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Resumo:  

Este artigo apresenta as ações desenvolvidas pelo programa de extensão “VAN 

Educomunicativa”, da Universidade Federal de São João del-Rei, o programa tem por 

finalidade promover a interação da Universidade e a comunidade aproximando a 

instituição e o ambiente externo. Destaca-se no artigo, o projeto: Amar é Simples, 

desenvolvido na instituição Casa Lar, em São João del Rei – MG, em 2016, pelas alunas 

do curso de Comunicação Social -Jornalismo. O objetivo é propor à comunidade 

trabalhos que elevem o aparato crítico-apreciativo dos envolvidos e apresentar novas 

ferramentas de comunicação, a fim de melhorar a qualidade de vida do grupo. Para 

desenvolver o projeto a metodologia utilizada foi a Educomunicação, conceito entendido 

pelo professor Ismar de Oliveira Soares como “forma de conhecer e compartilhar o 

conhecimento usando estratégias e produtos de comunicação” (Rede CEP, 2010:11).  
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Introdução 

A VAN Educomunicativa é um projeto de extensão da Universidade Federal de São João 

del-Rei que pesquisa conceitos e práticas no campo da mídia educação. Em 2016 foram 

desenvolvidos vários projetos educomunicativos na cidade de São João del-Rei e 

adjacências. Dentre eles, um projeto que se desdobrou durante todo o primeiro semestre 

de 2016, realizado pela bolsista e voluntárias que assinam este artigo, sobre as atividades 

na Casa Lar Amar é Simples, uma instituição que acolhe e abriga menores em situação 

de risco situada na cidade sede do programa. Durante todo o semestre foram realizadas 

visitas semanais a fim de potencializar, a partir de práticas educomunicativas, o senso de 

comunidade e pertencimento dos agentes sociais envolvidos com a Casa Lar. Neste artigo 

descreveremos passo a passo como foi desenvolvida, por meio de uma metodologia de 

criação colaborativa, uma atividade que culminou com a criação de uma peça de teatro 

de bonecos escrita e apresentada pelos internos. Em nossa conclusão, relataremos as 

principais conquistas e desafios que surgiram no decorrer da prática.  

Justificativa 

Aproximadamente, 25 internos de 0 a 17 anos residem na Casa Lar – Amar é Simples, 

em São João del-Rei. A instituição abriga crianças e adolescentes que se encontram em 

situação de risco e vulnerabilidade familiar e tem por objetivo oferecer assistências 

asseguradas por lei aos residentes. As crianças e adolescentes são encaminhados para a 

Casa Lar com o aval do juizado da Infância e Juventude ou Conselhos Tutelares. Trata-

se de uma entidade de acolhimento provisório, onde os residentes permanecem até que a 

família tenha condições de recebê-los novamente em casa ou até que o adolescente atinja 

a maioridade. 

A Van Educomunicativa tem como objetivo em sua atuação na Casa Lar – Amar é 

Simples, potencializar nos agentes sociais envolvidos um senso de comunidade por meio 

de práticas educomunicativas. O projeto propõe atividades para melhorar o convívio dos 

residentes no período em que se encontram na instituição. É importante salientar que os 

conhecimentos prévios de cada participante, tal como as singularidades do grupo são 

levados em consideração na execução do projeto. A parceria com a Casa Lar foi iniciada 

em 2015, portanto, no ano de 2016, já havia algumas pistas a respeito de práticas que 

tinham maior reverberação junto aos internos, avaliando os erros e acertos do ano anterior, 
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assim foi desenvolvida uma estratégia de atuação pautada por um dos principais conceitos 

da educomunicação: o dialogismo.   

Os encontros com os residentes da Casa Lar - Amar é Simples - foram feitos 

semanalmente, no ano de 2016. A equipe do projeto sofreu modificações quanto aos 

membros coordenadores, portanto no início dos primeiros encontros, houve a necessidade 

de fortalecer os laços construídos no ano anterior e criar empatia entre os internos e os 

novos voluntários.  

O projeto tem como público principal os internos da Casa Lar, mas como a instituição 

possui aspectos similares ao ambiente familiar, percebeu-se a necessidade de criar um 

vínculo do projeto também com as monitoras, pois assim elas se sentiriam seguras em 

relação à presença das comunicadoras no local. Diante desse cenário, elas foram 

convidadas a participar das atividades e conhecer o trabalho. 

Quanto às voluntárias do projeto, os laços de amizade, o respeito, a entrega e a dedicação 

ao trabalho realizado, refletiram no comportamento dos residentes. Após alguns 

encontros, as crianças e adolescentes começaram a perceber que poderiam contribuir com 

a elaboração das atividades. Considerando que a falta de afetividade gera nas crianças 

insegurança, a colaboração é um ponto positivo, pois permite a criação de laços, além de 

evitar conflitos entre os mesmos. 

Consideramos que o ápice do projeto foi quando, a partir da nossa metodologia de 

trabalho, percebeu-se que as crianças e jovens descobriram que tinham autonomia para 

decidirem sobre os próximos estágios de nossas ações conjuntas. Um exemplo prático foi 

quando, mediante a confecção de dobraduras, no momento da criação de uma camisa feita 

de papel, proposta e ensinada por uma das internas, auxiliou no decorrer dos encontros 

seguintes e possibilitou que esta mesma dobradura se transformasse em personagens com 

diferentes histórias criadas pelos próprios residentes e logo ganhassem vida, por meio de 

um teatro de fantoches encenado pelos adolescentes. 

Todo esse processo possibilitou levantar questões relacionadas à cidadania, quando por 

meio de uma votação os residentes escolheram o personagem principal do teatro. Outro 

pilar discutido foi a corresponsabilidade em relação ao impacto ambiental causado pela 

ação do homem na natureza. Também foi possível discutir literatura, por meio de práticas 

dialógicas sobre a importância do personagem nas histórias, fato que permitiu levantar e 

discutir junto às crianças e jovens obras de autores da literatura brasileira. Foi apresentado 
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também a história do teatro e diversos gêneros teatrais, para estimulá-los a participarem 

da atividade teatral.  A educação literária foi um ponto importante no processo, pois a 

contação de história permitiu que os próprios residentes criassem a história da peça.  

Metodologia e Revisão bibliográfica 

Nas observações iniciais na instituição, nas conversas com as crianças e jovens, e até 

mesmo com as tutoras, foi percebido que o senso de comunidade e pertencimento àquele 

espaço ainda se constituía um tema tabu. As crianças e jovens tinham dificuldade em 

enxergar aquele lugar como uma possível casa e os moradores como uma possível família. 

A partir destas constatações iniciais, recorremos ao autor Ismar de Oliveira Soares, para 

refletirmos sobre a necessidade de fomentação de “ecossistemas educomunicativos”, 

segundo o autor trata-se de cuidar da saúde e do bom fluxo das comunicações entre as 

pessoas e os grupos humanos, bem como do acesso de todos ao uso adequado das 

tecnologias da informação.  

Ainda que complexa e abrangente em sua concepção, a Educomunicação deve ser 

introduzida nos espaços educativos a partir das condições específicas que 

caracterizam os diferentes ambientes, e, especialmente a partir das alianças 

possíveis de serem feitas entre os agentes sociais que atuam em determinado 

espaço educativo. (SOARES, 2005, p. 1) 

A partir da constatação inicial, surgiram os primeiros desafios, como por exemplo auxiliar 

os agentes sociais na busca pela própria identidade. Acreditávamos que a partir das 

características, comuns ou não, da identidade de cada um, poderíamos trabalhar a 

identidade do grupo como um todo.  Percebemos em nossas rodas de conversas que eles 

possuem certas inseguranças, que são refletidas no dia a dia em situações muito simples 

e corriqueiras, muitas crianças e adolescentes passam por dificuldades na execução de 

alguma atividade proposta, decorrente da baixa autoestima, logo, se sentem incapacitados 

para realizar tal ação. 

Para potencializar a descoberta da própria identidade, foi necessário criar primeiramente 

um vínculo afetivo entre o grupo que coordena o projeto e os internos. Considerando que 

as crianças e adolescentes que vivem na Casa Lar passam por situações instáveis, foi 

indispensável passar segurança para os mesmos sobre a importância e a seriedade do 

projeto. Esse vínculo entre voluntários e residentes deu-se nos primeiros encontros por 

meio de troca de informações, através de práticas dialógicas e no encontro seguinte com 

a utilização de desenhos, para que os internos pudessem expressar suas lembranças e 

emoções.  
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Para Paulo Freire, “o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens. ” (2005, p 91) 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 

um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p.79) 

As ações iniciais tiveram como objetivos proporcionar às crianças e adolescentes 

condições que subvertam a lógica de opressão. Assim, por meio das práticas 

comunicacionais o programa tentou estimular os internos sobre a participação deles como 

cidadãos. Portanto, torna-se necessário que os internos se reconheçam através de suas 

semelhanças e possam identificar no outro, características que auxiliem na aproximação 

e interação com o colega. 

Sobre o tópico Paulo Freire, fala 

As chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer que, no fundo, elas 

são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar as 

semelhanças entre si e não só as diferenças e assim criar a unidade na diversidade, 

fora da qual não vejo como aperfeiçoar-se e até como construir-se uma 

democracia substantiva, radical. (FREIRE, 1997, p.154). 

As práticas educmomunicativas possibilitam que o educomunicador trabalhe por meio da 

produção colaborativa. Essa metodologia foi um dos pontos positivos para o engajamento 

das crianças ao projeto. A forma colaborativa foi o elemento facilitador na contribuição 

para o seguimento do projeto, a quebra na hierarquização auxilia na participação efetiva 

dos internos.  

Sobre a produção educomunicativa em que todos exercem autonomia como detentores 

de conhecimento, Lilian Romão, explica  

Uma dinâmica educomonicativa abre possibilidades para que as vozes sejam 

cada vez mais ouvidas e na gestão, para que os gestores estejam aptos a captarem 

essas vozes, facilitando a existência de espaços e metodologias em consonância 

com as diferenças falas sociais. Não é questão de dizer que a voz do adolescente 

e jovem é importante. É a questão de afirmar que, a partir de um olhar 

educomunicativo, todas as vozes são fundamentais para o próprio crescimento e 

renovação social. (ROMÃO, 2016. p.67) 

 Nossa proposta, de certo modo, objetiva romper com as barreiras tradicionais de 

aprendizagem. A importância no projeto é que todos tivessem voz e que pudessem 

contribuir durante os encontros. Nesse sentido, em nosso planejamento, não elaboramos 

práticas estanques que seriam realizadas durante todo o semestre, optamos sim por 
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sensibilizar os agentes sociais com exemplos de práticas locais e globais, e a partir destas 

sensibilizações e por meio de rodas de diálogo, decidirmos em conjunto quais os rumos 

iriamos tomar em nossas próximas ações. O resultado prático desta metodologia será 

melhor descrito na seção relatos das atividades. 

É importante salientar também que entendemos os meios de comunicação como 

ferramentas didáticas, logo a necessidade de utilizá-los no ambiente da Casa Lar. Cecília 

Peruzzo (2007) discute a questão do acesso à comunicação, a autora enfatiza que a 

importância do acesso a informação é um direito de cidadania.  

Portanto, democracia no poder de comunicar é condição para a ampliação da 

cidadania. É um caminho para o exercício da cidadania em sua dimensão cultural, 

que por sua vez se entrelaça nas lutas pela democratização das outras dimensões 

da cidadania, como econômica e a política. (PERUZZO, 2017. p.19) 

O objetivo da construção de ecossistemas comunicativos dentro da entidade é o 

estabelecimento de uma relação proveitosa entre os atores do processo, de forma que, sem 

a troca de ideias ou debate, cada um se isola em sua própria zona de conforto, indo de 

encontro à importância da comunicação pessoal, defendida por José Manuel Moran 

(1993):  

A comunicação caminha na direção da inclusão, da integração. Da inclusão de 

pessoas diferentes, de formas distintas de ver. Caminha na aproximação de mais 

pessoas, de mais grupos; no estabelecimento de vínculos, de pontes para 

aproximarmos das pessoas, sem isolar-nos em grupinhos, “panelinhas” ou seitas. 

[...] Pela comunicação não só expressa emoções, sentimentos, como também lido 

com afeto. ((MORAN, 1998, p. 16) 

Após atingir o objetivo inicial dos primeiros encontros, de conquistar por meio de rodas 

de conversa e trabalho com desenhos, a confiança e o respeito dos jovens e crianças, foi 

possível externar aos agentes sociais envolvidos quais seriam nossas metodologias de 

trabalho e como a mesma demandaria a participação de todos ao longo do semestre. 

Segundo Romão (2016), “ [...] é evidente que, para além de um olhar para a apropriação 

crítica da comunicação e das tecnologias, uma educação para a participação cidadã 

também precisa de métodos e conteúdos transformadores. ”  

A primeira etapa consistia na sensibilização de todos com referências audiovisuais em 

torno de práticas de criação colaborativas, por meio de vídeos, músicas, textos e debates 

sobre assuntos como solidariedade, empatia, colaboração, identidade, comunidade, 

perspectivas para o futuro, tudo permeado com muita arte e educação.  
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Sensibilizados pelas diversas formas de arte que tivemos contato, a próxima etapa 

consistiu nas discussões em roda para as questões locais dos envolvidos. Foram discutidos 

aspectos como individualidades e coletividades. As relações de amizade, de conflito eram 

trabalhadas e discutidas com base nos exemplos percebidos na etapa inicial. Em seguida, 

para a produção colaborativa eram utilizadas ideias surgidas nas conversas com as 

crianças e jovens.  

Relato de experiência – Os encontros 

1º encontro – Fortalecendo os laços 

A princípio, todos se sentaram em roda e se apresentaram (nome, idade e hobbies). Para 

este primeiro momento, foi utilizada uma flor, onde após a apresentação, cada pessoa 

entregava a flor para o próximo colega se apresentar e assim sucessivamente. Foi possível 

notar que as crianças e adolescentes, entregavam a flor para o colega que despertava 

alguma empatia ou curiosidade. Após as apresentações, o segundo momento foi 

conduzido por uma música que retratava o cotidiano automático das pessoas em várias 

situações e a inexistência de ações e gestos simples. Para tal propósito, foi apresentada a 

letra da música, para que os internos pudessem acompanhar a canção. Após a primeira 

execução da música, foi discutido versos da letra, além de estimular a oralidade, foi 

notável como alguns expressaram o que aqueles versos significavam para eles. Alguns 

adolescentes interagiram com mais veemência na atividade, expressando os sentimentos 

remetidos pela música, falaram sobre amor e amizade e citaram as voluntárias Rebeca e 

Júlia para dizer, que a amizade delas é uma das formas de amor existente. Em seguida, 

foi realizada uma confraternização, essa foi uma maneira de celebrar a nova etapa do 

projeto e fazer com que os alunos se interagissem. 

2º encontro – Noção de pertencimento 

A atividade proposta consistia em desenvolver dois desenhos: o primeiro era “o lugar que 

você mais vai, mas não necessariamente que mais gosta” e o segundo “um lugar que você 

gostaria muito de conhecer”. Notamos a recorrência do lugar que queriam muito conhecer 

ser um parque de diversões que visita a cidade regularmente. Foram distribuídas folhas 

de sulfite já dividas ao meio para que eles pudessem desenhar. Cada um recebeu um lápis 

comum e os de cores foram espalhados entre eles, que trocaram durante a atividade 

conforme necessidade de cada um. Durante a atividade o círculo se desfez porque cada 

um usou um apoio ou sentou onde se sentiu mais confortável, mas estávamos todos no 
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mesmo ambiente. As graduandas também fizeram a atividade. Foi estipulado um tempo 

e logo após todos apresentaram seus desenhos.  Ressaltamos no final que cada um tem 

seu sonho e que às vezes sonhamos juntos também.  

3º encontro – Produção Colaborativa 

Optamos por trabalhar com dobraduras, pois através de dobras do papel se elaboram 

diferentes figuras e formas, com o objetivo de estimular a atenção, concentração e o 

desenvolvimento motor. Diante de algumas dificuldades encontradas para desenvolver 

essa ação, observamos a relevância na escolha da oficina que seria ministrada para as 

crianças e a necessidade do domínio das técnicas para um bom aprendizado e 

aproveitamento das atividades.  A proposta era ensiná-los a desenvolver um coração de 

dobradura, mas determinado momento da explicação, uma das voluntárias esqueceu quais 

seriam os passos para a elaboração do coração. Foi nesse momento que a produção 

colaborativa auxiliou na atividade, ao solicitar a ajuda dos internos que tivessem 

habilidades em dobraduras. Uma das meninas manifestou-se e propôs em ensinar como 

produzir uma camisa. Neste momento ela surpreendeu o grupo, pois apesar da timidez, 

deu uma aula de paciência e competência ensinando a todos detalhadamente os passos 

para a confecção de uma camisa. A troca entre eles de afetividade, demonstrou a união e 

o espírito de comunidade entre os internos. Consideramos este momento um ponto 

importante para aplicarmos nossa metodologia, quando uma das crianças assumiu o 

protagonismo da ação, ensinando outras a fazerem arte, as relações de hierarquia se 

subvertem e a possibilidade de criarmos laços de comunidade se torna possível. 

4º encontro - Identidade 

O desafio era trabalhar o conceito de identidade com os internos, aproveitando a animação 

das crianças com a atividade de dobradura realizada no encontro anterior, introduzimos a 

discussão sobre identidade e personalidade para ser refletida na customização das 

camisetas de dobraduras. A resposta foi bastante positiva. A apresentação da atividade 

foi feita com todos sentados em círculo. Buscamos sensibilizá-los com a música 

Aquarela, de Toquinho. Notamos que o uso de músicas nas atividades lhes agradava 

muito, além de acalmar os ânimos. Com papéis coloridos, linhas, lápis de cor, fitas, cola, 

durex, fita dupla face e tesoura sem ponta. Cada um customizou sua camisa de forma a 

expressar sua identidade. 



 
  

 

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

 

 

Fig. 01. Exemplo de camisa de dobradura customizada. 

5º Encontro – Sensibilização 

No quinto encontro, a proposta era sensibilizar os internos, optamos por dar sequência na 

atividade proposta por uma das internas, o intuito era de ajudar a fortalecer os laços 

afetivos dentro do próprio grupo. Utilizamos a ocasião para iniciarmos diálogos 

importantes a serem discutidos no grupo, como o conceito de comunidade, por meio de 

uma das suas vertentes, que é o reconhecimento do grupo da Casa Lar como família. Para 

desenvolver a atividade de sensibilização, utilizamos a ferramenta audiovisual, foi 

passado um pequeno vídeo -  “Festas nas Nuvens”. Na roda de discussão após o curta, os 

internos se sentiram à vontade para exporem suas opiniões e para expressarem seus 

sentimentos a respeito do tema abordado no filme. O curta de animação mostra como 

lidar com as diferenças e que é necessário entendê-las, além de trazer uma reflexão sobre 

como os seres têm suas individualidades e é preciso compreendê-los. 

6º Encontro – Personagem 

Nesse encontro, o objetivo foi fazer com que as crianças criassem personagens. Pensando 

as atividades de forma contínua, iniciamos, como de costume, formando um círculo. Logo 

em seguida, começamos a conversa com o tema “o que é um personagem?”. Após as 

discussões foi proposto a cada um a criação de um personagem por meio de desenhos, 

com o argumento que as camisas de dobraduras necessitavam de personagens para usá-

las. A atividade fluiu muito bem, pois os personagens traziam traços da personalidade de 

cada um. No final cada personagem ganhou um nome e foi apresentado para o restante 

do grupo.  
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7º Encontro – Histórias 

No sétimo encontro semestral, a proposta era que os personagens desenhados pelos 

internos ganhassem cada um uma história. Para isso a proposta era que todos se sentassem 

em roda e usassem a imaginação para criar uma narrativa para seu personagem. Enquanto 

cada um imaginava e contava a fábula do personagem, uma das educomunicadoras 

anotava as informações. No fim, foram construídas seis histórias, cada qual com 

personalidades e identidades diferentes. A significância da atividade está no fato que ao 

longo dos encontros fomos percebendo a evolução do grupo que no momento já 

desenvolviam suas habilidades individuais e a criatividade. 

 

Fig. 02. Exemplo de personagem desenvolvido na atividade. 

 

8º encontro – Contação de Histórias 

O encontro consistiu em três etapas, no primeiro momento houve a contação das histórias 

que eles mesmos produziram. A reação dos internos foi de muita surpresa ao ver as 

histórias que haviam criado impressas no papel. Ao término da contação, partimos para a 

votação das mesmas, o objetivo era que cada um votasse na história que mais gostou, o 

único impedimento é que os internos não podiam votar na própria história. A votação 

secreta contribuiu para que abordássemos assuntos como democracia e cidadania. A 

história escolhida foi a intitulada como, “Ninja Racueca”, trata-se de um super-herói que 

combate crimes, veste-se diferentemente dos super-heróis tradicionais e não faz distinção 
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de pessoas. O ponto negativo foi que uma interna de oito anos, após a votação, mudou de 

comportamento, pois seu personagem não foi o escolhido.  

A proposta era que o personagem vencedor ganhasse uma peça de teatro encenada pelos 

próprios internos, mas um dos adolescentes da Casa Lar sugeriu que todos os personagens 

participassem da peça de teatro. O fato dessa sugestão quanto ao teatro mostrou o senso 

de comunidade que o grupo havia adquirido no decorrer dos encontros. O encontro foi 

finalizado através de desenhos para colorir, os quais representavam cada história, 

notamos que os meninos da Casa Lar se surpreenderam e gostaram de ver seus 

personagens, por meio de histórias e desenhos impressos, pois essa prática conseguiu 

mostrar para os próprios internos a capacidade que possuem para criar. 

9º encontro – Teatro 

A proposta era estimular as crianças a desenvolverem e apresentarem uma peça teatral 

dentro da Casa Lar.  Para que o objetivo fosse atingido foi apresentada aos residentes uma 

breve história sobre o teatro e os gêneros teatrais existentes. Dessa maneira, através de 

imagens retiradas da internet, exibiu-se ao grupo as diferenças entre os gêneros. Após 

várias discussões chegou-se à conclusão que o teatro de fantoche seria uma boa opção 

para todos.  

10º encontro –  Criação da Peça Teatral 

A intenção era que eles participassem de todo o processo desde a criação da peça, a 

confecção dos fantoches e no último encontro do semestre participassem também da 

apresentação. Sendo assim, no décimo encontro novamente a criação colaborativa tornou-

se necessária no processo, pois a proposta era que todos ajudassem a criar uma só história, 

que seria a peça teatral apresentada pelos internos. Portanto, criamos um ambiente 

harmonioso por meio de um piquenique. Foi estendida uma toalha no chão e enquanto os 

internos aproveitavam aquele momento, eles também davam ideias para a peça, utilizando 

um notebook, enquanto todos comiam as ideias fluíam para a história, a atividade 

funcionou muito bem. No final, as crianças não só compartilharam aquele momento, mas 

também criaram toda a história da peça teatral, história essa que envolvia todos os 

personagens criados em encontros anteriores, além de personagens novos de internos que 

não participaram dos primeiros encontros.  

11° e 12° encontro – Os Fantoches 
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Como a proposta desde o início era de que as crianças e adolescentes participassem do 

início ao fim do processo da peça teatral, o encontro 11 e 12 foi dedicado à criação dos 

fantoches. Para isso, foram utilizadas caixas de leite como estrutura para a criação de cada 

personagem, essas caixas foram todas personalizadas juntamente com os internos e 

ganharam as características dos personagens. A opção da caixa de leite deu-se pela razão 

de que foi possível discutir junto com os internos a questão da reciclagem e a 

sustentabilidade.  

 

Fig. 03. Exemplo de fantoches criados na atividade. 

13° encontro – Festa e apresentação da Peça. 

No último encontro, o objetivo era que a peça significasse uma maneira de comemorar 

todo processo construído ao longo dos encontros, fruto do trabalho feito em colaboração. 

No primeiro momento, foi realizada a exposição de todos os trabalhos feitos ao longo dos 

encontros, todos participaram da montagem da exposição, a passagem do texto da peça 

foi realizada alguns minutos antes da apresentação. Apesar de apreensivos, eles não 

deixaram que a insegurança os impedissem de participar da peça. Cada um recebeu uma 

folha e possuíam uma fala, foi fundamental a assistência das voluntárias nesse momento, 

pois auxiliaram os internos durante a execução da peça. As monitoras (funcionárias) da 

Casa Lar foram convidadas a assistir à peça junto com as crianças menores, no fim foi 

feito uma pequena confraternização e encerramento do semestre. 

Considerações finais 

Consideramos que o trabalho realizado na Casa Lar – Amar é Simples, foi um desafio 

para o comunicador, mas também foi uma maneira de apresentar ao profissional outras 

alternativas de se trabalhar com a comunicação que se contrapõe à lógica jornalística. É 
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necessário salientar que apesar dos desafios encontrados no ano de 2016, destacamos a 

efetividade do projeto no primeiro semestre, esta ocorrida devido a vários fatores: o 

vínculo afetivo criado com as crianças e adolescentes, a dedicação e compromisso dos 

voluntários, a produção colaborativa e a contribuição das monitoras. 

Assim que iniciamos o projeto, um dos primeiros desafios era conquistar a confiança das 

monitoras (funcionárias), entendemos que o papel delas é importante na formação das 

crianças e adolescentes e que as mesmas exercem certa autoridade dentro da instituição. 

Todavia, as monitoras enfrentam desafios na relação com os internos, dessa maneira, era 

necessário que elas compreendessem o objetivo do projeto, que era criar um senso de 

comunidade e melhorar o convívio diário dos residentes e a relação com as funcionárias.  

Para resolver esse obstáculo, antes de iniciar os encontros era feito o convite às monitoras 

para participarem do projeto e apesar de recusarem devido ao acúmulo de trabalho na 

entidade, ao longo dos encontros sentimos que as funcionárias estavam mais abertas ao 

diálogo e nos ajudavam a conduzir as crianças e adolescentes ao quintal onde aconteciam 

as atividades.  

O trabalho na Casa Lar envolveu toda uma questão sentimental, pois o vínculo criado 

com os internos, que em nosso caso aconteceu de maneira natural devido a própria 

carência e falta de afeto, ao mesmo tempo auxiliou nas práticas e proporcionou mais 

autonomia às crianças, também gerou nas educomunicadoras uma cobrança interna 

quanto a realidade dos residentes. Foi necessário entender que o objetivo do projeto era 

criar um senso de comunidade dentro da Casa Lar. 

Quanto a VAN Educomunicativa, destacamos a importância da troca de saberes e 

conhecimentos proporcionados pela extensão. Salientamos a necessidade de utilizar os 

meios de comunicação como ferramentas didáticas nas comunidades, pois as práticas 

educomunicativas ajudaram a fortalecer os laços afetivos, auxiliaram o despertar do 

sentido de comunidade, o compartilhamento de experiências, a fomentação do aparato 

crítico-apreciativo dos envolvidos, proporcionando uma maior interação entre 

comunidade e Universidade, e, retornando Ismar de Oliveira, conseguimos potencializar 

o ecossistema comunicativo por meio de uma prática educomunicativa.  
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