its. Fazer o vídeo como 

fechamento da campanha foi uma ideia muito boa, eu não sabia dessa proposta e foi 

uma surpresa quando os alunos apresentaram o vídeo gravado com o pai de um deles, 

em uma Igreja, e a “Carol” de fundo brincando. Essa campanha ganhou o Prêmio 

Mentes Brilhantes 2017 da Feevale, na categoria Melhor Projeto Multimídia. 

O Grupo 7 foi optou em escolher trabalhar com propaganda impressa. A 

campanha se baseou na ideia do plano-sequência, para outdoors em grandes rodovias. 

Na apresentação os alunos trouxeram imagens de como ficaria a montagem dos 

outdoors, quatro no total: o primeiro deles só com imagem sem texto, nos demais 

informações sobre o Casamento de Crianças no Brasil. A ideia do plano-sequência tem 

sido muito utilizada por grandes marcas, e principalmente em campanhas que envolvam 

a segurança no trânsito. Os alunos montaram a sequência de forma que elas se 

complementam, mas ao mesmo tempo um outdoor faz sentido sozinho. 
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Os integrantes do Grupo 8 eram todos muito participativos nas aulas e nos 

períodos de orientação buscavam debater as noções de impacto da mídia sobre os 

Diretos Humanos. No dia da apresentação trouxeram um cartaz onde havia uma pessoa 

dividida ao meio, em um lado ela está com o olho aberto e no outro fechado, e as frases: 

“a realidade que você vê; e a realidade que você não quer ver”, na parte do olho aberto 

mostrava uma criança brincando de boneca, na outra trazia a imagem de uma das 

reportagens trabalhados com eles sobre o Casamento de Crianças no Brasil. Além do 

cartaz eles confeccionaram folders, com a frase “Não case com essa real-idade”, em que 

havia duas listas, como se fossem tarefas, em um lado da lista coisas como: brincar, 

estudar; do outro lado: fazer comida, cuidar dos filhos. A proposta ficou muito boa e o 

material entregue impresso muito bem produzido. 

O Grupo 9, criou uma página no Facebook, chamada “Salve infância”, onde 

postaram matérias não só sobre o Casamento de Crianças, mas sobre diversos assuntos 

que afetam a infância. A página foi colocada no ar poucos dias antes da entrega do 

trabalho e tinha até a data da apresentação 50 curtidas. Nas orientações tínhamos 

conversado sobre ações que podem ter alcance menor e serem extremamente eficientes, 

nem toda a campanha precisa alcançar um grande número de pessoas. Além da página 

do Facebook eles criaram cartinhas para o Papai Noel, cartinhas essas que foram 

postadas na página e tinham histórias de crianças que haviam se casado. Uma proposta 

interessante, algo simples e que segundo eles poderiam ser impressas e entregues nos 

correios onde as pessoas poderiam retirá-las (seguindo o modelo dos pedidos de Natal) 

como forma de conscientização. 

O Grupo 10 trouxe uma ideia muito simples e com um impacto social muito 

grande. Eles foram até a Escola no município onde nasceram (Pareci Novo/RS), cidade 

com mais ou menos 4 mil habitantes, e pediram para a coordenação um espaço para um 

bate-papo com os alunos sobre Direitos Humanos. Eles disseram que sentiram muito a 

falta de diálogos desse tipo quando estavam no Ensino Médio, e que oportunizar isso 

para os alunos era uma forma de retribuir os debates que tivemos em aula durante o 

semestre. O debate foi feito com a turma do 2º ano do Ensino Médio. Para o dia da 

atividade eles fizeram camisetas com o nome do curso e da instituição e montaram uma 

apresentação visual com informações sobre a Mídia e o Casamento de Crianças no 

Brasil. Além da palestra eles confeccionaram panfletos com informações sobre o 

casamento para serem distribuídos pela cidade. Infelizmente os panfletos não foram 
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bem aceitos, o dono do Supermercado local não deixou que fossem colocados lá para 

que os clientes pegassem.  

Ao escutar os áudios dos debates que utilizaremos na Análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo já evidenciamos um amadurecimento nos debates, mesmo que os 

pensamentos não sejam iguais, que haja discordância em alguns pontos, eles 

conseguiram fazer isso com argumentos sólidos. Desde o primeiro dia de aula 

conversamos com eles que não há certo e errado, há o respeito como a base de qualquer 

relação. Ou seja, eles não precisavam concordar com os discursos, mas eles precisam 

respeitar quando esse discurso não é uma forma de preconceito, no caso um desrespeito 

ao Outro. 

 

[...] fica esse questionamento, porque que eles não divulgam?  

Será que não é interessante? Não gera lucros as emissoras?  

Ou, a família da criança tá de acordo, tá todo mundo  

de acordo, então não vamos falar disso?  

‘Pra’ que a gente vai mexer sabe [..]”14 

 

A partir desta experiência percebemos mudanças na postura dos acadêmicos 

sobre as temáticas tratadas em aula. A ideia sempre foi ampliar o debate, no sentido de 

que conseguissem refletir sobre a sua própria prática, sobre como é possível a mídia 

fazer uma campanha sobre os Direitos Humanos voltados à infância e principalmente 

que saíssem da disciplina mais críticos com relação aos conteúdos midiáticos 

disseminados atualmente.  

As atividades desenvolvidas durante o Estágio Docência buscavam conscientizar 

os alunos sobre seu lugar de fala enquanto educadores não formais e mostrar como eles 

têm potencialidades para tornar a mídia um local mais democrático quando se refere às 

minorias, pensamos no discurso coletivo como um mecanismo para verificar se a lacuna 

encontrada durante a escrita da pesquisa – falta de material jornalístico sobre a temática 

e repetição de discurso – são resultado de uma falta de preparo ainda na graduação 

sobre o entendimento do Outro.  

 

 

 

                                                 
14 A frase acima foi extraída da transcrição dos áudios da apresentação do trabalho do Grupo 7, durante Estágio 

Docência a que se refere este texto, ministrado na Aula de Mídia e Cultura, em 2016/2, na Universidade Feevale. 
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