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Resumo 

 

O presente artigo aborda a experiência do projeto intitulado “Democratização da Mídia: 

o despertar da Criticidade no Curso pré-vestibular popular Práxis”, que teve como 

objetivo desenvolver a criticidade sobre o tema da comunicação midiática com as/os 

estudantes do curso popular, como possível tema de prova do Enem; bem como despertar 

os professores para a importância da educação com e para a mídia.  Para tanto, nos 

apoiamos na pesquisa bibliográfica, pesquisa ação e observação participante  por meio de 

cinco etapas:  1) reflexão e planejamento; 2) contato e apresentação do projeto ao Práxis; 

3) dois encontros com os alunos; 4) desenvolvimento da cartilha; 5) socialização. A 

proposta foi bem recebida junto ao Práxis e desenvolvida de forma crítica, colaborativa e 

participativa. 
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Introdução 

 

Neste artigo nos propomos a fazer um relato e gerar reflexões acerca da 

importância do diálogo entre comunicação e educação, e a importância da extensão no 

processo de ensino-aprendizagem das universidades públicas.  

 

[...] o  conhecimento  construído  na  Universidade,  por  meio  dessa  articulação 

entre ensino - pesquisa  e  extensão  se  dinamiza,  se  pluraliza,  se  politiza  e  se  

socializa  como decorrência  da  relação  entre  o  conhecimento  científico,  o  

conhecimento  dos  acadêmicos  e os   comunitários,   mediados   pela   

educomunicação   que   proporciona   a   formação   e   ou fortalecimento de 

“ecossistemas comunicativos” e de uma “ecologia de saberes” onde os sujeitos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Divisão Temática Comunicação, Espaço e Cidadania, da Intercom Júnior - 

XIII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro 

de Ciências da Comunicação. 
2 Bolsista FAPERGS. Estudante do 8º semestre do curso de Comunicação Social - Produção Editorial da 

Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: emanuelly.mvargas@gmail.com 
3 Estudante do 8º semestre de Produção Editorial - Comunicação Social e integrante do Programa de 

Educação Tutorial Ciências Sociais Aplicadas (PET CiSA), da Universidade Federal de Santa Maria. E-

mail: vieiramarit@gmail.com 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade 

Federal de Santa Maria. E-mail: rosanerosar@gmail.com 
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participantes se reconhecem como integrantes de uma rede de aprendizagem 

cidadã e democrática. (ROSA, 2016, p. 88) 

 

O Projeto “Democratização da Mídia”5 foi desenvolvido no primeiro semestre de 

2016 na disciplina de Comunicação e Cidadania nas turmas do quinto semestre de 

Comunicação Social, ministrada pela Profa. Rosane Rosa. A proposta da disciplina se 

pauta no direito a comunicação como direito humano, no paradigma da educomunicação 

e no princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.  

Nosso projeto foi concebido com o propósito de despertar maior criticidade e 

conhecimento sobre a importância da Democratização da Mídia tanto nos professores, 

quanto nos estudantes do Práxis - Coletivo de Educação Popular ligado a Universidade 

Federal de Santa Maria. Assim, ao mesmo tempo em que desenvolvemos nossas 

competências voltadas a uma comunicação comunitária, também aprendemos com a 

comunidade e socializamos os saberes apreendidos em uma Universidade Pública. 

O Práxis - Coletivo de Educação Popular é um projeto de extensão que propicia 

que alunos dos cursos de licenciaturas tenham o seu primeiro contato com discentes. As 

aulas acontecem em um espaço cedido pela universidade no centro da cidade de Santa 

Maria. O público do curso pré-vestibular do coletivo é integrado por pessoas de baixa 

renda, com faixa etária variada e que não teriam como pagar um curso preparatório para 

provas de admissão em universidades públicas ou privadas. Diante desse cenário, o Práxis 

busca proporcionar acesso aos conteúdos exigidos nestas avaliações, mas também 

desenvolve uma formação humana com atividades semanais voltadas ao debate de temas 

transversais e de relevância sociocultural e política. 

 

2 Objetivos e Justificativas 

 

O presente trabalho teve como principais objetivos desenvolver a criticidade sobre 

o tema de democratização da mídia com as/os estudantes do Práxis como possível tema 

de prova do Enem; e contribuir para que os professores despertem para a importância de 

problematizar a temática diante da centralidade social do campo da comunicação. 

Vivemos em uma sociedade imersa em ecossistemas comunicativos. 

                                                 
5 Projeto formulado dentro da Disciplina de Comunicação e Cidadania ministrado pela Profª. Drª. Rosane 

Rosa. O trabalho tem como integrantes, além das autoras do artigo, Kássia Linassi, Bianca Garcia e 

Carine Martins, graduandas de Produção Editorial - Comunicação Social da Universidade Federal de 

Santa Maria. 
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Dado que a democratização da mídia é um tema emergente em nossa sociedade, 

expandir essa discussão é uma questão de urgência, visto que uma comunicação mais 

democrática é uma exigência democrática e pode ser impulso para mudanças sociais que 

são necessárias em um país tão desigual como o Brasil. Sendo uma temática necessária a 

discussões, Baccega (2009) salienta que a comunicação\educação é para além da 

educação para os meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de aula e 

formação do professor para o trato com a mídia, mas sim objetiva a construção de uma 

cidadania, a partir deste mundo editado pelos meios de comunicação de massa. Dessa 

forma, percebe-se que segundo a autora, a educomunicação perpassa uma educação 

midiática, potencializando e contribuindo para uma formação cidadã, empoderando para 

que cada pessoa possa fazer sua própria edição do mundo onde está inserido. Na 

perspectiva Freiriana trata-se de saber ler o mundo. 

Além disso, é importante salientar que o Coletivo de Educação Popular - Práxis 

volta-se a democratização do acesso ao conhecimento e assim, o acesso à universidade. 

Dessa forma, neste trabalho levamos em consideração que para alguém ter acesso a uma 

educação emancipatória é necessário também que exista criticidade da mídia, uma vez 

que a principal forma de acesso a realidade se da mediada pela comunicação midiática 

com suas diferentes linguagens e plataformas. Entendemos como educação emancipatória 

a educação de raízes freirianas que respeita a/o estudante como ser pensante e reconhece 

seu valor e direito de construir seus próprios significados.  

 

Esse  processo dialógico  e emancipatório ocorre porque a  educomunicação  

proporciona abertura  de espaços  para  inclusão equitativa da  diversidade  de  

indivíduos  que  tem, muitas vezes, suas  subjetividades  adormecidas  e seus  

saberes ignorados pela  educação e pela comunicação tradicional e  colonial. Essa 

forma relacional, fluida  e  democrática de educar comunicando  e  de  comunicar 

educando, proporciona  a insurgência de  sujeitos  críticos  e políticos que desejam 

intervir na realidade ao invés de sofrer intervenção da mesma, que já se apresenta 

editada pelas convenções sociais e pela mídia hegemônica e colonialista. 

Portanto, essa metamorfose emancipatória ocorre porque nos processos 

educomunicativos há liberdade e espaço para proposições e suposições, 

consensos e  dissensos, que, na opinião de Soares (2009), impulsionam o repensar 

de atitudes e de discursos e a re\significação de valores e subjetividades que 

resultam em autonomia no pensar, no interagir e no intervir. (ROSA, 2016, p. 76-

77) 

 

Em concordância, apresentamos nosso trabalho como uma forma de fazer parte e 

impulsionar esses debates. Nele contemplamos temáticas com diferentes tópicos, 

distribuídas ao longo de dois encontros e ilustradas com material de apoio, sobre os 
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debates recentes acerca da necessidade da democratização da mídia, e outros temas 

tangentes. 

 

3 Método e Relato de Experiência 

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 

debate. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de 

ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma educação que 

impõe? (FREIRE, 1999, p. 104) 

 

Tenho em mente um ensino educativo. A missão desse ensino é transmitir não o 

mero saber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos 

ajude a viver; que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. 

(MORIN, 2003, p. 11) 

 

3.1 Primeiro encontro prévio: entrando em contato 

 

Os primeiros passos do nosso trabalho foram internos ao grupo, selecionando 

estratégias dialógicas, comunitárias e educomunicativas com as quais gostaríamos de 

trabalhar. Passamos por um processo de conhecimento e reflexão sobre a importância da 

extensão e também sobre outros temas ligados a cidadania, minorias e ao direito a 

informação e a comunicação. 

A decisão pelo Práxis se deu pois, além de ser um grupo ligado a universidade, é 

um coletivo que trabalha com educação popular e preparação pré-vestibular. Tanto os 

educadores quanto os estudantes estão habituados a dialogar sobre questões sociais, o que 

facilitou nossa aproximação temática.  

Após decidir pelo coletivo e entrar em contato com a organização por meio de 

colegas de universidade que atuam lá, nosso primeiro contato com os alunos e professores 

aconteceu no dia 8 de abril de 2016. O objetivo foi observar como aconteciam as 

discussões de temáticas transversais em sala de aula e iniciar o vinculo com o coletivo e 

os estudantes. Buscamos observar também como era o perfil da turma e seu grau de 

participação para auxiliar tanto no preparo de nossos encontros quanto no 

desenvolvimento do material de apoio. 

Nosso segundo encontro aconteceu dia 2 de maio e teve como objetivo a 

apresentação do projeto aos responsáveis pelas aulas do coletivo. Neste dia, participamos 

da reunião dos educadores do coletivo e explicamos a nossa proposta, o porquê de 

desenvolver no Práxis e os objetivos da atividade. A receptividade foi a melhor possível. 
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3.2 Segundo encontro prévio: organizando em conjunto 

 

No dia 13 de junho participamos de outra reunião dos educadores e combinamos 

os dias para os debates. Além disso, apresentamos a proposta de roteiro aberta a 

contribuições e deixamos uma cópia para que tivessem ciência e também informassem 

aos alunos sobre as temáticas a serem debatidos antes dos encontros. Foram escolhidas 

as seguintes datas para a realização dos encontros com a turma: 24 de junho e 1º de maio. 

 

3.3 Primeiro encontro: participação ativa e cooperativa 

 

No dia 24 de junho foi realizada a primeira conversa. Utilizou-se de dois blocos 

de estudos, os quais que foram: Direitos, Liberdade e Regulamentação; e Internet. No 

primeiro bloco, abordamos questões relacionadas a direitos humanos, regulamentação do 

governo sobre a forma e as normas de distribuição de informações, e liberdade de 

expressão e liberdade de imprensa. Já no segundo bloco, abordamos a internet como meio 

alternativo, sobre a lei do Marco Civil da Internet e a CPI dos Crimes Cibernéticos, sobre 

mobilizações online, e sobre discursos de ódio, nudes e privacidade.  

Consideramos o resultado da discussão como produtivo. Houve troca de 

informações e compreensão entre o grupo e os estudantes e todos os tópicos foram 

considerados importantes e causaram interesse e engajamento na turma. Comparando 

com outras datas no coletivo Práxis, a presença foi baixa, 16 estudantes envolveram-se 

na atividade. No entanto, notamos que o alto grau de participação, tanto quantitativa 

quanto qualitativamente, foi bastante satisfatório, e entendemos que isso deve ser 

valorizado neste trabalho. Além disso, a duração do encontro foi de acordo com o 

previsto, duas horas. 

Elaboramos tópicos como guiões principais de nossas propostas de discussão e 

designamos diferentes mediadoras do grupo para cada um dos tópicos, responsáveis por 

apresentarem as problemáticas, garantirem a sequência do debate e auxiliar na resolução 

de eventuais questões. Notamos que a discussão em sala de aula, por mais que seja 

pautada por um roteiro, vai ganhando gradativa autonomia, e observamos como isso 

aconteceu relacionado a alta qualidade do debate, que ia guiando-se quase naturalmente 

pelos tópicos previamente elaborados, discutidos pelos estudantes e mediados pela nossa 
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equipe. Além de percorrer todos os tópicos planejados, parte do próximo encontro foi 

antecipada pelos próprios estudantes enquanto avançavam nos debates. O debate acabou 

tomando um caráter irreverente desejado em ambientes como o coletivo Práxis, sempre 

valorizando a opinião do educando, o que intencionalmente o grupo buscou fazer. Trata-

se do uso da pedagogia da comunicação para que a educação se torne uma prática de 

liberdade como desejava Freire (1999).  

Segundo Soares (s.d., [20--?], p. 8), citando Jacquinot, vem sendo feito um esforço 

na educação para que haja uma maior valorização da participação do aluno, valorizando 

o papel da “aprendizagem pelo saber”. Em nosso encontro no Praxis, adotamos a 

estratégia que Jacquinot resume como “o aprendiz no centro da aprendizagem”, em que 

os alunos possuem voz e opinião na construção do próprio saber. Trata-se de conceber o 

estudante como sujeito e não objeto (FREIRE, 1999). 

O grupo evidenciou que aquele momento era um espaço educativo com 

criatividade e liberdde e não de formalidades e hierarquia. As monitoras evitaram práticas 

tradicionais de ensino-aprendizagem e colocaram-se em uma comunicação simétrica,  em 

igualdade com os estudantes, inclusive e especialmente no que diz respeito aos conteúdos 

trabalhados: todos os estudantes foram convidados a trazer suas experiências e 

conhecimentos pessoais para a discussão, o que com frequência faziam. Não havia, por 

exemplo, espaço de destaque para um professor orador em sala, pelo contrário, as 

monitoras participaram do debate sentadas em circulo, como os estudantes. 

Essa construção do saber em conjunto, segundo Soares (s.d., [20--?], p. 9), nos faz 

lembrar da concepção construtivista da aprendizagem de Piaget, Vygotsky, Wallon e 

Bruner, que compreende uma dimensão cooperativa e colaborativa da aprendizagem, que 

coloca em evidência tanto o papel do educador, quanto do educando. Deve-se frisar que 

a estratégia de uma concepção de valorização do papel do educando também foi utilizada 

no segundo encontro. 

 

3.4 Segundo encontro: encerramento 

 

Na sexta-feira, dia 1º de julho, tivemos nosso último encontro de discussão no 

coletivo Práxis. Os temas centrais desse encontro foram “Estratégias de manipulação 

midiática”, em que falamos um pouco sobre as técnicas utilizadas em alguns produtos da 

mídia para construir as suas narrativas dos fatos, e “Representatividade”.  
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Em relação às “Estratégias de manipulação midiática”, Baccega (2009) diz que 

“são os meios que selecionam o que devemos conhecer, os temas a serem pautados para 

a discussão, e mais que isso, o ponto de vista a partir do qual vamos ver as cenas 

escolhidas e compreender esses temas” (BACCEGA, 2009, p. 21). Essas técnicas que a 

mídia utiliza para construir narrativas e fatos, podem ser ligadas a ação da edição. 

Segundo Baccega (2009), o mundo chega até nós editado, e que essa ação contém 

diversos caráteres, inclusive o econômico. Editar é “reconfigurar alguma coisa, dando-

lhe um novo significado, atendendo determinado interesse, buscando determinado 

objetivo, fazendo valer determinado ponto de vista” (BACCEGA, 2009, p. 25). 

Para provocar um olhar critico sobre o monopólio midiático no processo de 

escolha e seleção dos fatos que chegam ate nós “o que e como devemos pensar”, 

abordamos os conceitos de enquadramento, concepções de objetividade e neutralidade, e 

agendamento. Além dessas temáticas, também discutimos sobre representatividade e 

representação. Os tópicos que guiaram as questões tratavam de representatividade nos 

meios de comunicação, e com isso, instigamos os estudantes a criarem uma perspectiva 

crítica em relação aos papéis e estereótipos que são consolidados pela mídia. Propomos 

discussões que os ajudassem a pensar especialmente questões de raça e de gênero. Tais 

temáticas sobre mostrar pluralidade de sujeitos e diversidade de identidade estão dentro 

dos principais desafios da educomunicação intitulados por Baccega (2009). 

É significativo dizer que neste último encontro houve uma maior presença de 

estudantes em comparação com o primeiro e a qualidade do debate manteve-se elevado. 

Tanto os educandos quanto as monitoras se envolveram nas discussões de maneira ativa, 

complementando e colaborando com o desenvolvimento dos tópicos, construindo uma 

discussão significativa, seguindo a concepção construtivista da aprendizagem que Soares 

(s.d., [20--?]) apresenta. Ao final do encontro, tivemos a oportunidade de agradecer aos 

estudantes pela participação e eles nos agradeceram pelo desenvolvimento do projeto e 

aprendizagens reciprocas. Também agradecemos aos educadores do coletivo Práxis pela 

contribuição com a organização das atividades. 

 

4 Descrição do Produto 

 

O Produto final trata-se de uma cartilha que contém alguns tópicos que o grupo 

identificou como os mais relevantes. A capa contém o seu título que é “5 motivos para 
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democratizar a comunicação!” e, em sequência é apresentada cinco perguntas que as 

mediadoras entenderam como as mais importantes. Cada questão contém sua respectiva 

resposta, de uma forma simples e direta, para facilitar a compreensão na leitura. As 

questões são: “Por que é tão relevante assim que todo mundo possa falar?”; “Mas se todo 

mundo puder falar, o que isso traria de bom?”; “Quer dizer que eu posso falar o que eu 

quiser de quem eu quiser?”; “Por que a comunicação seria mais divertida se fosse 

democrática?”; e “O que comunicação tem a ver com direitos humanos?”.  

 

 
Imagem 1: Capa da cartilha 

 

 
Imagem 2: Pergunta número 1 da cartilha. 
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Imagem 3: Pergunta número 2 da cartilha. 
 

 
Imagem 4: Pergunta número 3 da cartilha. 

 

 
Imagem 5: Pergunta número 4 da cartilha. 

 

 
Imagem 6: Pergunta número 5 da cartilha. 

 

Após a apresentação do interior da cartilha é importante explanar que foram 

escolhidas cores pastéis para que a devida atenção fosse dada para o conteúdo que é de 

extrema importância. Em relação às fontes, para as perguntas e a capa foi utilizada orange 

juice, que é bonita, chamativa e descontraída; já para às respostas, foi selecionada a DK 

Pimpernel, a qual ficou harmônica com a outra fonte e é fácil leitura, quando apresentada 

em um texto pequeno. Além das cores e fontes, também em cada questão foi colocada 
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alguma imagem relacionada com a temática, para que não ficassem espaços vazios na 

parte inferior da cartilha. 

A diagramação da cartilha intitulada “5 motivos para a democratização da 

comunicação!” foi feita no software inDesign e além disso, foi-se utilizado o software 

Illustrator de apoio para a edição das ilustrações. Ambos os programas são do pacote 

Adobe. 

A cartilha foi pensada para ser um material didático de apoio aos alunos e 

professores do Práxis sobre a temática de Democratização da Mídia, com isso 

primeiramente, teve-se a ideia de fazer a distribuição impressa. Mas com a falta de 

recursos, resolveu-se disponibilizar o material de forma digital, por meio de um grupo na 

rede social Facebook, que os educadores e educandos do curso popular possuem para 

comunicados e disponibilização de materiais complementares. 

 

Consideração finais 

 

Após a apresentação da experiência da atuação das mediadoras no curso popular 

Práxis, percebe-se a importância da educomunicação, não só como uma estratégia de 

análise e criticidade para mídia, mas também como uma ferramenta que alia todas essas 

características com a formação e construção da cidadania.  

A partir das perspectivas da educomunicação, que considera o aluno como um 

“ser pensante”, é imprescindível dar espaço de atuação para os educandos, para que junto 

com os educadores, possam construir o conhecimento, gerando maior participação e 

grandes discussões. No momento em que as mediadoras propuseram a ideia de ter 

encontros em um estilo informal com os estudantes, atuando de uma forma horizontal e 

dialógica, por mais que não tivesse um número grande de alunos, gerou-se uma discussão 

produtiva. Com isso, houve troca de informações, saberes e construção de conhecimentos, 

em que todas as temáticas pautadas foram consideradas importantes, gerando grande 

interesse pela turma. 

Acreditamos que nossos objetivos de democratizar a comunicação e despertar o 

espírito crítico foram atingidos com participação, criatividade e liberdade tanto da parte 

da equipe quanto dos estudantes. Atingimos também o objetivo da produção da cartilha 

sobre a “Democratização da Mídia”, para apoio tanto dos alunos quanto para os 

educadores. A cartilha for disponibilizada como material didático on-line. É relevante 
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comentar que pôr a cartilha ser um documento digital e estar disponível em um grupo do 

coletivo, os educadores poderão utilizar com outras turmas de alunos, sem custo 

financeiro. 
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