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Resumo 
O artigo descreve a criação de um Plano de Comunicação para o Espaço Cultural Nossa Biblioteca 
(ECNB), biblioteca comunitária que existe há 40 anos e possui como principal função social a 
formação de uma comunidade leitora e crítica no bairro do Guamá, ambiente periférico de Belém. 
A construção se deu a partir de pesquisas voltadas para os campos da Educomunicação e da 
Comunicação Comunitária. 
Palavras-chave:Educomunicação; Biblioteca comunitária; Comunicação Comunitária; Espaço 
Cultural Nossa Biblioteca; Plano de Comunicação. 
Considerações iniciais 

O objeto de estudo deste artigo é o Espaço Cultural “Nossa Biblioteca” (ECNB), localizado 
no bairro do Guamá, em Belém do Pará. O lema da biblioteca comunitária é: Construindo um 
bairro de leitores, devido à necessidade de proporcionar a interpretação e a leitura para a 
comunidade, de maneira voluntária. O resultado desta pesquisa foi um Plano de Comunicação para 
essa instituição comunitária e educacional, desenvolvido em diálogo com a comunidade 
beneficiária. 

A biblioteca comunitária existe há 40 anos e possui como principal função social a formação 
de uma comunidade leitora e crítica, visto que, o Guamá é o bairro mais populoso da capital 
                                                           1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania  – XIII Jornada de Iniciação 
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paraense e, também, um bairro periférico, reconhecido midiaticamente como um local violento, 
portanto, o espaço resiste e luta pela formação de cidadãos críticos e solidários que se interessem e 
se transformem em cidadãos de bem por meio da leitura. O local dispõe do apoio e patrocínio de 
empresas como o programa Criança Esperança. Outros parceiros são: Trópico em Movimento, 
Casa Brasil África, Unesco, entre outros.  

Apesar da comunidade que frequenta e colabora com o espaço sentir-se empoderada, ou seja, 
tem o conhecimento de que as atividades desenvolvidas possuem grande cunho social e 
educacional, no entanto, essa comunicação pode tornar-se mais eficaz e constante para a 
divulgação da organização.  

O objetivo geral desse projeto foi criar Plano de Comunicação, que, ao ser aplicado, capte o 
maior número possível de leitores e usuários para o Espaço Cultural “Nossa Biblioteca”, dessa 
maneira, será ampliada a formação de crianças e jovens leitores, assim como, a propagação de 
capacitação e orientação comunicacional para os colaboradores da instituição, de maneira que, por 
meio dessa qualificação, eles possam executar a Comunicação de maneira independente. 
Metodologia 

Este trabalho é uma pesquisa ação, desse modo, a pesquisadora participou dos processos de 
Educomunicação e Comunicação Comunitária que foram construídos no Espaço Cultural Nossa 
Biblioteca. 

No campo da Educomunicação, trabalhamos principalmente com os ideais de 
Educomunicação propostos pelos autores Ismar Soares, Mário Káplun e Paulo Freire, este último, 
sendo um dos primeiros brasileiros a explorar a relação entre Educação e Comunicação. Na área 
da Comunicação Comunitária, o suporte teórico principal é da autora Cicilia Peruzzo.  

A partir de uma pesquisa ação, contínua e participante, analisamos e determinamos quais são 
os caminhos prioritários, quais são os destinatários, públicos que estão englobados na 
comunicação dessa instituição. 
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Para salientar as problemáticas que encontramos na organização, planejamos um Plano de 
Comunicação eficaz e funcional para a realidade atual da Nossa Biblioteca, com o objetivo de 
obter a repercussão social e efetiva do trabalho desenvolvido. Os resultados da pesquisa foram 
visualizados de acordo com a colaboração dos colaboradores e dos voluntários. 
Educomunicação: conceitos, origens e interações 

A Educomunicação surge como um novo campo do conhecimento da Comunicação Social, e 
muito além de uma área recente, ela surge também, como a relação entre a Educação e a 
Comunicação, no entanto, é equivocado restringi-la somente ao relacionamento desses dois 
campos, desse modo, ela está interligada as informações sobre as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s), à Comunicação Popular, Comunicação Alternativa, entre outras áreas do 
saber.  

Para Donizete Soares (2006), 
“O neologismo Educomunicação, que em princípio parece mera junção de Educação e 
Comunicação, na realidade, não apenas une as áreas, mas destaca de modo significativo 
um terceiro termo, a ação. É sobre ele que continua a recair a tônica quando a palavra é 
pronunciada, dando-lhe assim, ao que parece, um significado particularmente importante. 
Educação e/ou Comunicação – Assim como a Educomunicação – são formas de 
conhecimento, áreas do saber ou campo de construções que têm na ação o seu elemento 
inaugural” (SOARES, 2006). 

Um dos primeiros teóricos a utilizar este neologismo foi o argentino e educomunicador, 
Mário Káplun. Apoiando-se na citação de Soares (2006), a Educomunicação relaciona-se não 
somente com o conceito e união da Educação e Comunicação, mas também, com a execução das 
ações educomunicativas.  

Ao falarmos de Educomunicação, é indispensável pensarmos nas questões sociais, culturais 
e econômicas que cercam esta temática. Precisamos reconhecer o papel fundamental exercido 
pelos aspectos políticos para o desenvolvimento de uma sociedade, conforme afirma a autora 
Martín Barbero (2000):  

“Falar de comunicação significa, em primeiro lugar, reconhecer que estamos numa 
sociedade em que o conhecimento e a informação têm tido um papel fundamental, tanto 
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nos processos de desenvolvimento econômico quanto nos processos de democratização 
política e social” (BARBERO, 2000). 

Esse novo campo é marcado pela transdiscursividade, isto é, é um diálogo que fala com o 
educador e o educando, assim, proporcionando a troca dos saberes, a inter-relação de novas 
vivências educativas, onde o educador não é o único provedor do conhecimento, conforme 
comprova Soares (2006): 

“Quando falamos em Educomunicação, portanto, estamos nos referindo a um novo 
discurso - mais que isso, estamos falando de transdiscursividade, como já foi assinalado. 
Não falamos, contudo, de um discurso pronto, acabado. Não falamos de algo como um 
produto, mas de um novo discurso que vai se construindo no processo” (SOARES, 2006). 

Conforme mencionado anteriormente, a Educomunicação não é constituída somente de 
aspectos da Comunicação Social, para comprovarmos essa afirmação, retomamos à ideia do 
educador Paulo Freire, onde o autor destaca a importância em uma educação baseada no diálogo. 
Paulo Freire (1983) explana: "o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 
mundo, o 'pronunciam', isto é, transformam e, transformando-o, o humanizam para a humanização 
de todos".  

É essencial falarmos de Paulo Freire ao debatermos sobre a Educomunicação, posto que, o 
autor foi um dos percursores deste estudo no âmbito brasileiro. O educador já propunha discussões 
em suas obras “Extensão ou Comunicação” e “Pedagogia do Oprimido”, nessas leituras, o 
escritor busca encerrar a Cultura do Silêncio, ou seja, aquela prática cultural provinda de 
sociedades censuradas, sem liberdade de expressão. De acordo com o professor Paulo Freire: 
“educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência do saber, mas um 
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1983).  

Relacionando com o pensamento revolucionário e dialético de Freire, apresentamos, 
também, o pensamento de Mário Káplun (1999), na perspectiva deste educomunicador argentino, 
ler e ouvir não é o suficiente para incorporarmos os conhecimentos para o nosso repertório 
pessoal, desse modo, para reconhecermos a apropriação dos saberes, é necessário que escrevamos, 
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apliquemos os saberes já adquiridos. Esse exercício só se torna possível com a comunicação com 
outros sujeitos, desse modo, escutamos, lemos e escrevemos para os outros. 
O papel da Educomunicação para o Espaço Cultural Nossa Biblioteca e para o Movimento 
Popular  

O Espaço Cultural Nossa Biblioteca é formado por atores sociais ativos que promovem 
movimentos de natureza social, desse modo, podemos adentrar ao contexto histórico das 
manifestações sociais no Brasil e no mundo. 

De acordo com Cicilia Peruzzo: 
Movimentos populares são manifestações e organizações constituídas com objetivos 
explícitos de promover a conscientização, a organização e a ação de segmentos das 
classes subalternas visando satisfazer seus interesses e necessidades, como os de melhorar 
o nível de vida, através do acesso às condições de produção e de consumo de bens de uso 
coletivo e individual; promover o desenvolvimento educativo-cultural da pessoa; 
contribuir para a preservação ou recuperação do meio ambiente; assegurar a garantia de 
poder exercitar os direitos de participação política na sociedade e assim por diante". 
(PERUZZO, 2008). 

Diante disso, essa organização sem fim lucrativo, estabelece não somente um cunho 
educativo, como também, representa uma grande força social para um local onde as classes sociais 
são, em sua maioria, desfavorecidas economicamente e educacionalmente. A partir dos 
movimentos sociais, podemos determinar a garantia e participação da sociedade, independendo do 
grupo socioeconômico que a pessoa pertença, dessa maneira, a comunidade impõe o seu direito à 
cidadania.  
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Imagem 01.“Rua de Leitura” do Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Reprodução: Agência Pará 

A Rua de Leitura é realizada a cada três meses pelos organizadores da biblioteca comunitária 
e sempre possuem uma temática. De acordo com Káplun (1999), “educar-se é envolver-se em um 
processo de múltiplos fluxos comunicativos. O sistema será tanto mais educativo quanto mais rica 
for a trama de interações comunicacionais que saiba abrir e pôr à disposição dos educandos”, ou 
seja, os espaços educacionais que se relacionam com a comunicação, isto é, os ambientes 
educomunicativos precisam estar cada vez mais ricos, com o objetivo de enriquecer o cotidiano do 
educador e do educando.  

Segundo o professor Ismar Soares, a educomunicação é toda ação comunicativa ocorrente no 
espaço educativo, a partir dessas ações, são realizadas e produzidas ecossistemas comunicativos. 
Indo além, reforçamos a prática da educomunicação no desenvolvimento do educando com a 
afirmação de Barbero (2000): “Falar de comunicação significa, em primeiro lugar, reconhecer que 
estamos numa sociedade em que o conhecimento e a informação têm tido um papel fundamental, 
tanto nos processos de desenvolvimento econômico quanto nos processos de democratização 
política e social”.  
Educomunicando junto a uma biblioteca comunitária 



 
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017  

7 

Nesta parte do trabalho, iremos descrever especificamente como funcionam os processos 
educomunicativos realizados no Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Por meio de oficinas, 
entrevistas e manuais de instrução, executamos um plano de Comunicação para essa organização 
não governamental.  

Ao visualizar que grande parte dos usuários da biblioteca não está inserida na utilização dos 
recursos das mídias digitais, nessa pesquisa, antes de detectarmos sobre a impossibilidade de 
realizar várias atividades em um período curto tempo, embora não consigamos executá-las, 
criamos um manual que deixe de maneira objetiva instruções de como podem ser elaboradas as 
ações educomunicativas no espaço. Por exemplo, a comunicação off-line, aquela que remete a 
comunicação voltada aos meios tradicionais. As inovações, principalmente off-line e on-line, que 
poderão ser aplicadas são: 

Produção e confecção de cartazes: a propagação desse material de divulgação alcança a 
propagação das informações de maneira interna e externa.  

Produção de artes para as mídias sociais: com o auxílio da graduanda, o espaço 
comunitário recebeu um suporte no gerenciamento e produção gráfica nas mídias sociais. 

Execução de oficinas: as oficinas serão realizadas por estudantes e profissionais da área da 
Comunicação Social. As oficinas objetivam a união da teoria e prática para a utilização dos 
instrumentos de comunicação, assim, ensinando e aprendendo com os colaboradores e voluntários 
do espaço cultural.  

Manual de Comunicação: Ao decorrer da pesquisa e de entrevistas, foi criado um manual 
que descreva as instruções e maneiras para que os meios de comunicação sejam utilizados de 
várias maneiras e estrategicamente, seguindo a linha de ideias da instituição educacional. 
Oficina “Como ser um jornalista livre” 

O plano de comunicação praticado nesse projeto experimental objetiva, principalmente, a 
compreensão da comunicação nas práticas educativas, desse modo, uma das atividades executadas 
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foi a Oficina de “Como ser um Jornalista Livre” com a jornalista Laura Caprigliano, que ocorreu 
no dia 8 de abril, no espaço cultural. 

A oficina comprovou e validou a ideia de que a educação e a comunicação possuem uma 
relação interdisciplinar, fazendo assim, que os cidadãos aprendam e evoluam como educandos, 
como afirma Ismar Soares: 

“A inter-relação em estudo, ou simplesmente Educomunicação, não é por nós tomada na 
singularidade de uma nova disciplina, fechada em seus limites. Ao contrário, ela está 
inaugurando um novo paradigma discursivo transverso, constituído por conceitos 
transdisciplinares com novas categorias analíticas” (SOARES, 1999). 

 
Imagem 02. Oficina "Como ser um jornalista livre”.Reprodução: Arquivo Pessoal/Andreza Alves 
Os usuários discutiram sobre os motivos de determinados assuntos não serem 

reproduzidos pela grande mídia, eles acreditam que os principais motivos estão vinculados aos 
interesses políticos e econômicos das empresas de comunicação do país. Acreditam também, que 
alguns assuntos estejam ligados a aspectos especificamente lucrativos, por isso, certas temáticas, 
ao ver das instituições, não rendem lucro para elas. 

Os jovens reconhecem o celular e as mídias sociais como principais agentes para que a 
informação chegue ao maior número de usuários possíveis, assim, eles destacam a importância da 
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utilização de recursos midiáticos como: o vídeo e o áudio, posto que, esses dois são elementos de 
personalidade comprobatória.  

De acordo com Peruzzo (2009), os jovens de pe
informação, e também, as mídias sociais e uso de celulares, essa resistência dos jovens de periferia 
e frequentadores do terceiro setor pode ser explicadas devido ao descontentamento com o 
exibicionismo, desse modo, as manifestações de comunicação popular, alternativa ou comunitária 
por meio de websites colaborativos, jornais de circulação regional ou nacional, expressam a sua 
voz por meio dos segmentos populares.
Oficina sobre "Como utilizar as mídias digitais"

Foi realizada pela graduanda de Jornalismo, Andreza Alves, na ocasião, a ministrante 
repassou conhecimentos sobre as mídias digitais para os voluntários e colaboradores do Espaço 
Cultural Nossa Biblioteca, além de descrever as diversas estratégias que podem s
mídias digitais. 

A sugestão proposta foram as iniciativas de Comunicação que poderiam ser aplicadas nas 
mídias sociais e no Blogspot do espaço comunitário. Após a realização desta oficina, os 
voluntários e colaboradores da Nossa Bibliotec
setor de comunicação em uma organização, por isso, criaram um grupo de Comunicação para a 
ECNB.  
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De acordo com Peruzzo (2009), os jovens de periferia resistem ao uso de tecnologias da 
informação, e também, as mídias sociais e uso de celulares, essa resistência dos jovens de periferia 
e frequentadores do terceiro setor pode ser explicadas devido ao descontentamento com o 
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A sugestão proposta foram as iniciativas de Comunicação que poderiam ser aplicadas nas 
mídias sociais e no Blogspot do espaço comunitário. Após a realização desta oficina, os 
voluntários e colaboradores da Nossa Biblioteca reconheceram o quanto é importante formar um 
setor de comunicação em uma organização, por isso, criaram um grupo de Comunicação para a 
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Imagem 03. Oficina “como utilizar as mídias digitais”. Reprodução:Arquivo Pessoal/Andreza Alves 
O setor de Comunicação da ECNB: divulgação e propaganda nas organizações não-
governamentais  

Para que ocorra essa produção de conteúdo e informação, criou-se o setor de 
Comunicação da ECNB. A Comunicação da Nossa Biblioteca é formada por 8 pessoas, número 
significativo, no entanto, alguns desses membros possuem outras funções no espaço, logo, estes 
indivíduos não possuem tempo para dedicar-se totalmente a Comunicação do ambiente educativo. 

Apesar das dificuldades, os voluntários dividiram-se em: responsáveis pela fotografia, 
vídeos e demais meios de comunicação do espaço culturais, como o Blogspot e as mídias sociais, 
ressaltando que no Facebook, o espaço tem Fanpage. 

Utilizaremos uma tabela abaixo para descrever e explicitar quais foram os pontos 
principais do planejamento. A partir de um plano estratégico, trabalhamos a Comunicação 
Integrada, alinhando-se aos eixos comunitários e educomunicativos. 

A partir da elaboração do Plano de Comunicação, resultou na criação de um Manual de 
Comunicação para que os voluntários e colaboradores do Espaço Cultural Nossa Biblioteca tenham noções 
básicas e estruturais do processo de Comunicação Social. Foram analisados os meios, responsáveis, 
destinos (o público-alvo de cada meio), a frequência de produção dos materiais midiáticos e as ações 
propostas. 

Assunto Objetivos Meios Frequência Destino 

Reunião de pauta 
Apresentar as 
propostas para um 
projeto ou ação de 
divulgação 

Face to face, “boca 
a boca” 

Uma vez por 
semana 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária e aos 
novos voluntários 

Produção de 
conteúdo digital 

Selecionar as 
pautas e pelos 
responsáveis dos 

Mídias digitais 
(Facebook, 
Instagram e 

Produzir 
conteúdo todos 
os dias, 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária, 
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diversos meios de 
comunicação, 
variando os tipos 
de postagens: 
vídeos, fotos, gifs, 
artes gráficas, 
reportagens, 
notícias, etc. 

Blogspot) podendo 
“folgar” aos 
domingos 

internautas de um 
modo geral e aos 
novos voluntários 

Interações (oficinas 
e bate-papos) 

Este item é 
fundamental para 
validar a execução 

de práticas 
educacionais e 
comunitárias. 

Face to face, a 
interação ocorre não 

somente para a 
comunidade, mas 

também com a 
comunidade, desse 

modo, o ECNB 
pode produzir as 

suas próprias 
oficinas e bate-
papos, como já 
ocorre com a 
professora de 

Português, Ábia 
Costa, que realiza 

rodas de conversa e 
bate-papos sobre 

Leitura. 

Uma vez por 
semana ou a 
cada quinze 

dias 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária 

Produção de 
conteúdo impresso 

 
Ação fundamental 
para a produção de 

materiais 

Produção gráfica 
com o apoio da 
graduanda Andreza 
Alves e as ações 

Repensar nessa 
estratégia uma 
vez por semana 

ou a cada 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária, 
leitores de um 
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impressos como 
cartaz, banner, 

panfletos, folders, 
etc. 

textuais estão sob 
responsabilidade do 
setor de 
Comunicação da 
ECNB 

quinze dias modo geral e aos 
novos voluntários 

Endocomunicação 

Pensar na 
comunicação além 

dos meios, ela é 
feita pelas pessoas 

que se 
comunicam, desse 

modo, para 
alcançar uma 
comunicação 

eficaz no espaço 
cultural 

A partir de oficinas 
educomunicativas e 
reuniões entre os 
membros do espaço, 
é possível reforçar a 
necessidade de se 
fazer uma 
comunicação 
interna 

Uma vez por 
semana ou a 
cada quinze 

dias 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária 

Reposicionamento 
da marca 

O 
reposicionamento 
da marca se faz 
necessário em 

diversos 
momentos, posto 

que, é preciso 
visualizar se as 

informações estão 
atualizadas, se a 
marca está sendo 
reproduzido de 

acordo com a sua 
missão e valores 

Essa é outra 
sugestão de pauta, 
tendo em vista os 

ruídos de 
comunicação 

decorrentes na 
Nossa Biblioteca. 

 

Uma  
vez por semana 

ou a cada 
quinze dias 

Destinada à 
comunidade 
beneficiária 
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Produzimos o cartaz da Rua de Leitura que aconteceu em abril, em comemoração aos 40 

anos da Nossa Biblioteca. Para a produção deste material, tivemos a participação dos voluntários 
para executarmos a ideia da Rua de Leitura com a temática de comemoração aos 40 anos do 
Espaço Cultural. 

A primeira versão era da seguinte maneira: 

 
Imagem 05. Rua de Leitura – 40 anos (versão 1). Produção: Andreza Alves 

A harmonia das cores e a proposta apresentada na peça de divulgação foi aprovada pelos 
agentes da comunidade, no entanto, eles acreditam que um presente maior do que a própria 
embalagem, seria a inserção de livros na peça, por isso, fez-se necessário trabalhar com ícones que 
dialogassem com a ideia proposta anteriormente. Com a sugestão dos voluntários e o trabalho em 
equipe, o convite resultou em: 
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Imagem 06. Rua de Leitura – 40 anos (versão 2). Produção: Andreza Alves 

Na proposta 2, visualizamos a presença dos livros (conforme solicitado pela comunidade 
beneficiada) e também, o acréscimo das informações como data e horário do evento. 
Considerações finais 

Diante dos desafios encontrados no desenvolvimento do Plano de Comunicação para o 
Espaço Cultural Nossa Biblioteca, seja frente a limitação de recursos seja frente a exclusão digital 
imposta as periferias de Belém percebermos que neste espaço, se faz necessária o desenvolvimento 
da comunicação digital para atingir os formadores de opinião mas principalmente faz se necessário 
a criação de ferramentas para a comunicação offline, ou seja, exercida pelos meios analógicos, 
uma vez que verificamos quea comunicação no chamado "boca a boca" ainda funciona de forma 
mais efetiva entre o grupo beneficiário  que na maior parte do tempo permanece offline.  

Nesse sentido, propusemos atividades, principalmente, voltada para a execução das 
oficinas que capacitasse os agentes do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, de modo que, eles 
compreendam as ações da Comunicação Social. 

Como visto, a Educomunicação e o entendimento da Comunicação Comunitária nos 
ambientes comunitárias obtêm resultados significativos, no caso do espaço cultural, ocorreu a 
conquista de um setor de Comunicação para eles, formado pelos colaboradores e voluntários da 



 
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017  

15 

ONG. Por meio das atividades propostas, criamos também, um Manual de Comunicação, pois a 
partir dele, os agentes principais do local poderão divulgar, trabalhar e agir de modo 
educomunicativo independentemente.  

O produto apresentado oferece ao Espaço Cultural Nossa Biblioteca uma maneira de se 
comunicar com a comunidade beneficiária, assim, estabelecendo e valorizando a informação, para 
isso, levamos em consideração o olhar e a participação dos voluntários do espaço comunitário, se 
baseando as suas perspectivas e valores, e também, as suas ausências no processo comunicativo.  
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