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Resumo 

 

Este artigo traz um pré-diagnóstico de uma pesquisa de mestrado em andamento que 

consiste na análise de projetos que inter-relacionam a Comunicação à Educação 

articulados em escolas do Alto Tietê nos três ciclos da Educação Básica: ensino 

Fundamental I, Fundamental II e Médio. São iniciativas realizadas de forma 

interdisciplinar e que instigam o aprendizado em diversas áreas do conhecimento por 

meio de atividades intermediadas pelas linguagens da comunicação. O objetivo é avaliar 

as produções autorais realizadas com o apoio dos canais informativos e a sua importância 

não só para ampliar a participação de alunos e educadores no espaço educativo como 

também auxiliar na formação de educandos críticos, criativos e comunicativos e, ainda, 

no desenvolvimento do seu potencial transformador diante da sociedade.  
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Introdução 

 

Este artigo traz um estudo que está sendo desenvolvido por esta pesquisadora no 

curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 

Universidade de São Paulo. A pesquisa fará a análise de produções escolares, como 

jornais, blogs, áudios, vídeos e outros canais, desenvolvidas por alunos de escolas do Alto 

Tietê3 a fim de verificar a eficácia de propostas pedagógicas que inter-relacionam a 

Comunicação e a Educação para a formação de um sujeito crítico, criativo e participativo 

no espaço educativo e o desenvolvimento do seu potencial transformador diante da 

sociedade. Por meio de uma análise do processo de produção de cada atividade 

desenvolvida com os dispositivos, levando em consideração a participação dos alunos e 

dos professores, os objetivos traçados e benefícios alcançados, está sendo observado de 

que forma essas propostas têm contribuído para o aprendizado pleno dos estudantes e para 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda em Ciências da Comunicação, na área de intervenção Interfaces Sociais da Comunicação, na linha de 

pesquisa Educação e Comunicação, da Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP). 
E-mail: sueller.costa@usp.br. 

 
3 O Alto Tietê é uma região formada por dez municípios – Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano – localizados na Grande São Paulo. 
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a propagação de ideais semeados pela Educomunicação. Campo que acredita na criação 

de ecossistemas comunicativos para a construção do ensino significativo. 

As produções autorais desenvolvidas pelas turmas do 5º ano do Ciclo I, da Escola 

Municipal de Educação Fundamental (Emef) Waldemar Costa Filho4; 9º ano do Ciclo II 

e 3º ano do Ciclo III, da Escola Estadual (E.E.) Manoel Dantas de Aquino5 formam o 

objeto de estudo desta pesquisa e estão sendo avaliadas para a análise da perspicácia 

dessas iniciativas no âmbito escolar. As atividades que exploram a interface da 

Comunicação e Educação para a realização de canais informativos buscam o 

desenvolvimento da expressão comunicativa, crítica e criativa de crianças e adolescentes; 

o estímulo à produção autoral; a abertura ao diálogo; o espírito participativo, interativo e 

investigativo dos jovens; a promoção da cidadania; o estudo dos meios e a articulação 

com a tecnologia e as fontes de informação. Além disso, adotam a pedagogia de projetos, 

exercem a gestão democrática e a criação de ecossistemas comunicativos no ambiente 

educativo para que parte dos objetivos pressupostos possam ser concretizados. Estes são 

ideais propostos pela Educomunicação, com base na perspectiva adotada pelo Núcleo de 

Pesquisa de Comunicação e Educação (NCE), da Universidade de São Paulo (USP), e 

eles serão observados se vêm sendo colocados em prática nas turmas, faixas etárias e 

públicos escolhidos para compor o corpus deste estudo. 

A ideia de avaliar os três níveis de ensino, desde a base (1º ao 5º ano) ao ciclo 

final (1º ao 3º ano do Médio), é para que sejam observados os diferentes discursos 

utilizados por públicos tão distintos, não só com relação à faixa etária como também com 

o local onde cada escola está localizada, o meio em que cada público vive e as questões 

sociais que envolvem os grupos de estudo. Outro motivo para acompanhar as séries finais 

é a possibilidade de ter contato com crianças e adolescentes que participam das ações há 

cerca de dois a três anos, e eles poderão revelar, por meio de seus depoimentos, de que 

forma as atividades estão contribuindo para a sua formação e que tipo de mudanças elas 

vêm provocando. 

                                                 
4 Biritiba Mirim é um município localizado na Mesorregião Metropolitana de São Paulo e na Microrregião de Mogi 

das Cruzes. Considerada uma das dez cidades que compõem o Alto Tietê, possui uma extensão territorial de 317,40 

km² e 31.479 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com relação à 
Educação Básica, possui oito unidades do Ensino Fundamental I, agregando, ao todo, 208 docentes e cerca de 2.500 

mil alunos matriculados no 1º ao 5º ano desse ciclo estudantil. A escola escolhida atende todas as turmas do primeiro 

ciclo de ensino. Possui 16 professores e 240 alunos. 
5 Ferraz de Vasconcelos é um município do Estado de São Paulo, localizado na Microrregião de Mogi das Cruzes. Com 
uma extensão territorial de 30,07 km², segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 

2014, a população era estimada em 182.544 habitantes. A escola escolhida para desenvolver a pesquisa é unidade 

estadual que conta com 1.145 alunos, sendo 682 do Ensino Fundamental I e 463 do Ensino Médio. Possui, ao todo, 79 

professores. 
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Um novo modo de ensinar e aprender 

 

  Os meios de comunicação conquistaram o seu espaço no universo escolar. E não 

é de hoje que eles ocupam as salas de aulas.  Jornais, revistas, programas televisivos, 

radiofônicos e digitais passaram a ser inseridos na rotina pedagógica de forma que seu 

conteúdo seja debatido e associado às diferentes áreas do conhecimento abordados no 

ensino formal. Na Sociedade da Comunicação e da Informação e na Era das Novas 

Tecnologias, “os novos ‘modos de aprender’ são ainda uma incógnita para a maioria dos 

professores” (BELLONI, 2009, p. 28), no entanto, é necessário explorar as diferentes 

linguagens em aula e incentivar o aprendizado da nova geração por meio dos recursos 

que despertam o interesse pelo conhecimento. E, para isso, o educador também precisa 

estar disposto a se preparar para atender os educandos. O primeiro passo é compreender 

o cenário formado pela sociedade sociotécnica, conforme destaca Adilson Castelli: 

 

Se é verdade que os modos de aprender e ensinar mudaram e nós temos 

que levar o vídeo, a televisão, o jornal, os computadores para as 

crianças, há que se reconhecer, igualmente, a necessidade de uma 

compreensão mais global dos processos que orientam a sociedade 

videotecnológica. (CITELLI, 2000, p. 34) 

 

A Educação Midiática6 é uma prática que permite a sintonia com um ensino que 

atenda a contemporaneidade. Ela envolve a leitura crítica dos meios, o processo 

comunicativo no espaço educativo, intervenções sociais pelo viés das linguagens da 

comunicação, incentivo ao protagonismo, atitudes democráticas e colaborativas, o 

trabalho em equipe,  ações que estimulem a participação. Vários autores apoiam o estudo 

das mídias entre educandos de diversas faixas etárias por ser um caminho para práticas 

educacionais democratizado rãs: 

 

Desde as primeiras definições desse campo, em reuniões de 

especialistas da Unesco, está presente a ideia essencial de que a 

educação para as mídias é condição sinequa non da educação para a 

cidadania, sendo um instrumento fundamental para a democratização 

das oportunidades educacionais e do acesso ao saber e, portanto, de 

                                                 
6 A produção midiática para a Educação é uma das novas áreas articuladas por Ismar Soares. É voltada ao incentivo da 

criação de canais informativos realizados pelo público estudantil. Estabelece-se por meio dos meios de comunicação, 
especialmente os identificados como culturais e educativos, no sentido de dialogar com seus respectivos públicos, 

prestando serviços que colaborem para o conhecimento e a prática da cidadania.  
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redução das desigualdades sociais. É neste sentido que defendo esta 

perspectiva como essencial para o desenvolvimento de práticas 

educacionais mais democratizadoras, incluindo formação de 

professores plenamente atualizados e em sintonia com as aspirações e 

modos de ser das novas gerações. (BELLONI, 2009, p. 12) 

 

Belloni (2009) defende o uso educativo das tecnologias da informação e 

comunicação e ressalta a importância do contínuo acompanhamento daqueles que estão 

usufruindo deste universo comunicacional: alunos e professores. Segundo a autora, as 

mídias estão desenvolvendo uma nova “autodidaxia” nos jovens, um dos motivos para 

entender como as novas gerações se apropriam dos conteúdos midiáticos e como a 

instituição escolar, e especialmente, os professores estão se apropriando destes 

instrumentos e integrando-os (ou não) ao seu cotidiano.  Para Zanchetta (2007), este é um 

desafio ao universo escolar, que precisa estabelecer a sintonia com novas abordagens 

pedagógicas que envolvam os meios comunicacionais:  

 

Para que a escola possa dialogar com propostas externas e mesmo para 

que possa desenvolver suas próprias práticas em termos de trabalho 

com a mídia, a partir dos estudos saídos das áreas de Educação ou 

Comunicação, será necessário compreender como é o universo onde 

circula a informação midiática, bem como os processos de assimilação 

e conversão de informação em conhecimento pessoal e de trabalho do 

professor e do coletivo de professores. Isso significa observar como se 

constitui e se modifica a memória do professor acerca da informação 

midiática e, principalmente, acerca da informação noticiosa. Assim, há 

que se promover o amadurecimento de uma iniciativa que tome como 

referências a comunidade escolar e a experiência acumulada em 

diversas áreas, incluindo a dos agentes formadores (professores e 

gestores públicos), para o delineamento da cultura sobre o assunto no 

contexto da escola. (ZANCHETTA, 2007, p. 65) 

 

E, para isso, é imprescindível assumir uma nova forma de ver e estar no mundo e 

estar aberto a transformações que o segmento educacional exige ao longo do ato 

pedagógico.  

A escola deve ser um espaço de trabalho onde ocorre a passagem do 

lugar-comum para o conhecimento elaborado, num movimento que visa 

fazer da matéria empírica conceito. E que, igualmente, ensina o sujeito 

a reconhecer-se no processo transformação, transformando-se. Por isso, 

a necessidade de o aluno ser entendido como sujeito com linguagem 

que exercita um discurso central para a efetivação do ato pedagógico. 

(CITELLI, 2004, p.111) 
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A aprendizagem por meio de projetos autorais  

  A produção autoral no espaço educativo incentiva a expressão comunicativa, 

crítica e criativa de alunos de diferentes faixas etárias.  E ela pode ser desenvolvida por 

meio de dispositivos comunicacionais, tanto impressos quanto digitais, que permitem 

explorar as habilidades dos educandos em variadas formações discursivas.  Para Pedro 

Demo (2016), atualmente, é preciso atuar “com sistemas de aprendizagem, comunidades 

de aprendizagem, ambientes instigantes de aprendizagem, marcados pela autoria” 

(DEMO, 2016, p 36). Este pesquisador acredita que permitir que uma criança ou um 

adolescente se expresse e compartilhe aquilo que produz é uma abertura ao diálogo, pois 

lhe dá voz própria, autonomia, liberdade de expressão.  

 

A aprendizagem como autoria não reinventa a roda. Apenas realça 

dinâmicas que podem ter ficado adormecidas nas grandes teorias, mas 

sempre existiram. Primeiro, todas as grandes teorias têm por trás 

autores formidáveis que pressupõem outros, indefinidamente; segundo, 

todas reconhecem que aprender é conquista que pressupõe e insufla a 

autonomia, a voz própria, o lugar de destaque; terceiro, todas desenham 

ambientes igualitários, nos quais somos convidados a nos desenvolver 

com liberdade, riscos, responsabilidade. (DEMO, 2016, p. 136) 

 

A autoria também é uma forma de criar agentes comunicadores no espaço 

educativo. Produzir um jornal escolar, um boletim informativo, um blog, uma rádio 

escolar, um canal do Youtube, por exemplo, não só irá explorar conhecimentos técnicos 

para aprender a operar esses meios como também irá desenvolver nos alunos novas 

habilidades no âmbito comunicacional e ainda no pessoal.  

 

Favorece também uma concepção colaborativa de autoria, em que a 

entrega da criança a uma parte de um processo coletivo democrático – 

sugerindo ideias para o roteiro, tirando uma foto, modelando um 

bonequinho para animação – é tão ou mais importante para ela quanto 

ter seu nome próprio assinando sozinho um resultado final. 

(GIRARDELLO, 2014, p. 23) 

 

Tais experiências contribuem para a inserção de novas literacias no ambiente 

comunicacional e a formação do aluno autor, aquele que passa a atuar em rede, em grupo, 

em cadeias, em equipes. 

 

Por isso, o ensino, antes de ser prescritivo ou baseado no princípio 

segundo o qual todos têm de saber a mesma coisa ao mesmo tempo, 

necessita reconhecer o desafio das estratégias emancipatórias, aquelas 
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voltadas a produzir dinâmicas inovadoras e capazes de operar com as 

singularidades e particularidades que marcam a trajetória dos alunos, 

pensado, agora, como sujeitos sociais. (CITELLI, 2004, p. 85) 

 

  A produção escolar no espaço educativo, aliás, pode ser vista, ainda, como uma 

prática propícia para desenvolver objetivos semeados pela Educomunicação, que acredita 

que a união entre a Comunicação e Educação favorece a criação de ecossistemas 

comunicativos no universo escolar, tornando o ensino dialógico, horizontal, transversal, 

inter e multidisciplinar.  

Os trabalhos em educomunicação têm hoje um papel fundamental em 

canalizar essas habilidades já evidentes para a produção de mídia de 

qualidade, marcada pela criatividade, motivação, contextualização de 

conteúdos, afetividade, cooperação, participação, livre expressão, 

interatividade e expressão. (SOARES, 2011, p. 9) 
 

São estas atividades diferenciadas conquistadas com o auxílio dos professores, 

que apostam nos suportes midiáticos e tecnológicos em sua rotina pedagógica, que têm 

feito os alunos a assumirem o papel de autores do processo educativo. Produzidas por 

alunos de diferentes faixas etárias e diversos níveis de ensino, as publicações escolares 

estimulam o trabalho colaborativo e participativo e permitem a criação independente e 

com foco nos interesses dos próprios alunos, sem deixar, por sua vez, de associar aos 

conteúdos discutidos nos espaços educativos. São propostas que, desenvolvidas por meio 

da pedagogia de projetos, colaboram para práticas interdisciplinares. 

 

No âmbito transdisciplinar, propõe-se que os educandos se apoderem 

das linguagens midiáticas, ao fazer uso coletivo e solidário dos recursos 

da comunicação tanto para aprofundar seus conhecimentos quanto para 

desenhar estratégias de transformação das condições de vida à sua volta, 

mediante projetos educomunicativos legitimados por criatividade e 

coerência epistemológica. (SOARES, 2011, p. 19) 

 

 

O cenário da pesquisa 

A pesquisa em andamento envolve três grupos de estudos concentrados em duas 

escolas públicas do Alto Tietê. Serão avaliados os anos finais das etapas da Educação 

Básica, assim distribuídos: 5º ano do Ensino Fundamental I, representado pela Emef 

Waldemar Costa Filho, localizada em Biritiba Mirim. Esta unidade atende todas as turmas 

do primeiro ciclo de ensino. Possui 16 professores e 240 alunos. Farão parte do estudo 

dois professores, duas turmas, formadas por 40 crianças de 10 anos de idade, e a equipe 
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gestora (coordenador e diretor). O segundo grupo é formado por uma turma do 9º ano, 

que possui 40 alunos, da Escola Estadual Mario Manoel Dantas, em Ferraz de 

Vasconcelos; e a terceira equipe é representada por uma turma do 3º ano do Ensino 

Médio, que conta com 40 educandos que são desta mesma unidade de ensino. Esta escola 

conta com 1.145 alunos, sendo 682 do Ensino Fundamental I e 463 do Ensino Médio. 

Possui, ao todo, 79 professores. Além das turmas, farão parte da avaliação os gestores, 

formado pela diretora e dois coordenadores. Além dos sujeitos de pesquisa, o 

desenvolvimento, a dinâmica e envolvimento dos participantes dos seguintes canais 

informativos serão avaliados ao longo do estudo: 

 

Figura 1 – Atividades em avaliação em duas turmas do 5º ano do Ensino 

Fundamental I da Emef Waldemar Costa Filho 

 

 

Figura 2 – Atividades em avaliação em uma turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental II da Escola Estadual Manoel Dantas de Aquino 
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Figura 3 – Atividades em avaliação em uma turma do 3º ano do Ensino Médio da 

Escola Estadual Manoel Dantas de Aquino. 

 

Percurso metodológico 

O modelo metodológico aplicado ao longo desta pesquisa é baseado na 

fundamentação desenvolvida pela professora doutora Maria Immacolata Vassalo de 

Lopes (ECA/USP) em seu livro Pesquisa em Comunicação. A sua estratégia consiste na 

divisão da pesquisa em quatro níveis (epistemológico, teórico, metódico e técnico) e seis 

fases (Definição do objeto, observação, descrição, interpretação, considerações finais, 

bibliografia). No momento atual, e estudo se encontra no nível metódico e técnico e na 

fase de observação e descrição do objeto de estudo. Ambos os estágios, por sua vez, 

continuam sendo orientados por um aporte teórico em contínua construção e por uma 

vigilância epistemológica ao longo de todo o processo em andamento para eventuais 

reestruturações. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, na primeira etapa, a pesquisadora se 

comprometeu a explorar as ferramentas de linguagens utilizadas nesses espaços 

educativos e avaliar de que forma os alunos se mobilizam para os meios. Indagar os 

estudantes sobre o que os motiva sair do texto solitário, produzido individualmente, para 

alcançar os meios técnicos e assim compartilhar as suas expressões diante daquilo que lê, 

assiste e ouve.   

Neste segundo momento, a pesquisadora está levantando os seguintes pontos: 

Como articular uma produção escolar para alcançar as mídias? Quais estratégias 

utilizadas para fazer com que esses dispositivos comunicacionais (impressos ou digitais) 

possam ser inseridos de forma que não apenas ajudem a complementar o conteúdo que 
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compete ao ensino formal, mas também que possam ser explorados de forma que ajudem 

a ampliar os conhecimentos e a formar agentes comunicadores no sentido mais amplo?  

Como se dá esse processo para ampliar o aprendizado por meio de uma cadeia 

comunicacional, instituída com o discurso escolar, que não é limitado? E como incentivar 

alunos a participar desse ciclo e professores a mediar essas ações? 

 Tais avaliações estão sendo aprofundadas a fim de responder ao seguinte 

problema desta pesquisa: será que projetos que aliem a Comunicação à Educação, que 

explorem o nível de expressão de crianças e adolescentes, que impulsionem o seu 

potencial crítico, criativo e comunicativo e motivem a vê-los como importantes agentes 

transformadores da sociedade, de fato, têm atendido aos ideais semeados pela 

Educomunicação e propagado novas formas de ver e estar no mundo por parte desses 

estudantes? Será que incentivar o conhecimento com o auxílio dos meios é uma forma de 

dar voz aos estudantes e ao mesmo tempo de contribuir não apenas para a sua formação 

profissional, mas também pessoal e social?  

A pesquisa é de cunho qualitativa, de caráter exploratória (para o aprofundamento 

da área de estudo), explicativa (para justificar e defender a relevância do objeto de estudo) 

e bibliográfica (para a fundamentação do tema a ser debatido). Os projetos realizados nas 

duas escolas escolhidas são a fonte de análise. Para conhecê-los na prática, está sendo 

realizada uma pesquisa de campo, o diário de bordo do estudo, uma observação das 

atividades e o contato direto com os sujeitos de pesquisa. Os próximos passos envolvem 

as entrevistas diretivas com os gestores das unidades e a aplicação de questionários com 

os envolvidos. 

 

Andamento da pesquisa 

A pesquisa vem sendo realizada desde o segundo semestre de 2016. Inicialmente 

foram realizados os primeiros encontros com os gestores, que solicitaram a participação 

na hora de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) para a apresentação da proposta a todos 

os educadores. Houve, também, um contato prévio com alguns alunos e o 

acompanhamento de suas atividades apenas para conhecer de perto o que produzem. Com 

a autorização da equipe gestora, a partir de março de 2017, a pesquisadora deu início à 

pesquisa de campo com a observação das atividades, e, por meio dela, começou o contato 

com o objeto de pesquisa e os seus sujeitos e, por sua vez, o processo de investigação. As 

próximas etapas envolverão as entrevistas com as equipes gestoras e os questionários com 
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os professores e alunos. Este procedimento terá continuidade até o final do segundo 

semestre de 2017. 

 

Resultados parciais, uma pré-avaliação do estudo em desenvolvimento 

A avaliação está sendo realizada sob a perspectiva da Educomunicação. Embora 

este campo não esteja consolidado no Alto Tietê, os trabalhos em análise poderão mostrar 

se essa prática vem sendo realizada em diferentes ações tanto nas redes municipais quanto 

estaduais e independentemente de o público envolvido conhecer ou não essa área 

teoricamente. Neste primeiro momento, é possível apresentar uma pré-avaliação do que 

vem sendo coletado durante a etapa de observação com os três grupos de análise, a 

entrevista com os gestores das duas unidades e o acompanhamento das atividades e da 

rotina escolar. A coleta completa dos dados será concluída no segundo semestre de 2017, 

e a sua sistematização, descrição, interpretação e análise deverão ser finalizados até 

agosto de 2018. 

Nota-se que existe a preocupação em desenvolver o processo criativo e crítico no 

espaço educativo, a responsabilidade, a autonomia, a autoria, a participação, a interação 

e ao mesmo tempo a disciplina, além da abertura para ações transformadoras. Tanto as 

crianças do Ensino Fundamental I quanto os jovens do Fundamental II e Médio são vistos 

como seres pensantes, que atribuem sentidos às mensagens e por isso precisam ser 

ouvidos e interpretados. Neste primeiro momento, é possível observar uma educação 

dialógica, pautada no trabalho em equipe. Um dos desafios da escola, no momento, é a 

busca de uma maior participação da família nas atividades e ampliar a comunicação com 

esse público. Um problema que vem sendo trabalhado. No entanto, ainda assim, é possível 

observar a criação de ecossistemas comunicativos, pois a harmonia entre todos que fazem 

parte da unidade de ensino é notável, as tarefas são realizadas em conjunto e as ações 

compartilhadas nos murais e nos canais da escola. 

O professor realiza aulas baseadas no contínuo diálogo entre os educandos e vê a 

escola como um espaço aberto ao protagonismo juvenil por conta do incentivo à 

participação. As aulas são desenvolvidas de forma contextualizada por meio de projetos 

realizados coletivamente e que exploram a criatividade, a motivação, a afetividade, a 

cooperação, a participação, a livre expressão, a interatividade e a experimentação. São 

atividades interdisciplinares que permitem explorar as habilidades e competências das 

crianças com a intercalação dos conteúdos das diversas áreas do conhecimento.   



 

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

 

 11 

As duas unidades escolares se preocupam em criar uma sociedade mais humana, 

política e solidária. Os gestores consideram a criança como um sujeito histórico, produtor 

e consumidor de cultura e que por isso merece atenção, interpretação e apoio no seu 

contínuo processo de aprendizagem. Ela é estimulada a assumir responsabilidades, a ser 

autônoma e cuidadora do seu espaço e do seu mundo, promovendo uma relação de 

pertencimento ao meio. Os principais pontos educomunicativos vêm sendo identificados: 

 

Figura 12 – Pressupostos educomunicativos observados ao longo da etapa de 

observação 

 

Quanto às áreas de intervenção, ao longo da observação e acompanhamento 

presencial das atividades, foi possível identificar as seguintes:  

 

Figura 13 – Áreas de intervenção observadas nos projetos estudados 
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• Produção midiática para a Educação: as produções podem colaborar para 

a identificação desta área de intervenção. São elas: Boletim do Waldemar 

Costa Filho; produzido pela turma do 5º ano; e o jornal L.E.R., da Rádio 

R.E.C, do blog e web tevê Manoel Dantas, realizados pelo 9º e 3º anos da E.E. 

Manoel Dantas de Aquino. 

• Gestão democrática: existe o trabalho em equipe, realizado de forma 

colaborativa; os gestores se mostram abertos ao diálogo, a novas práticas 

educativas e diferentes abordagens pedagógicas; gostam de inovações e 

propõem projetos que ampliem o aprendizado e a participação dos educandos. 

• Educação para a Comunicação: há atividades que incentivam a leitura com 

jornais. Este é um momento não só para debater as notícias como também 

compreender como elas são organizadas e elaboradas. 

• Pedagogia de projetos: as produções escolares são realizadas por meio de 

projetos e foram desenvolvidas para integrar os conteúdos, os trabalhos dos 

professores, as atividades dos alunos. As ações são periódicas e integradas 

entre várias disciplinas e diversos professores. Na Emef Waldemar Costa 

Filho, a produção autoral com as linguagens da comunicação foi associada ao 

Programa Ler e Escrever7, do Ministério da Educação, que, no 5º ano, trabalha 

com o gênero jornalístico. O tema inspirou a criação do jornal escolar. Na E.E. 

Manoel Dantas de Aquino, a produção do jornal L.E.R., da Rádio R.E.C, do 

blog e web tevê Manoel Dantas é realizada na Sala de Leitura8. As iniciativas 

começaram por meio da mediação de um professor que era o coordenador 

desse espaço. Atualmente, ele não se encontra neste cargo, mas continua 

atuando na escola e dá continuidade às ações comunicativas. 

                                                 
7 Ler e Escrever é um conjunto de linhas de ação articuladas que inclui formação, acompanhamento, elaboração e 

distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios, constituindo-se dessa forma como uma política pública para 

o Ciclo I, que busca promover a melhoria do ensino em toda a rede estadual. Sua meta é ver plenamente alfabetizadas, 

até 2010, todas as crianças com até oito anos de idade (2ª série/3º.ano) matriculadas na rede estadual de ensino, bem 
como garantir a aprendizagem de leitura e escrita aos alunos das demais séries/anos do Ciclo I do Ensino Fundamental.   
8 Os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos das escolas 

estaduais contam com um espaço pedagógico de trabalho interdisciplinar que incentiva a leitura e apoia o currículo 

escolar. Chamado de Sala de Leitura, o local é coordenado por professores e aberto durante a semana nos três períodos 
de aulas (manhã, tarde e noite). Mais de 3 mil escolas estaduais já possuem esse laboratório onde todos os professores 

podem usufruir de seu acervo para desenvolver atividades especiais que estimulem a prática leitora dos jovens. Segundo 

dados da Secretaria de Estado de Educação, atualizados em 2015, ao todo, 604 municípios são alcançados com a Sala 

de Leitura, presente em 3.144 escolas e atendendo 2,6 milhões de alunos atendidos. 
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Mediação Tecnológica: presente apenas na unidade voltada aos ensinos 

Fundamental I e Médio, onde há o uso democrático das tecnologias na 

comunidade educativa. Os recursos são utilizados para as produções escolares. 

 

Observa-se, neste primeiro momento, que é possível elencar elementos 

educomunicativos nas práticas educativas desenvolvidas nas duas unidades de ensino. 

Também existe a preocupação, por parte de educadores e gestores, em usufruir das 

linguagens da comunicação e das tecnologias para oferecer aulas que possam despertar o 

interesse dos alunos e, por sua vez, estimular o aprendizado A realidade das duas escolas 

é diferente, especialmente, com relação à infraestrutura. A unidade municipal, de Biritiba 

Mirim, concentra-se numa área rural e não conta com recursos tecnológicos. Não há 

laboratório de informática, e, muito menos, acesso à internet. No entanto, os educadores 

usufruem de seus próprios equipamentos, como notebooks, celulares, pacotes de dados e 

demais acessórios, para viabilizar aulas que explorem essas ferramentas.  E, apesar das 

dificuldades, a equipe elabora os seus canais informativos, no geral, impressos, e não 

deixam de apresentar aos educandos esses recursos. As crianças, por sua vez, embora 

residam numa região mais isolada, não estão distantes dessa realidade tecnológica. 

Durante a observação de suas atividades, é possível registrar em seus discursos 

comentários sobre programas, sites, séries e aplicativos. Muitas alegaram que sentem falta 

de laboratórios na escola para ajudar na pesquisa de seus trabalhos.  

Por outro lado, a unidade estadual, localizada em Ferraz de Vasconcelos, possui 

laboratórios, filmadoras, câmeras e recursos que viabilizam a dinâmica dos projetos, e os 

alunos usufruem disso tudo para as suas atividades diárias. O perfil dos estudantes 

também é diferenciado, a maioria possui o seu celular, e usufrui do equipamento para o 

registro da sua rotina escolar, seja no intervalo ou até mesmo em sala de aula. Estão 

conectados e gostam dos projetos porque exploram a imagem, o áudio e o vídeo. Eles já 

possuem habilidades nessas áreas, seja para manusear os equipamentos como para montar 

as produções articuladas no estúdio que foi montado na sala de leitura, espaço usado para 

o desenvolvimento dos canais informativos escolares. A unidade é considerada carente 

por estar localizada numa área de baixa vulnerabilidade social e por contar com estudantes 

com diferentes problemas, em especial, do ponto de vista familiar. No entanto, o corpo 

docente tem como missão elaborar didáticas pedagógicas que estimulem a autoestima 

desses jovens e mostrem a eles o seu poder de transformação de suas realidades.  
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As próximas etapas da pesquisa, que envolvem a aplicação de questionários com 

alunos e professores envolvidos nos projetos, ajudarão a identificar essas mudanças e a 

evidenciar se as iniciativas realizadas sobre a interface da Comunicação e Educação estão 

colaborando para a construção de um ensino transformador, a formação plena de crianças 

e adolescentes em suas diferentes faixas etárias, a articulação de atividades que agregam 

os media e as tecnologias, o incentivo à autoria por meio de produções escolares, e, por 

fim, para a disseminação de trabalhos que envolvem a Educomunicação no Alto Tietê.  
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