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Resumo 
O presente trabalho visa analisar a experiência e os resultados obtidos por um grupo de               
estudantes da disciplina de Educomunicação, da Universidade Federal do Ceará, ao           
ministrar oficinas de fanzine para alunos de uma escola pública, no município de Trairi              
- CE. Após imergir na leitura e discussão de diversos autores, as discentes assimilaram              
uma base teórica do universo que norteia esse campo. Sendo assim, era chegada a hora               
do encontro da teoria com a prática, levando esses conhecimento além dos muros da              
universidade. 
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Introdução 

O presente artigo consiste no trabalho final produzido na cadeira de           

Educomunicação, da Universidade Federal do Ceará (UFC), ministrada no segundo          

semestre de 2016. Com identificações e trajetórias tanto profissionais quanto          

acadêmicas ligadas a esse campo, as docentes Andrea Pinheiro e Cátia Oliveira do             

curso de Sistemas e Mídias Digitais, resolveram criar a disciplina como componente            

optativo da graduação citada. A cadeira tem carga horária teórico/prática de 64h e             

começou a ser ofertada no ano de 2013. 

Os estudantes que se matriculam nesse componente curricular, não são apenas           

os de Sistema e Mídias Digitais. Desde o princípio já passaram pela disciplina alunos de               

diversas graduações da UFC. O semestre correspondente a este trabalho contou com            
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2 Graduanda do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda do I.C.A.-UFC, email: 
cintiakarolinelima@gmail.com. 
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alunos de Comunicação Social (Publicidade e Jornalismo), Sistemas e Mídias Digitais e            

de Engenharia (Petróleo e Ambiental). 

Visando à reflexão sobre o aprendizado tanto teórico quanto prático, iremos           

discorrer sobre conceitos relativos à Educomunicação como um campo do saber,           

apresentando também um breve histórico da área. Essa contextualização se faz           

necessária para o relato das experiências que as autoras deste artigo tiveram na aula              

passeio em Trairi - Ceará. Tendo como ponto principal as oficinas ministradas pelas             

discentes na Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha no município já citado. 

Inspiradas nas aulas passeio de Freinet (1998 apud ANDRADE et          

al.,CAVALCANTE; SILVA, 2015), tais atividades se justificam pelo conhecimento         

obtido de práticas educomunicativas em contextos escolares, organizações não         

governamentais, dentre outros. Constituindo assim um encontro da sala de aula com a             

realidade, da teoria com a prática, dessa forma, ressignificando o aprendizado do            

estudante que se apresenta e age como educomunicador. 

Podemos definir educomunicação como:  

um conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e         
avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a           
fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos,      
melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas,       
desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios massivas, usar          
adequadamente os recursos da informação nas práticas educativas, e         
ampliar capacidade de expressão das pessoas. (SOARES, 2003, p.1). 

A educomunicação não busca sustentação nos parâmetros da educação ou da           

comunicação, mas na interface entre ambas, no mundo que se apresenta no encontro             

dessas áreas do saber, constituindo essa sua autonomia epistemológica. (SOARES,          

2014). Visa à leitura crítica da mídia, ao uso crítico dos meios de comunicação, se               

baseia no diálogo e na participação, que não exigem somente tecnologias, mas uma             

mudança de atitudes e de concepções. (APARICI, 2014). 

Muitos princípios da Educomunicação são derivados da comunicação dialógica         

do pedagogo Paulo Freire. Diálogo, esse, questionador de conhecimentos         

preestabelecidos. 

O que se pretende, com o diálogo, em qualquer hipótese (...) é a             
problematização do próprio conhecimento, em sua indiscutível       
relação com a realidade concreta, na qual se gera e sobre a qual             
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incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la.      
(FREIRE, 1973, p.57). 

 
A partir de 1950 esse campo de estudo desenvolveu-se em diferentes contextos            

sem vínculos entre si: como media literacy nos Estados Unidos, no Reino Unido como              7

media education e na Finlândia como educação liberal popular audiovisual (APARICI,           8

2014). “A partir da década de 1970, foram criadas organizações não governamentais            

dedicadas especificamente ao estudo das mídias, de suas linguagens, e à produção,            

reflexão e crítica na educação formal e informal” (APARICI, 2014, p.30). Esse campo             

se institucionalizou mundialmente em meados da década de 1980 através da UNESCO ,            9

com a publicação de A Educação em matéria de comunicação , organizada por Mosry.             10

(APARICI, 2014). 

Após essa breve contextualização sobre a história da Educomunicação, vejamos          

como este trabalho está organizado. No próximo tópico discute-se como ações           

educomunicativas podem interferir positivamente na sociedade. Em seguida, é         

apresentado o que é o fanzine, os preparativos e o relato de como a oficina aconteceu.                

Logo a seguir, os resultados alcançados e as opiniões dos alunos da escola que              

participaram. Por fim, as autoras trazem as suas considerações, que enfatizam a eficácia             

da Educomunicação. 

 
1. A Educomunicação como um campo de intervenção social 

Sabemos que o currículo escolar é dividido em matérias, alguns exemplos são:            

português, matemática, física e biologia. E em cada série espera-se que os alunos             

aprendam determinados conteúdos. Esses vão se acumulando ano após ano e o            

aprendizado é medido através de trabalhos, seminários e provas. Os alunos vão            

passando de série em série até o término da Educação Básica. Todo esse processo              

converge para um teste final, o vestibular, pois ele é o ingresso em uma nova etapa das                 

7 Literacia mediática, em inglês, é um repertório de competências que permitem às pessoas analisar, avaliar e criar 
mensagens em uma ampla variedade de modos, gêneros e formatos de mídia. 
8 Educação de mídia, em inglês, pode se referir a alfabetização mediática e estudos de mídia. 
9 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criada em 16 de novembro de 
1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual 
entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – hoje são 193 países 
– na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades. 
10 Morsy, Z. La educación en materia de comunicación. Paris, UNESCO, 1984. 

3 
 



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

 

suas vidas, a universidade. 

Espera-se que todos os alunos entrem em um curso superior e o processo para              

que esse objetivo seja alcançado deve ser agradável para os estudantes. Estar na escola              

não deve ser vivenciado como algo penoso e obrigatório pelos alunos. As práticas             

educomunicativas podem contribuir nesse sentido, tornando o que precisa ser estudado           

mais compreensível, mais prazeroso e próximo do cotidiano dos estudantes. Entretanto,           

isso não acontece por grande parte dos professores, por não entenderem a necessidade             

aqui apresentada ou alegarem não ter tempo para elaborar e ministrar aulas “diferentes”. 

Paulo Freire (1988), nos alerta: “A educação é comunicação, é diálogo, na            

medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores              

que buscam a significação dos significados”. (p.69). O professor não deve se colocar na              

posição de quem sabe tudo e que o aluno não sabe nada, mas antes estar aberto a                 

aprender com os estudantes, a não silenciá-los, mas, sim, incentivar o diálogo entre             

todos. “Em termos ideais, a ação pedagógica deveria favorecer a convivência           

sustentável, a dignidade humana, a participação social produtiva, o que levaria em            

última instância, à empregabilidade, à construção da cidadania e à democracia”.           

(SOARES, 2011, p.51) 

Sendo assim, ações que fogem da metodologia de ensino “comum” e que            

possibilitam maneiras diferentes de reflexão e expressão são necessárias. Como nos diz            

Soares (2011): “(...) os princípios que norteiam as práticas educomunicativas podem ser            

respostas efetivas para a necessidade de gerar espaços em que a juventude de fato se               

reconheça agente transformador de sua realidade, a partir da escola”. (p.55). A proposta             

de oficina a qual será apresentada mais à frente corresponde positivamente a essas             

questões. Mas antes, vejamos no próximo tópico, como a educomunicação é vivenciada            

na escola, estudo de caso deste artigo. 

2. A Educomunicação na escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha 
 

A escola de Ensino Médio Padre Rodolfo Ferreira da Cunha, deixa claro no seu              

blog que é uma instituição de ensino voltada para os princípios da educação: respeito,              11

comprometimento, responsabilidade, igualdade, justiça, humildade, cooperação e acima        

11 Disponível em: <http://rodolfoferreiradacunha.blogspot.com.br/> Acesso; 31/01/2017. 
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de tudo esperança. É preciso lembrar que a importância dada às práticas            

educomunicativas traz benefícios fundamentais para a manutenção e existência desses          

princípios, assim como o de formar cidadãos críticos quanto ao seu papel na sociedade e               

em relação aos meios de comunicação. 

O professor Célio Ribeiro, o qual é o contato das professoras da UFC com a               

escola citada, realizou sua pesquisa de dissertação de mestrado em ensino de ciências na              

instituição onde trabalha . Desenvolveu com os alunos projetos que aproximou a           12

biologia do dia a dia deles.  

A região onde se localiza a Escola Pe. Rodolfo está inserida nas            
proximidades da zona de litoral, com todo seu ecossistema marinho, o           
ambiente de dunas, a mata de tabuleiro, a caatinga, os manguezais.           
Portanto, tem-se um contexto físico-biológico de excelente qualidade        
para se vivenciar muitas possibilidades didático-pedagógicas nos       
conhecimentos de ciências biológicas. (RIBEIRO, 2014, p 55). 

 
Sendo assim, foram desenvolvidas atividades educomunicativas como o        

Bioclick, que propôs a observação da fauna e da flora do município para um concurso               

fotográfico sobre o ecossistema local. Também foi realizado o Biojornalismo, no qual            

os alunos produziam matérias telejornalísticas sobre a região e ainda o concurso de             

Biodesenho, onde os participantes expressaram seus sentimentos e emoções de forma           

lúdica, através de desenhos que relacionavam a biologia e as tecnologias no contexto da              

aprendizagem. 

Todos os projetos citados acima foram divulgados através do perfil Rizoma do            

Canaan, no Facebook, hoje Rizomas em Trairi . O perfil contém também outras            13

atividades praticadas pelos alunos como a cinemação e o atletismo. O uso das redes              

sociais promove uma maior difusão e interação desses conteúdos, contrapondo ao           

contato limitado em sala de aula. 

Práticas educomunicativas como essas devem ser comuns em todas as escolas e            

não partir somente de um educador. No final do seu trabalho acadêmico, Célio Ribeiro              

ressaltou os pensamentos de alunos e professores do colégio: 

(...) as propostas educomunicativas, (...) aqui vivenciadas estão        
carregadas de sentimentos, sejam percebidos nos relatos dos        

12 Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/10722/1/2014_dis_caribeiro.pdf> Acesso: 
09/07/2017. 
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/RizomadeCanaan/> Acesso: 09/07/2017. 
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educandos que acham que essas práticas educomunicativas deveriam        
ser aplicadas por todos na escola, sejam nas impressões dos          
professores que ao se perceberem impossibilitados de estruturarem        
novas pedagogias e didáticas, mergulham mais profundamente em        
suas concepções liberais tradicionais e tecnicistas. (RIBEIRO, 2014,        
p.100). 

 
O fato da escola Pe. Rodolfo não possuir estrutura adequada a vivências            

diferentes do ensino básico, não torna-se um motivo dos professores se fecharem no             

ensino tradicional, sem tentar contornar a situação de forma criativa. Atrelado a isso,             

não houve a cooperação de todo o corpo docente quanto às oficinas realizadas pelos              

alunos da UFC, como será explicado no próximo tópico. Sendo, assim, necessária uma             

maior conscientização por parte dos educadores sobre a importância da          

Educomunicação. 

 

3. O fanzine como mídia alternativa e a construção da oficina 

Antes de descrever a oficina, é preciso entender do que trata a oficina. O autor               

Henrique Magalhães, um dos maiores especialistas no país sobre fanzines ou           

simplesmente zines, explica que o nome é uma junção de abreviatura das palavras             

“fanatic”(fã) e “magazine” (revista). É uma revista de publicação alternativa,          

independente, impressa ou online feita por fãs de um determinado assunto, objeto ou             

arte. Voltado para fãs do mesmo conteúdo. (MAGALHÃES, 1993). 

Engloba qualquer publicação de caráter amador com a intenção de propagar           

ideias de, e para, pessoas que não tenham acesso às mídias tradicionais. É considerada,              

hoje, uma mídia de construção coletiva, pode ser feito de maneira manual ou com o               

auxílio de algum software . Apresentando-se como um espaço de liberdade expressiva. 14

É importante ressaltar que a mídia tida como tradicional apenas aborda temas            

que são de interesse geral ou, o que também deve ser enfatizado, são de seu próprio                

interesse comercial. (GUARESCHI; BIZ, 2005) 

A parte prática da disciplina de Educomunicação envolve costumeiramente a          

realização de aulas de campo para o litoral de Trairi e para a região do Cariri, no sul do                   

estado. O cumprimento das viagens varia de acordo com o que é possível realizar em               

14 Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. 
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cada semestre . “A viagem é uma possibilidade de formação, é um espaço            15

sócio-cultural de construção do conhecimento, é um movimento multirreferencial. É,          

em síntese, um espaço de aprendizagem multirreferencial privilegiado para a difusão do            

conhecimento”. (AVENA, 2008, p.93). No semestre deste trabalho ocorreu a viagem,           

somente, para Trairi, como já citado anteriormente. 

O grupo de estudantes da disciplina de Educomunicação da UFC buscaram           

incentivar os alunos da Escola Pe. Rodolfo a trabalharem em equipes. Pierre Lévy             

(1999), fala que nenhuma pessoa tem o conhecimento sobre tudo que existe, todos são              

fonte de conhecimento. Tornando, assim, o intercâmbio de conhecimentos parte do           

convívio social. 

Apesar dos fanzines serem feitos em grupos, não significa que a experiência do             

processo foi igual para todos nas equipes. O modo como encaramos o mundo é única,               

sendo individual e não se repetindo. “A experiência é o que nos passa, é o que nos                 

acontece, é o que nos toca.” (BONDÍA, 2002, p.21). E poder ter a experiência de               

intervenção no conteúdo das mensagens recebidas, significa participar da criação das           

mesmas. (SILVA, 2000). Assim, através das oficinas os estudantes puderam ter a            

oportunidade de passar de receptores à produtores de conteúdos, dando visibilidade às            

suas subjetividades. 

A turma de Educomunicação é orientada sobre a viagem desde o começo do             

semestre. Assim, são incentivados, nas primeiras aulas – a princípio de forma individual             

–, a ir pensando quais oficinas podem ser ofertadas. No decorrer das aulas, após estudar               

parte do conteúdo teórico e compreender o contexto no qual a escola está inserida , é               16

decidido com muito diálogo quais oficinas serão ministradas e por quem. A partir desse              

momento os temas das oficinas são repassados para o professor Célio Ribeiro, que faz o               

intermédio entre a UFC e a Escola. O próximo passo é iniciar a divulgação das               

temáticas que serão trabalhadas. 

A ideia da oficina de fanzine surgiu baseada na experiência de 2 autoras deste              

trabalho, as quais participaram da Liga Experimental de Comunicação , programa de           17

15 Mediante justificativa antecipada da necessidade da aula de campo mais formulário preenchido com os dados dos                 
alunos, a UFC disponibiliza um ônibus e ajuda de custo para gastos de alimentação e estadia da viagem. 
16 Escola pública de Ensino Médio em pequeno distrito do Ceará. 
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/LigaUFC/>  Acesso em 28/01/2017. 
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extensão da UFC que atua, desde 2007, como Agência dos cursos de Jornalismo e              

Publicidade e Propaganda. A Liga, como parte da recepção dos calouros dos dois curso,              

tem a tradição de promover oficina de fanzine todo início de semestre. 

Outra motivação para a escolha em ministrar a oficina de fanzine, foi as             

limitações estruturais da escola, como a baixa velocidade da internet. Os professores            

unem-se com o objetivo de dividir a conta desse serviço para que, mesmo não sendo de                

alta velocidade, possam usufruir. O colégio estava funcionando normalmente durante os           

dias de oficina, pois apesar da inclusão na programação escolar e divulgação            

antecipada, ocorreu de professores se recusarem a liberar seus alunos para as oficinas,             

prosseguindo, em sala de aula, com o conteúdo tradicional. Sendo assim,           

provavelmente, a internet não funcionaria para todos que precisassem. Confirmando          

que acertamos na proposta de criar fanzines artesanais. 

Para a oficina planejada pelas autoras deste trabalho em conjunto com a            

estudante Kílvia de Freitas , o único pré-requisito para a participação dos alunos do             18

colégio foi: “Ter interesse de expressar sua opinião de forma divertida e criativa.” Com              

o fanzine é possível, de forma individual ou em grupo, expor opiniões sobre assuntos de               

diversas áreas. E o conteúdo produzido pode ser distribuído por meio de xerox ou              

outros meios de disseminação, como as redes sociais, através da sua digitalização. 

 

3.1 O passo a passo da oficina 

O planejamento da oficina encerrou-se quando foi elaborado seu cronograma. O           

intuito das autoras foi pensar no melhor aproveitamento do tempo, disposição dos            

alunos, espaço e possíveis imprevistos. Utilizando as vivências e conhecimentos de           

cada uma foi possível fazer um checklist das atividades e materiais necessários para             

cada momento. Logo em seguida, o plano de aula foi aprovado pelas professoras da              

disciplina. A oficina, então, estava pronta para viajar. 

Os materiais necessários para a execução da oficina são de fácil acesso. As             

escolas costumam utilizar esses objetos no seu dia a dia: papel ofício, revista, jornal,              

cola, tesoura, lápis de cor, canetinhas coloridas, canetas esferográficas, tinta, pincel,           

18 Graduanda do curso de Engenharia Ambiental, da Universidade Federal do Ceará. 
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pincéis de lousa etc. O espaço utilizado foi o Laboratório de Ciências, que serviu              

perfeitamente ao planejamento. Os alunos se organizaram em frente as bancadas,           

sentados cada um em seu assento. Devido a contextualização necessária para a            

produção de um fanzine, a duração em média da oficina, a qual ocorreu nos dois dias de                 

visita a escola, foi de 3 a 4 horas. 

De início, era necessário conhecer os alunos. Apesar deles, previamente,          

saberem que um grupo de estudantes da UFC estariam na sua escola para ministrar              

oficinas. Houve, então, a apresentação de nomes, cursos, séries, semestres, idades em            

um grande grupo. As oficinas foram divulgadas para todo o colégio, sem discriminação             

de série, assim, era interessante fazê-los conviver e criar harmonia com os alunos que              

não fossem de suas salas de aula. Uma pergunta crucial para este momento era saber se                

já ouviram falar sobre fanzine e sobre sua utilização como mídia alternativa. A partir              

daí, foi contada a sua história e alguns exemplos foram mostrados para que tudo              19

ficasse mais claro. 

Saber os assuntos que eles gostariam de tratar era o passo seguinte, sobre o que               

desejavam discutir e que talvez nunca tiveram a oportunidade. Inicialmente, a ideia era             

realizar uma conversa com a participação de todos e que assim eles contribuíssem com              

o trabalho de cada colega. Alguns alunos se manifestaram, mas a maioria ficou calado              

quanto aos temas. Pensando na timidez de muitos, na administração correta do tempo e              

na numerosa quantidade de pessoas, foram divididas equipes para facilitar a atividade,            

divisão essa que ficou a cargo deles. O cronograma não previa muitos grupos, dessa              

forma foi preciso uma adaptação para a situação. 

Cada uma das ministrantes da oficina ficou responsável por conversar com os            

grupos sobre o que cada equipe gostaria de falar e acompanhar o processo de produção               

do fanzine. Isso se dava de forma alternada e sem pressionar os alunos. Ao decidirem o                

tema do fanzine criava-se um roteiro de como abordar o conteúdo, para organizar em              

seções, facilitando a sua elaboração e a reflexão do assunto. 

A medida que os grupos iam finalizando as suas produções, era solicitado que             

eles individualmente realizassem uma avaliação daquele momento, contando como foi a           

19 Os exemplos mostrados foram de fanzines emprestados pela Liga Experimental de Comunicação (já 
citada) e outro produzido em oficina interna entre as ministrantes. 
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sua experiência, os pontos positivos e negativos. 

 

4. Os resultados 

A quantidade final de fanzine produzidos pelos grupos ou de maneira individual,            

durante os dois dias de oficina, foi 11. Como a escolha do tema para o trabalho foi livre,                  

os assuntos abordados foram os mais diversos: “Adolescência”; “Cabelos: cabelo bonito           

é?”; “Comida”; “Cosméticos e seus atrativos”; “Educação Infantil”; “Famosos”;         

“Futebol: onde o talento acontece”; “O que é o amor?”; “Saúde: um corpo perfeito”;              

“Ser mulher é...”; “Sexo na adolescência”. As capas serão mostradas respectivamente a            

seguir. (cf. Fig. 1): 

Figura 1: Capa dos fanzines produzidos na oficina. 
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Fonte: elaboração própria. 

A maneira que cada grupo usou para desenvolver seu projeto foi diferente.            

Mesmo que a base comum fosse o corte e colagem dos materiais (revistas e jornais)               

disponibilizados para eles, algumas equipes, por exemplo, escreveram mais, outras          

usaram mais recortes de imagens, ou de notícias. Um membro da equipe “Futebol: onde              

o talento acontece” preferiu utilizar o desenho, o que mostrou o talento individual e ao               

mesmo tempo valorizou o trabalho da equipe. 

Vendo os fanzines produzidos, citados acima, percebemos a abundância de          

temas que esses estudantes sentem o interesse de se manifestar. Desde gostos pessoais e              

hobbies , como cosméticos ou futebol; passando por dois que fizeram uma           20

conscientização sobre educação e saúde; até assuntos polemizados, como padrões de           

20 Passatempo, em inglês, é a denominação dada a uma atividade de entretenimento livre que o indivíduo desenvolve 
sozinho ou coletivamente. 
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beleza, papel da mulher, formas de amor, e em todos esses últimos casos foi vasto o                

discurso de aceitação e as críticas ao preconceito. Assuntos que, segundo eles, não são              

discutidos e são necessário na escola, pois alguns alunos passam por problemas em             

relação a sexualidade  e a falta respeito, por exemplo. 21

Nas escolas, a educação recebida pelos jovens, pautada por didáticas          
muitas vezes ultrapassadas, não lhes dá oportunidade nem autonomia         
para desenvolver esse pensamento crítico a respeito das mídias, nem          
de desenvolver projetos próprios que tenham relação com o meio em           
que vivem, se tornando cada vez mais distante da realidade das           
crianças e adolescentes que a frequentam. (TORRES, 2017, p.2). 

Recebemos 27 avaliações da oficina feitas pelos estudantes após a conclusão do            

trabalho. As avaliações consistem nas respostas individuais para as seguintes perguntas:           

“1. O que você gostou?”; “2. O que você não gostou”; “3. Sugestões.” Essas              

considerações são extremamente importantes para o trabalho da disciplina de          

Educomunicação, pois pode-se através delas ter um feedback do exercício realizado           

além de se ter uma análise das falhas e das sugestões para melhorar as próximas               

oficinas. 

Com relação a interpretação das 27 avaliações da oficina de fanzine tratada            

nesse artigo, 10 trouxeram algum ponto negativo, o que preocupou a equipe.            

Analisando primeiro o que os estudantes gostaram, foi principalmente o fato de escolher             

sobre o que e como fazer seus fanzines; da atividade ser descontraída; de usar a               

criatividade e de trabalhar em equipe; tópicos que foram repetidos em algumas            

avaliações. Tais atividades estão de acordo com o “fazer educomunicativo” que vem            

sendo discutido neste artigo. O jovens ficam confortáveis e felizes de sair do ensino              

engessado da sala de aula. Sem deixar de aprender algo produtivo. 

Analisando as respostas a segunda e terceira pergunta, houve reclamações em           

relação a pouca quantidade de determinado material disponível; a colegas que não            

participaram da produção e acabaram por não colaborar ou até atrapalhar a equipe;             

também a bagunça e o barulho na sala. Mas houve sugestões de temas para outras               

oficinas, mostrando o interesse dos estudantes nesses tipos de atividade; e também de se              

ter um maior número de material para pesquisa, como o acesso a internet. 

21 Discriminação, preconceito a alunos LGBT. 
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Como solução para os pontos tratados no parágrafo anterior, pode-se pensar na            

coleção de mais materiais, para uma eventual próxima oficina de fanzine; também            

melhorar o método da supervisão aos estudantes, para evitar bagunça que venha a             

atrapalhar os demais e para garantir a participação de um número máximo de estudantes              

e a não ociosidade de alguns. Por último, sugere-se que as escolhas das oficinas possam               

harmonizar de uma maneira melhor o que os alunos da escola gostariam de participar e               

o que os alunos da disciplina de Educomunicação têm como habilidades para ofertar.             

Esse fato implicaria em mais tempo de organização da viagem. 

Pretendendo avaliar também a disciplina, cada aluno que esteve na aula de            

campo, realizou um relatório do formato de sua preferência, que mostrava um resumo             

da viagem, como foi a experiência, o que aprendeu e o que conseguiu implantar da               

teoria estudada, o que é/está igual aos livros, o que não está etc. Além de poder                

expressar como foi vivenciar o papel de estar a frente da sala de aula, conduzindo as                

oficinas. 

 
Considerações Finais 

Em suma, a aula passeio para o município de Trairi é eficiente e cumpre seus               

objetivos tanto para os discentes da UFC matriculados na disciplina, quanto para os             

alunos da escola que recebem as oficinas. Essa eficiência pode ser vista em três pontos               

possibilitados pela viagem: o contato da Escola Pública com a Universidade, a            

importância da Educomunicação para os dois grupos de alunos e a importância da aula              

de campo para a disciplina. 

Explanando primeiro a interação “escola-universidade”, tem-se que o contato         

desses estudantes da modalidade pública de ensino do nosso país (na sua maioria             

precária e cheia de carência) com pessoas que conseguiram seu lugar em uma             

universidade federal, expõe uma nova realidade, uma com maior leque de escolhas,            

escolha de uma carreira, de definir por si próprio seu futuro.  

O que urge é, na verdade, garantir ao jovem a possibilidade de sonhar,             
não exatamente com um mundo fantástico e seguro que lhe seja dado            
pelos adultos, mas com um mundo que ele mesmo seja capaz de            
construir, a partir de sua capacidade de se comunicar. (SOARES,          
2011, p.53). 
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É importante ressaltar também essas oficinas como mais uma prática          

educomunicativa na Escola em questão, é uma forma diferente de se usar o tempo na               

sala de aula com uma atividade em que os alunos puderam aprender uma nova              

forma de se comunicar e como a utilizar, valorizando suas vivências pessoais e suas              

escolhas. Estando ligado assim, ao conceito de Educomunicação. Como citado          

anteriormente, esse campo já é presente (mas não da maneira que deve ser) e essa               

presença é fortalecida pela parceria da Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha com as              

UFC, o que vem mostrando bons resultados. CAVALCANTE e SILVA (2015) tratam            

dessa abordagem diferenciada dos princípios da educomunicação: 

As aulas de campo proporcionam reflexão, espaços de pesquisa e          
também de intervenção social na medida em que os estudantes se           
preparam e em função de conhecimentos construídos coletivamente        
no decorrer das aulas, compartilham seus saberes com os grupos das           
instituições visitadas. (CAVALCANTE, SILVA, 2015, p.10). 
 

Já para os alunos da UFC, mais especificamente a equipe deste trabalho a aula              

passeio foi fundamental para a vivência de conteúdos educomunicativos, colocando as           

discentes na posição de quem ministra um saber, não de forma vertical, mas com              

diálogo, criatividade e “jogo de cintura”, ensinamentos esses para além de uma oficina,             

para a vida.  

A viagem a Trairi proporcionou uma prática transformadora e certamente será           

levada para fora dos muros da universidade. Assim como é vivenciada na Extensão             

Universitária, que permite compartilhar o conhecimento adquirido por meio do ensino e            

da pesquisa desenvolvidos na instituição. Ressalta-se, ainda, que esta aula de campo foi             

a primeira e única oportunidade das autoras durante as suas graduações, de realizar             

atividade educomunicativa incorporada a uma disciplina. 
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