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Comunicar es una aptitud, una capacidad. Pero es sobre todo una
actitud. Suponemos en disposición de comunicar, cultivar em nos otros
la voluntad de entrar encomunicación con nuestros interlocutores.
Nuestro destinatário tiene sus intereses, sus preocupaciones, sus
necesidades, sus expectativas. Está esperando que le hablemos de las
cosas que le interesan a él, no de las que nos interesan a nosotros. Y
sólo si partimos de sus intereses, de sus percepciones, será posible
entablar el diálogo con él. Tan importante como preguntarnos qué
queremos nosotros decir, ES preguntarnos qué esperan nuestros
destinatários escuchar. Y, a partir de ahí, buscar el punto de
convergencia, de encuentro. La verdadera comunicación no comienza
hablando sino escuchando. La principal condición del buen
comunicador es saber escuchar (KAPLÚN, 1985, p. 115).
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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma análise das práticas educomunicativas desenvolvidas na
Escola Municipal João Pio, em Tiradentes. O principal objetivo é demonstrar como essas ações
dialogam e sustentam a promoção de ecossistemas comunicativos na comunidade, elevando o
aparato crítico-apreciativo dos indivíduos e seu sentimento de pertencimento. O conceito de
Educomunicação dá embasamento teórico à pesquisa, por meio de atividades envolvendo artes,
urbanidades e sustentabilidade.

Palavras-chave: educomunicação, sustentabilidade, artes, urbanidades.

ABSTRACT

This paper presents an analysis of educational practices developed at the João Pio Municipal
School in Tiradentes. The main objective is to demonstrate how these actions dialogue and
sustain the promotion of communicative ecosystems in the community, raising the
critical-appreciative apparatus of individuals and their sense of belonging. The concept of
Educommunication gives theoretical basis to the research, through activities involving arts,
urbanities and sustainability.

Keywords: educommunication, sustainability, arts, urbanities
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa apresenta uma análise das práticas educomunicativas realizadas
na Escola Municipal João Pio, no bairro Águas Santas, em Tiradentes, Minas Gerais. Busca,
também, compreender como essas ações possibilitam a promoção de ecossistemas
comunicativos, por meio das artes, das urbanidades e da sustentabilidade.
Espera-se, com este trabalho, criar um espaço de ensino-aprendizagem e vivências,
proporcionar o aprofundamento da noção de cidadania e, além disso, promover a elevação do
aparato crítico-apreciativo da comunidade do bairro em foco. Consequentemente, a natureza
inter/transdisciplinar da Educomunicação é fortalecida por meio de práticas de sustentabilidade.

Memórias: a educomunicação como uma colcha de retalhos

Nasci e vivi boa parte da minha vida em Moeda, no interior de Minas Gerais, uma
cidade pequena, mas com uma contribuição enorme para a história do país. Com sua rotina
pacata, é como qualquer uma dessas cidades interioranas, onde as praças são pontos de
encontro, as ruas principais são feitas de pequenos paralelepípedos, as festinhas das igrejas são
planejadas e levadas a sério, as portas ficam sempre abertas, e as janelas e varais sempre trazem
estendidas as belas colchas de retalhos. Em Moeda, raramente somos tratados por nosso nome:
lá, sou a neta do João Cruzeiro ou a filha do Ildeu e da Sonó.
Sou fruto da união de um pai católico devoto e autodidata com uma mãe muito zelosa,
que, devido aos infortúnios da vida, não pôde ser alfabetizada. Desde cedo, aprendi, com os
constantes alertas de mamãe, que o estudo é muito importante. Despertei, assim, um desejo pelo
conhecimento e um prazer pela leitura.
Tive uma infância muito feliz. A noção de pertencimento e do coletivo, alimentada
pela liberdade e pelo sentimento de comunidade, que é uma característica de Moeda, sempre
esteve presente em mim. A lembrança de meus momentos de ócio, concentrada em leituras ou
admirando as colchas de retalhos tremulando ao vento, ainda hoje me provocam uma sensação
de bem-estar.
Aos cinco anos, iniciei os estudos na minha primeira série (jardim, como chamavam
na época), em uma escola municipal rural, onde fiquei até a quarta série. Caminhando todos os
dias os quatro quilômetros da minha casa até a escola, aprendi lições valiosas. Dentre elas,
talvez a mais importante seja a de que o conhecimento exige muito esforço.
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Nos sete anos seguintes, estudei na única escola estadual da cidade, a Escola Estadual
Senador Melo Viana. Lá tive o primeiro contato com a Educomunicação, ainda que eu e
provavelmente os educadores não nos déssemos conta dessa nomenclatura para designar as
atividades realizadas. A utilização dos meios de comunicação e midiáticos em sala de aula, a
horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem, o dialogismo e as atividades
desenvolvidas, além do espaço tradicional da sala de aula, eram práticas habituais na escola.
Dentre elas, a visita guiada ao Museu de Telecomunicações, realizada pelos professores, foi a
que mais me marcou. Talvez seja por essas experiências que, intuitivamente, resolvi iniciar
meus estudos em Comunicação – aproximando-me da Educomunicação – até chegar à presente
pesquisa.
Entre 2012 e 2015, durante a graduação em Comunicação Social - Jornalismo, na
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Educomunicação se mostrou uma vertente
muito interessante para mim. Contudo, somente percebi a importância dessas práticas para a
criação de ambientes de mediação a partir de uma intervenção educomunicativa com crianças
de uma emergência hospitalar1. A atividade, realizada em grupo, com folhetos explicativos e
material promocional disponibilizados pelo núcleo hospitalar, além de vídeo exibido nas salas
de espera, tinha o objetivo de instigar o caráter crítico-apreciativo das crianças. Elas eram
convidadas a recriar o conteúdo dos materiais por meio de desenhos artísticos e de linguagem
apropriada à faixa etária na qual se encaixavam.
Ainda na graduação, as aulas ministradas pela professora Filomena Bomfim,
orientadora do presente estudo, também foram um estímulo para que eu compreendesse, cada
vez mais, a dimensão e o poder transformador da Educomunicação, uma vez que as práticas
educomunicativas eram constantes nas atividades propostas por ela. Por isso, para mim, a
Educomunicação se tornou uma utopia possível, em que o processo de ensino-aprendizagem
poderia ser visto como uma colcha de retalhos – daquelas que eram bem comuns na minha
infância – em que cada novo conhecimento é costurado em um processo de construção coletiva,
de modo a se transformar em um lindo mosaico colaborativo.
Ao me inscrever no Programa Interdepartamental de Pós-graduação em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del-Rei, percebi a
oportunidade de unir as práticas educomunicativas às três vertentes propostas pelo mestrado: a
arte, a urbanidade e a sustentabilidade. Desse modo, tendo a experiência desenvolvida na
unidade de emergência hospitalar como alavanca, busquei resgatar a iniciativa de utilizar
1

Trabalho realizado na disciplina de Educomunicação, ministrada pela professora Filomena Bomfim, no
penúltimo semestre do curso.
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publicações e expressões artísticas para compreender a relação existente entre as crianças e o
espaço onde estudam e vivem, promovendo, assim, a discussão acerca das artes e das
urbanidades. A sustentabilidade aparece, neste estudo, no próprio modus operandi das práticas
educomunicativas realizadas, constituindo o foco principal das atividades artísticas e da
discussão sobre os espaços de aprendizagem.
Pretendo, nessa linha, apresentar os pensamentos de intelectuais precursores e atuais
da Educomunicação, tais como Martín-Barbero, Ismar Soares de Oliveira e Miguel Kaplún a
fim de endossar as concepções abordadas. A hipótese que guia esta pesquisa é a de que as
práticas educomunicativas podem ser um elo entre as artes, as urbanidades e a sustentabilidade
e, consequentemente, fomentar e fortalecer a articulação entre os vários atores inseridos na
dinâmica ensino-aprendizagem, promovendo a elevação do padrão de qualidade de vida, bem
como do aparato crítico-apreciativo2 dos indivíduos.

Contextualizando a pesquisa - Justificativa

Diante do panorama apresentado, esta pesquisa baseia-se na crença de que a mediação
ocupa um espaço de suma importância no processo de ensino-aprendizado que é pautado na
metodologia proposta pela Educomunicação. É importante ressaltar que, etimologicamente,
mediar significa situar-se entre ou agir como um mediador. Para o pensador colombiano Jesús
Martín-Barbero (2000a), a mediação implica compreender que, entre estímulo e resposta, há
um espaço muito grande que abriga as crenças, os costumes, os sonhos, os medos e tudo o que
configura a cultura cotidiana. Sob essa ótica, os espaços de mediação promovidos por meio das
práticas educomunicativas seriam capazes de fomentar e fortalecer a articulação entre os vários
atores inseridos na dinâmica do processo de ensino-aprendizagem?
Tendo essa indagação como norte para a presente pesquisa e reconhecendo a
importância da mediação como metodologia de trabalho, endossamos, portanto, a perspectiva
de que a Educomunicação possibilita a criação e o desenvolvimento de ecossistemas
comunicativos, que, por sua vez, ampliam o conhecimento e o acesso aos direitos humanos,
sobretudo o direito à comunicação. Como metodologia de trabalho nesta pesquisa, as práticas
educomunicativas se valem das artes, das urbanidades e da sustentabilidade, a fim de se
O conceito de caráter crítico-apreciativo presente na pesquisa é o abordado por Bomfim (2017, p. 174): “A esse
fórum social de contemplação do organismo social chamamos de aparato crítico-apreciativo, cuja função precípua
se concentra tanto na observação, apreciação, reflexão, crítica e avaliação do padrão de qualidade de vida dos
cidadãos regionais quanto na forma como a mídia reporta esse panorama”.
2
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estabelecer

como

uma

estratégia

bem-sucedida

e

sustentável

no

processo

de

ensino-aprendizagem. Assim sendo, corroboramos a concepção presente nas premissas do
Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS)
acerca da sustentabilidade.

[O Programa] Fundamenta-se em um conceito de sustentabilidade que postula
o exercício do diálogo entre vários campos de produção de conhecimento,
atitude necessária para que se crie uma plataforma cultural crítica diante da
organização cartesiana do conhecimento que vigora na Academia, na
atualidade. Para tanto, os meios de comunicação – convencionais e ou
alternativos – entendidos como manifestações culturais de época
(McLUHAN, 1977) podem e devem ser utilizados como ferramentas para
divulgar, disseminar e expandir o modelo de produção de conhecimento
proposto na presente iniciativa, tendo em vista a sua utilização nas várias
disciplinas, que podem abrigar vivências educomunicativas dentre os
métodos, recursos e práticas considerados dentro da natureza de cada assunto.
Isto quer dizer que a decisão relativa à utilização de um medium pressupõe
uma estrutura cultural sustentável, na medida em que permita e estimule a
discussão e exploração desses recursos, a fim de que se potencialize o processo
ensino-aprendizagem ao longo das disciplinas. (UFSJ, 2015, p. 3)

Em síntese, objetivamos fortalecer e consolidar a natureza inter/transdisciplinar da
Educomunicação por meio de manifestações artísticas sustentáveis, a fim de promover a
elevação do padrão de qualidade de vida, bem como do aparato crítico-apreciativo da
comunidade do bairro de Tiradentes em foco: as Águas Santas.
A indagação motivadora desta pesquisa está centrada nas razões que levaram a Escola
Municipal João Pio a não mais hospedar o projeto Fonte3. Como a escola passou a funcionar
após a paralisação do projeto? Sabendo-se que o projeto Fonte era muito importante, o que foi
feito para manter a iniciativa? Qual a relevância da manutenção da estrutura do trabalho? Existe
relação entre a estratégia de trabalho do projeto e a Educomunicação? Como a Educomunicação
poderia ajudar a escolinha a lidar com esse impasse? Esses foram os questionamentos que
permearam e nortearam a realização da presente pesquisa.
Portanto, a partir dessas inquietações, desenvolvemos a seguinte hipótese: a
Educomunicação pode contribuir para a transformação do ambiente em benefício da escola e
da região, por meio de práticas educomunicativas que valorizam as artes, as urbanidades e a
sustentabilidade, promovendo a elevação do caráter crítico-apreciativo dos indivíduos inseridos

3

Projeto Metodológico que teve início em 2014 e foi finalizado em 2016, que estabelecia a mudança do sistema
educacional vigente para a educação não seriada em horário integral e baseada em projetos. Os detalhes sobre o
projeto serão expostos no capítulo 1.
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no ecossistema comunicativo. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é analisar as práticas
desenvolvidas naquele ambiente escolar, cujo objetivo foi formar ecossistemas comunicativos,
integrando educadores, alunos, funcionários, familiares e toda a comunidade do bairro.
Para que isso se cumprisse, os objetivos específicos que nortearam esta pesquisa
foram: (i) fomentar discussões acerca do cotidiano da comunidade e dos educandos no papel de
cidadãos a partir de temas-chave como a questão ambiental, a sustentabilidade, a poluição, o
lixo e a coleta seletiva, além de noções de pertencimento e de apropriação do espaço; (ii)
promover ações inter/transdisciplinares que possibilitassem instigar a apreciação crítica acerca
de questões relacionadas à escola João Pio e ao bairro Águas Santas; (iii) fortalecer a noção de
cidadania e o caráter crítico-apreciativo das crianças, a fim de que elas pudessem se sentir
pertencentes ao espaço e compreender a importância de cuidar e preservar o ambiente que
habitam; (iv) incentivar a preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente, por meio
de práticas lúdicas e de atividades artísticas; (v) fomentar a prática comunicativa e verificar a
sua importância para a conscientização e mobilização coletiva.

Os processos metodológicos

As ações/práticas educomunicativas, bem como um conjunto de atividades midiáticas
alternativas, foram realizadas na escola a partir do diálogo entre os educandos, as educadoras,
as colaboradoras e por meio de percepção da demanda local. Além do que foi desenvolvido,
este trabalho se pauta em possibilidades de ações futuras, tais como oficinas vivenciais e de
ensino-aprendizagem, aulas-passeio, pedagogia da roda, contação de histórias, teatro de
marionetes, produção de mapas mentais, confecção de jornal mural, além de atividades lúdicas
e artísticas.
Os planos de aula, atividade comum e obrigatória para qualquer educador, foram
estruturados com a colaboração da pedagoga Vanessa Carvalho. Juntas, compúnhamos,
inicialmente, a equipe que realizava as práticas educomunicativas na Escola João Pio. Apesar
de partirmos da necessidade convencional de elaboração desses planos, a organização prévia
acontecia apenas como um gatilho para que se desencadeasse a manifestação dos educandos e
educadores a respeito do procedimento sugerido. Portanto, esses documentos funcionavam
muito mais como um guia do que como a indicação propriamente dita do que se deveria realizar
em um determinado encontro. Isso, na verdade, só ocorria a partir do compartilhamento das
impressões dos discentes e professores, baseadas em suas necessidades básicas em relação a
determinado assunto.
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A metodologia escolhida para análise foi a pesquisa-ação. Sistematizada pelo
pesquisador Michel Thiollent (1985), essa metodologia parte da premissa da colaboração, tanto
na pesquisa quanto no agir, privilegiando, desse modo, a participação coletiva em vista da
transformação da realidade.

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo
e na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da
realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e
participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14).

O referencial teórico que sustenta este trabalho e a própria concepção de
Educomunicação se baseiam na compreensão da horizontalidade do processo de
ensino-aprendizagem e na importância da comunicação pedagógica. Nessa perspectiva, a
pesquisa-ação se justifica como a metodologia a ser aplicada, uma vez que está fundamentada
em processos essencialmente horizontais de cooperativismo e de comunidade de aprendizagem,
característica explicitada por Pinto (2001).

Se se entende educação como um transformar-se transformando a realidade e
não apenas como uma transmissão de conhecimento, um
ensino-aprendizagem de conteúdos pré-fabricados e estáticos, esta é uma
atividade profunda e visceralmente educativa (PINTO, 2001, p. 13).

A pesquisa-ação, portanto, se consolida como uma metodologia apropriada para esta
pesquisa, porque se pauta em valores já partilhados pelas práticas estabelecidas no processo de
ensino-aprendizagem que ocorre na escola.

A importância da pesquisa-ação para esta pesquisa

O caminho até as Águas Santas, onde fica a escolinha, é longo. Já antes de entrar no
bairro, é possível perceber que o tradicionalismo não se aplica àquele ambiente. As placas de
trânsito que alertam para a presença de crianças na proximidade são imperceptíveis em uma
primeira visita. A João Pio está escondida entre as árvores e pousadas. Em sua fachada, não há
placas de identificação características, e o único sinal anunciando a existência da escola é o som
típico de crianças se divertindo no recreio.
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Na época que tive meu primeiro contato com a escola e começamos as minhas
atividades, no início de 2017, o corpo docente era formado por quatro professoras e cerca de
sessenta educandos. Após a interrupção do projeto Fonte, ainda no primeiro semestre naquele
ano, esse número foi consideravelmente reduzido, para três educadoras e pouco mais de duas
dúzias de crianças.
Um dos fatores apontados para a paralisação do projeto é que a escola aceitava muitos
alunos residentes no município vizinho, São João del-Rei. Não é claro para todos os moradores
da região a qual cidade o bairro Águas Santas pertence. Está localizado entre os dois
municípios, e a rotina de vários habitantes fica mais em São João del-Rei do que em Tiradentes.
Isso exemplifica uma característica de alguns locais do Campo das Vertentes na concepção da
pesquisadora: ser um não lugar, o que provoca a impressão de não pertencimento4 nos
moradores locais.
De acordo com a pesquisa-ação, o critério de validade dos resultados advém da
utilidade que os dados terão para o público-alvo. Por isso, as práticas educomunicativas
implementadas na Escola João Pio partem da premissa de que a Educomunicação pode se
instaurar como uma estratégia eficaz no processo de ensino-aprendizagem, de modo a fomentar
a noção de pertencimento nos educandos e na comunidade escolar envolvida e promover a
integração de todos os sujeitos participantes desse sistema (família, educandos, educadores,
colaboradores, voluntários e bairro).
A pesquisa-ação é pautada por fases que denotam um caráter cíclico de atividades,
como demonstrado na FIG. 1. Adelina Baldissera (2001), no texto intitulado Pesquisa-ação:
uma metodologia do “conhecer” e do “agir” coletivo, define o que caracteriza cada etapa desse
processo. Endossando a perspectiva defendida pela estudiosa, estabelecemos a obediência de
cada ciclo como uma etapa essencial para este trabalho.

4

O conceito de pertencimento defendido aqui é desenvolvido pela pesquisadora Helena Copetti Callai (2004),
segundo o qual as questões referentes à identidade e ao pertencimento são definidas por meio de um
reconhecimento a partir do lugar.

17

Figura 1 - Ciclos da pesquisa-ação

Fonte: Tripp (2004, p. 446).

A primeira etapa desse ciclo foi, neste trabalho, a pesquisa preliminar. Segundo Engel
(2000), a pesquisa-ação pode ser aplicada em qualquer ambiente de interação social no qual se
percebe um problema que envolva pessoas, tarefas e procedimentos. O autor salienta que a
pesquisa preliminar se subdivide em três etapas: revisão bibliográfica, observação em sala de
aula e levantamento das necessidades. Portanto, primeiramente, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica acerca da Educomunicação. Dando prosseguimento ao levantamento
bibliográfico, a ausência de documentos referentes à Escola João Pio foi minimizada com a
coleta de depoimentos com a educadora Maria do Carmo, que esteve presente desde a fundação
da escola e que participou da transição do modelo de ensino tradicional para o Projeto Fonte.
Adicionalmente, foi feita a revisão de literatura referente aos pilares conceituais que sustentam
este trabalho: as artes, as urbanidades e a sustentabilidade.
Finda a pesquisa bibliográfica, foram realizados dois encontros de observação, para
reconhecer o ambiente a ser estudado e analisar as necessidades da comunidade. Atendendo aos
critérios da pesquisa-ação, detectamos a problemática do não pertencimento como a motivação
inicial para o processo de implementação das atividades educomunicativas na escola.
Dando continuidade aos ciclos da pesquisa-ação, a etapa de ações práticas foi iniciada.
Baldissera (2001) ressalta que, nesta fase, é importante que haja uma comparação entre a teoria
e a prática. Segundo ela, “a partir do trabalho comparativo entre a produção teórica e a
percepção grupal da realidade, resultará algo novo: um programa educativo que seja a síntese e
a superação de ambos” (BALDISSERA, 2001, p. 19). Isso significa que um trabalho pautado
em ações práticas, como as atividades educomunicativas, requer um equilíbrio – uma análise
crítica – entre o que foi/é desenvolvido na teoria e a percepção do grupo. Nesse sentido, o plano
de aula tornou-se um meio de otimizar as ações implementadas na escola; um instrumento para
elencar as demandas de educadoras e educandos, bem como maneiras de solucioná-las.
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Paralelamente à realização das atividades, uma avaliação permanente do processo de
intervenção deve ser feita. De acordo com Baldissera (2001, p. 19), “a avaliação é um meio
para que a própria população defina os ajustes no projeto a ela destinado de uma forma
permanente no decorrer da execução”. Tal reflexão definiu a importância da avaliação constante
de resultados no processo de execução da metodologia conhecida como pesquisa-ação, adotada
nesta pesquisa.
O último passo, consoante Baldissera (2001), consiste na análise dos resultados finais
do projeto por todos os participantes.

[A análise de resultados] este último passo não deve ser negligenciado, pois
permitirá à comunidade dar-se conta dos resultados de sua ação, fortalecendo
assim a confiança em sua própria força. Até mesmo os erros e acertos podem
levar a comunidade a assegurar-se de sua capacidade, fortalecendo-se na sua
ação (BALDISSERA, 2001, p. 24).

Na presente pesquisa, a análise de resultados foi realizada periodicamente por meio de
avaliações regulares. Ao final do processo, no fim do semestre letivo, utilizamos um
questionário de balanço de atividades.

Os capítulos que compõem esta dissertação

O referencial teórico desta pesquisa, bem como da Educomunicação, está pautado na
intersecção entre os campos da Comunicação e da Educação e considera também a importância
do planejamento para a execução de ações educomunicativas. Paralelamente, busca promover
o diálogo entre Educomunicação, as artes, as urbanidades e a sustentabilidade. Nos capítulos
seguintes, apresentaremos as contribuições de autores-chave para cada um dos campos do
conhecimento mencionados.
Esta introdução documenta a trajetória da autora e explicita a natureza e a metodologia
do projeto de pesquisa. Adicionalmente, aborda o contexto e a justificativa para o
desenvolvimento de tal estudo. No primeiro capítulo, a título de contextualização, apresentamos
a Escola Municipal João Pio: o seu histórico, o processo de transição pelo qual passou. Além
disso, abordamos o acordo firmado entre a comunidade escolar e a Universidade Federal de São
João del-Rei, que possibilitou esta pesquisa. No segundo capítulo, dissertamos acerca do campo
da Educomunicação, apresentamos seu conceito e seu histórico. Estabelecemos a definição de
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ecossistemas comunicativos, a contribuição teórica de autores para a Educomunicação e as
principais características das práticas educomunicativas.
A relação do espaço com o processo de ensino-aprendizagem é abordada no terceiro
capítulo. Para isso, traçamos uma breve análise dos espaços de aprendizagem e os paradigmas
que envolvem a educação. Procuramos delimitar possíveis diálogos entre a questão da
apropriação e do pertencimento nesses espaços de aprendizagem. Adicionalmente,
apresentamos os ecossistemas comunicativos como uma alternativa para a superação do
paradigma educacional, pautado na metodologia tradicional de ensino, em que a sala de aula é
o único ambiente de aprendizagem.
Ainda no capítulo três, analisamos o conceito de Arte abordado na presente pesquisa,
explicitando a noção do tecer artístico e a importância da liberdade de expressão e da
imaginação para a realização deste trabalho e,

consequentemente, das práticas

educomunicativas. Ademais, procuramos demonstrar a simbiose entre o fazer educomunicativo
e a sustentabilidade. Para efeito deste estudo, apresentamos um retrospecto da sustentabilidade
em sua terminologia, além do conceito de culturas de sustentabilidade, utilizado na pesquisa.
Já no quarto capítulo, detalhamos a metodologia aplicada e um histórico das atividades
realizadas. O último capítulo fica reservado para as considerações finais sobre os resultados
alcançados.
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1 - A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIO

Este capítulo apresenta a Escola Municipal João Pio, palco das práticas
educomunicativas realizadas nesta pesquisa. As relações entre o bairro Águas Santas, onde a
escola está inserida, e o município de Tiradentes são abordadas, a fim de elucidar as questões
de pertencimento, um conceito determinante para a realização deste trabalho.
Neste item, apresentamos um histórico da Escola Municipal João Pio, relatando o que
foi o Projeto Fonte e como foi o seu processo de implantação na escola. Adicionalmente, são
elencados os procedimentos desenvolvidos no período de transição e revelado o cenário que se
instaurou após o término do projeto.

1.1 - A relação entre município e bairro: a localização das Águas Santas em Tiradentes
O município de Tiradentes está localizado em Minas Gerais, na zona geográfica
denominada Campos das Vertentes, área próxima à região Centro Sul do estado. Hoje, sua área
territorial corresponde a 83,047 km², segundo levantamento de 2018 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com Campos (2006, p. 25) “a atual cidade de Tiradentes foi fundada em
1702, como consequência da descoberta, pelos paulistas, de jazidas auríferas, nas encostas de
uma serra que foi denominada mais tarde de São José”. O autor explica que Tiradentes teve
várias nomenclaturas durante sua história. Inicialmente batizada como Santo Antônio do Rio
das Mortes, no ano de 1704, o povoado passou a se chamar Arraial Velho do Rio das Mortes.
Em 1718, o arraial foi elevado à vila e passou a se chamar Vila de São José.
Sobre a distribuição populacional de Tiradentes, Campos afirma que

[...] o assentamento urbano de São José seguiu o padrão geral dos povoados
mineiros, que acompanhavam os acidentes topográficos dos terrenos e sem
um plano urbanístico fixo. Primeiramente, predominam as edificações térreas,
evoluindo, logo depois, já na segunda metade do setecentos, para a construção
dos sobrados com funções comerciais e residenciais. Entretanto, deve se
ressaltar que foram as edificações religiosas e públicas que determinaram os
arruamentos e a teia urbana. [...] Data do século XVIII, a definição urbanística
da futura cidade de Tiradentes, onde a maior concentração de edificações se
dava ao longo da via principal, que saía da Matriz em direção ao Chafariz.
Tais características mencionadas sobre este sítio urbano na cidade, no passado,
persistem na atualidade (CAMPOS, 2006, p. 32-33).
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Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Tiradentes
possuía uma população de 6.961 moradores, sendo que

Em 2016, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 32.4%. Na comparação
com os outros municípios do estado, ocupava as posições 602 de 853 e 21 de
853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na
posição 4.645 de 5.570 e 360 de 5.570, respectivamente. Considerando
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa,
tinha 29.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição 776
de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4.751 de 5.570 dentre as
cidades do Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2016).

De modo geral, as atividades econômicas que impulsionam a economia municipal são
as relacionadas ao turismo, seja em serviços de alimentação ou de hospedagem, seja na
produção e comércio de artigos artesanais.
Ainda sobre a distribuição geográfica de Tiradentes, os distritos do Elvas e do Caixa
D’água da Esperança também integram o município. Há, ainda, as faixas semiurbanas, como é
o caso das Águas Santas e de César de Pina, “bairros” que são separados da cidade pela Serra
de São José. Característica marcante, a serra é o grande referencial geográfico do município,
atravessa o território municipal em sentido nordeste-oeste, constituindo uma barreira entre as
terras situadas mais ao norte e a sede de Tiradentes, localizada ao sul da Serra. O acesso dos
bairros Águas Santas e César de Cesar de Pina à cidade de Tiradentes só é possível passando
pelos municípios de São João del-Rei ou Santa Cruz de Minas, para novamente acessar a parte
noroeste de Tiradentes, como pode ser visto no mapa a seguir.

Figura 2 - Localização do bairro

Fonte: GOOGLE MAPS, 2018
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Segundo Santos Filho (2016), o povoado de Águas Santas surgiu de uma fazenda e de
uma casa de agregados com o antigo nome de Rio das Pedras. Em meados do século XIX, os
tropeiros e os viajantes que passavam pela região identificaram uma nascente, cujas
propriedades medicinais foram verificadas posteriormente. A partir de então, nasce o Balneário
Águas Santas, importante espaço turístico da região.

O Balneário Águas Santas era um ponto estratégico para pouso e descanso dos
viajantes e tropeiros. Em meados do século XIX, o viajante naturalista Richard
Burton, passando pela Serra de São José, relatou que, “por trás daquele Serra,
encontram-se as termas de São José”. No final do século XIX, o Balneário
chegou a ser chamado de “Caldas de São José” e, no início do século XX, de
Estância Balneária Araújo Penna”, porém a denominação que mais se
popularizou e identifica o Balneário até hoje é “Águas Santas” (BALNEÁRIO
ÁGUAS SANTAS, [20--].)

No ano de 1967, a Hidrominas S/A, empresa mista do estado de Minas Gerais, ganhou
a concessão para extração das águas e a administração do balneário. A empresa iniciou um
trabalho de divulgação do espaço. Por isso, de acordo com Neves (2013), em sua edição de
janeiro/fevereiro de 1977, o jornal tiradentino O Inconfidente5, ao se referir ao turismo e a esse
balneário, salienta as modificações que a empresa faria no Balneário com bastante expectativa
e entusiasmo. De acordo com o site institucional do Balneário, ao iniciar a administração, a
Hidrominas demoliu várias construções próximas ao balneário.

Figura 3 - Balneário na década de 1960 e atualmente

Fonte: Santos Filho (2016)

5

Trata-se de periódico mensal, único que existia em Tiradentes, com circulação de âmbito regional.
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A destruição de casas e o início das novas construções pela empresa também são
ressaltados por Santos Filho.
[...] a Hidrominas promoveu a maior destruição já vista de um patrimônio, que
ia muito além dos banheiros, piscina, quiosque, mas todo o arruamento do
arraial e a própria estação. Tudo foi destruído, à exceção da capela de Nossa
Senhora da Saúde e da casa tipo chalé em frente, onde hoje funciona a casa de
visitação da serra, do IEF. A rua que subia a ladeira é hoje um caminho que
tem apenas esses dois imóveis (SANTOS FILHO, 2016, s./p)

Figura 4 - Capela de Nossa Senhora da Saúde

Fonte: Santos Filho (2016).

Atualmente, o balneário, assim como grande parte do povoado das Águas Santas,
encontra-se inserido na Área de Preservação Ambiental Serra de São José (APA São José),
desde 1990. Em 1989, o povoado foi tombado por meio da lei orgânica do município e tornou-se
oficialmente bairro da cidade de Tiradentes.

1.1.1 - A relação entre Águas Santas e Tiradentes: um signo do não lugar?

Nas últimas décadas, devido ao processo de valorização e desenvolvimento
turístico/econômico do município de Tiradentes, sobretudo em torno do “centro histórico”, o
entorno das Águas Santas foi perdendo seu potencial turístico. Apesar disso e da deterioração
da área do balneário, o bairro despertou a atenção de professores concursados da Universidade
Federal de São João del-Rei recém-chegados na região, que perceberam a riqueza ambiental do
lugar. Atualmente, nas proximidades do balneário, muitas casas e construções são habitadas por
eles e por membros da alta sociedade de São João del-Rei. Já os antigos moradores, em
condições financeiras inferiores, mudaram-se para César de Pina, uma localidade mais simples
e mais afastada.

24

A região próxima ao balneário é arborizada e asfaltada. No local, além do balneário, é
possível encontrar opções de entretenimento, hospedagem e gastronomia, como pousadas, o
restaurante Senzala, a pizzaria Pizza Raro e o famoso bar das Goiabeiras, frequentado por várias
pessoas de toda região. Ali também estão o posto de saúde do bairro e a Igreja de Nossa Senhora
da Saúde. Os atuais moradores trabalham, majoritariamente, na cidade vizinha de São João
del-Rei, possuem veículos próprios e suas crianças frequentam escolas particulares
são-joanenses.
Já a região mais afastada do balneário, que é ocupada pelos primeiros moradores, não
possui asfaltamento; o transporte público é o meio mais utilizado e, apesar de manter uma
frequência média de uma hora, transita somente na região asfaltada. Além disso, até há pouco
tempo, a única linha de ônibus que atendia o local cumpria o trajeto Águas Santas-São João
del-Rei. Isso quer dizer que, entre o bairro e o centro do município de Tiradentes, não existia a
oferta de nenhum tipo de transporte público. Apenas recentemente, outra empresa
disponibilizou transporte público para o trajeto do bairro até Tiradentes. A população que habita
esse território trabalha, em grande parte, na casa dos moradores da região mais abastada, em
serviços gerais. As crianças estudam na Escola Municipal João Pio, e suas professoras também
moram nessa faixa territorial.
A relação do bairro com a cidade de Tiradentes e São João del-Rei também é
controversa entre as duas regiões. Tal fato ocorre porque os moradores oriundos do bairro vão
a Tiradentes apenas para resolver as pendências burocráticas na Prefeitura. A referência cultural
para a organização de suas vidas no cotidiano, para lazer, saúde e educação está em São João,
destino frequente para compras e passeios. Já os demais moradores – ligados à UFSJ e/ou de
outros estados do Brasil – têm uma relação mais distante com as duas cidades, sendo Tiradentes
sinônimo de lazer e turismo, e São João, de trabalho e de solução de pendências burocráticas.
A escola João Pio fica geograficamente localizada exatamente na divisa entre essas
duas “regiões “do bairro Águas Santas.

1.1.2 - A problemática do não: uma discussão acerca da identidade e do pertencimento

O distanciamento das duas regiões entre si e de grande parte da população local com
o município de Tiradentes, que detém a “posse” do bairro, transformou esse espaço em um não
lugar. Endossamos, aqui, o conceito de não lugar defendido por Ana Fani Alessandri Carlos
(1996). De acordo com a pesquisadora, o não lugar é o oposto de lugar. O lugar pressupõe a
construção de uma identidade diretamente associada ao ser humano e ao ambiente, ou seja, há
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uma relação de vivência entre o ser social e o espaço urbano ou o território que é construído
por ele.

[...] o lugar é, em sua essência, produção humana, visto que se produz na
relação entre espaço e sociedade, o que significa criação, estabelecimento de
uma identidade entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por meios
de formas de apropriação para a vida. O lugar é produto das relações humanas,
entre homem e natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano
do vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e sentidos
que são tecidos pela história e cultura civilizadora, produzindo a identidade.
Aí o homem se reconhece porque aí vive. O sujeito pertence ao lugar como
este a ele, pois a produção do lugar se liga indissociavelmente à produção da
vida [...]. A identidade, no plano vivido, vincula-se ao conhecido-reconhecido.
A natureza social da identidade, do sentimento de pertencer ou de formas de
apropriação do espaço que ela suscita, liga-se aos lugares habitados, marcados
pela presença, criados pela história fragmentária feitas de resíduos e detritos,
pela acumulação dos tempos. Significa para quem aí mora “olhar a paisagem
e saber tudo de cor”, porque diz respeito à vida e seu sentido, marcados,
remarcados, nomeados, natureza transformada pela prática social, produto de
uma capacidade criadora, acumulação cultural que se inscreve num espaço e
tempo – essa a diferença entre lugares e não lugares [...] (CARLOS, 1996, p.
28).

O não reconhecimento dos moradores oriundos do bairro com a parte mais abastada
das Águas Santas e do não pertencimento de todos os moradores em relação à cidade de
Tiradentes dificultam o processo de formação identitária e caracterizam a existência do não
lugar. A pesquisadora Helena Copetti Callai (2004), em artigo intitulado Um estudo do lugar
como possibilidade de construção da identidade e do pertencimento, afirma que o
reconhecimento dos indivíduos com o lugar em que habitam é o alicerce para que desenvolvam
a noção de pertencimento e identidade.
A crise de identidade e do não pertencimento/reconhecimento é tão grave no local que
até mesmo a Serra de São José não é considerada pelos moradores. Durante as atividades
realizadas na Escola João Pio, embora a serra aparecesse em algumas obras, as crianças não
tinham maior conhecimento sobre ela ou não sabiam da sua importância para a região, tanto
cultural quanto ambientalmente.
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1.2 - A “escolinha das Águas Santas” e a experiência do Projeto Fonte

A Escola Municipal João Pio foi fundada no ano de 1996 e, atualmente, oferece ensino
regular do 1º ao 5º ano e educação infantil para crianças de 4 e 5 anos, promovendo a
alfabetização e atenção primária das 7 horas às 11:30 horas.
Em 2014, a escola passou por um momento de transição, quando aderiu a um novo
método educacional, batizado como Projeto Fonte6. A partir da implantação do projeto
pedagógico, cuja proposta de ensino-aprendizagem era fundamentada na metodologia da Escola
da Ponte7, situada em Portugal, a escola passou a trabalhar em período integral, das 7h às 16h.
O projeto pedagógico Fonte, da Escola Municipal João Pio, foi implantado pelo
professor José Pacheco, um dos fundadores da famosa Escola da Ponte e consultor em
educação, atualmente residente em São Paulo. Segundo a educadora Maria do Carmo, que há
21 anos trabalha na Escola Municipal João Pio, “a mudança para o projeto, a princípio, foi um
susto, um monte de sensações misturadas: medo, insegurança, curiosidade, felicidade em poder
experimentar e arriscar uma nova proposta, uma nova linha de trabalho” (Informação verbal).8
A implantação do Projeto Fonte foi articulada por meio de um acordo firmado entre a
Secretaria de Educação, a Prefeitura de Tiradentes e o Projeto Âncora, mediado pelo professor
José Pacheco, no ano de 2013. Segundo Rezende (2014), a inauguração contou com a presença
do educador, que apresentou o projeto e coordenou o debate.

No dia 23 de janeiro, a escola municipal pôde receber um dos grandes
colaboradores da Escola da Ponte, o professor José Pacheco, que também
participa do Projeto Âncora. A reunião teve início por volta das 15 horas e
durou aproximadamente três horas. Estiveram presentes no local moradores
da comunidade, pais de alunos, voluntários, professores e autoridades, como
o prefeito Ralph Justino e a reitora da Universidade Federal de São João
del-Rei (UFSJ) Valéria Kemp (REZENDE, 2014, s./p).

6

A
implantação
do
Projeto
Fonte
foi
abordada
pelos
periódicos
locais:
<https://www.jornaldaslajes.com.br/integra/metodo-de-ensino-inovador-chega-a-tiradentes/1676/>. Acesso em 3
dez. 2018.
7
A Escola da Ponte, famosa mundialmente por suas inovações, foi a referência para o Projeto Fonte. Localizada
em Portugal, a Escola da Ponte desenvolveu uma metodologia na qual o aprendizado é promovido por meio de
projetos
de
ensino,
e
a
educação
não
é
seriada.
Mais
informações
disponíveis
em:<http://www.escoladaponte.pt/novo/> .
8
Entrevista realizada pela pesquisadora, em 2017, com a educadora Maria do Carmo. As demais declarações da
profissional foram obtidas na mesma entrevista.
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Figura 5 - Prefeito Ralph Justino apresenta o projeto Escola Fonte

Fonte: Rezende (2014).

No ano seguinte à implantação do Projeto Fonte, a escola foi escolhida para participar
da “Transformação Vivencial”, uma ação da Escola Projeto Âncora9, cujo objetivo é receber
educadores de outras instituições para um processo de imersão total na prática pedagógica
desenvolvida em sua sede, em Cotia, interior de São Paulo. De acordo com a educadora Maria
do Carmo, a experiência foi essencial para o projeto, pois, “somente depois dessa experiência,
é que conseguimos entender melhor o que era ‘a criança vai aprender o que quer’ e também foi
possível tranquilizar as famílias” (Informação verbal).
Em 2015, a Escola João Pio passou a integrar o Mapa da Inovação e Criatividade do
Ministério da Educação (MEC)10, devido à implantação do Projeto Fonte e à sua metodologia
arrojada. Esse reconhecimento projetou a cidade de Tiradentes como um destaque da educação
pública no país.

9

O Projeto Âncora foi implantado em São Paulo pelo professor Pacheco e segue as diretrizes metodológicas da
Escola da Ponte. O site do projeto disponibiliza as informações completas acerca da rotina vivencial e está
disponível no endereço: https://www.projetoancora.org.br/. Acesso em: 4 dez. 2018.
10
O Mapa de Inovação e Criatividade faz parte do Programa de Estímulo à Criatividade na Educação Básica do
MEC.
Mais
informações
sobre
o
programa
podem
ser
obtidas
no
site:<
http://simec.mec.gov.br/educriativa/mapa_questionario.php>. Acesso em: 4 dez. 2018.

28

Em 2013, quarenta e três anos depois da criação da Escola da Ponte, a Escola
Municipal João Pio, da Zona Rural de Tiradentes, Minas Gerais, criou o
“Projeto Fonte” e inovou a educação pública da região ao adotar a
metodologia da instituição portuguesa. E, agora, três anos após sua
inauguração, a instituição foi selecionada para integrar o Mapa de Inovação e
Criatividade, lançado no fim de 2015 pelo Ministério da Educação (MEC). No
modelo, as decisões são tomadas em equipe, por meio de assembleias
semanais. “Tanto os alunos quanto os educadores tem autonomia nas escolhas
que se referem aos processos de ensino e aprendizagem. Desta maneira, todos
os envolvidos são agentes participativos dos projetos realizados na escola”,
explica a tutora da Escola Municipal João Pio, Magda Frois, que prefere não
ser denominada como diretora. Como este modelo de escola não tem
separação por série, cada turma possui crianças com idades variadas. Assim,
as crianças colaboram com a aprendizagem uma das outras. De acordo com
Magda, o planejamento é focado em cada indivíduo. O aluno escolhe o que é
de seu interesse junto aos tutores. Quando o tema se esgota, alunos avaliam o
aprendizado, as dúvidas que restaram e o que pretendem aprender futuramente
(ISIS, 2016, s./p).

Por esse motivo, a escola assumiu, para as ações e práticas no processo de
ensino-aprendizagem, uma série de valores matriciais: respeito, afetividade, solidariedade,
honestidade e responsabilidade. A escolha desses valores busca despertar noções de cidadania,
colaboração e coletividade nos educandos.

Figura 6 - Atividades realizadas no Projeto Fonte

Fonte: Isis (2016)

Durante o período em que o Projeto vigorou, os encontros diários eram realizados em
espaços livres ou salas amplas. A metodologia aplicada era a educação por projetos, segundo a
qual cada educando propõe um tema de seu interesse e, a partir de diálogos com as educadoras,
são elaboradas questões e propostas para a alfabetização. Após a escolha dos temas, eram
definidos o roteiro e o planejamento diário da pesquisa.
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No desenvolvimento de cada projeto, todas as áreas de aprendizagem deveriam ser
contempladas (português, matemática, ciência, história e geografia). Na impossibilidade dessa
conquista, uma atividade complementar era oferecida, por meio de oficinas ministradas por
voluntários convidados, todos com formação acadêmica diversa. Ao contribuírem para o
amadurecimento dos educandos, esses parceiros também apoiavam a implementação do
projeto.

1.3 - A parceria com a UFSJ e a suspensão do Projeto Fonte

É exatamente no cenário de implantação do Projeto Fonte, em que a ruptura com os
métodos tradicionais de ensino possibilitou uma maior flexibilidade em relação ao modus
faciendi do processo de ensino-aprendizagem, que a escola firmou uma parceria com a
Universidade Federal de São João del-Rei. Um dos elos entre a universidade e a escola foi o
projeto de extensão Programa de Extensão PsicoEducar: interdisciplinaridade a favor da
promoção da saúde e da Educação em escolas públicas da Microrregião de São João
del-Rei - MG, coordenado pelo professor Dener Luiz da Silva, do curso de Psicologia da UFSJ.
O Programa, que foi contemplado pelo Edital PROEXT/MEC/SESu de 2015, teve em
sua composição uma equipe multidisciplinar, com onze professores de distintos Departamentos
da UFSJ e um professor colaborador do Instituto Federal Sudeste - MG (Campus São João
del-Rei). Ao longo de dois anos, através de quatorze projetos, foram ofertados oficinas e
dispositivos psicopedagógicos em várias escolas e instituições educacionais da região. Ao todo,
foram nove instituições atendidas, variando entre escolas públicas, instituições de acolhida,
dentre outras.
Em uma das vertentes do projeto11, a professora Filomena Bomfim coordenou as
atividades na Escola João Pio, com um projeto de práticas educomunicativas, realizado por uma
equipe composta pelos alunos colaboradores do curso de Jornalismo da Universidade Federal
de São João del-Rei. É justamente neste projeto que demos início às práticas educomunicativas
na escolinha.
O diálogo com a escola teve início em 2017 a partir de ações desenvolvidas como
extensionista no projeto PsicoEducar. Como o programa de mestrado ao qual a presente

11

A experiência do Programa PsicoEducar, incluindo as práticas e as atividades educomunicativas na Escola João
Pio, podem ser conferidas no livro TERZI, Alex Mourão; ANDRADE, Débora; SILVA, Dener Luiz da (Org).
Diálogos Inter (disciplinares): caminhos de um programa de extensão universitária. São João del-Rei: UFSJ,
2018.
Disponível
em:<https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/psicoeducar/PSICOEDUCAR%20%5B78%5D.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2018.

30

pesquisa está vinculada exigia uma pesquisa ativa e prática, houve uma coincidência de
demandas entre o Psicoeducar e a proposta de mestrado, possibilitando a realização de um
projeto piloto, antes mesmo do início da pesquisa propriamente dita.
No ano de 2017, após a posse do prefeito eleito José Antônio do Nascimento (Zé
Antônio do Pacu), o Projeto Fonte ficou ameaçado. Isso porque o projeto, apoiado em sua
gênese pelo prefeito anterior, começou a se popularizar entre os pais e passou a receber alunos
advindos de São João del-Rei, chegando a atender setenta alunos12. Este fato fez com que a
nova administração questionasse a viabilidade da continuação do projeto.

No dia 26 de janeiro, uma reunião para tratar do assunto contou com a
presença de pais e professores e também de autoridades da Prefeitura e da
Secretaria de Educação de Tiradentes. Segundo a secretária de educação de
Tiradentes, Nancy Malta, a Escola João Pio tem mais alunos da cidade de São
João del Rei. Como a Prefeitura de Tiradentes tem realizado um intenso corte
de gastos, o projeto não teria mais verba para continuar atuando sem a parceria
da Prefeitura de São João del-Rei, a fim de repartir as despesas (MACIEL,
2017, s./p).

Figura 7 - Autoridades se reuniram para discutir a permanência do projeto na escola

Fonte: Maciel (2017).

No dia 3 de fevereiro de 2017, outra reunião foi realizada entre a Prefeitura, a
comunidade escolar, os professores e o representante de pais de alunos, para discutir, mais uma
vez, as probabilidades de continuação do projeto. Conforme consta nos arquivos do portal da
Prefeitura de Tiradentes13, o projeto seria avaliado nos três meses seguintes para verificar a sua

12

Informação disponibilizada pela educadora Maria do Carmo, em matéria publicada pela Assessoria de
Comunicação da UFSJ. Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=6558. Acesso
em: 6 dez. 2018.
13
Disponível em:<http://www.tiradentes.mg.gov.br/noticia/9820>. Acesso em: 6 dez. 2018.
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viabilidade financeira, a atuação das instituições apoiadoras e a participação de familiares e
voluntários.
Figura 8 - Registro da segunda reunião

Fonte: Prefeitura de Tiradentes (2017).

Após essa reunião, como os rumores acerca do fechamento da escola permaneciam e a
situação era incerta, o ex-prefeito de Tiradentes Raph Justino iniciou uma articulação entre José
Antônio do Nascimento e Nivaldo Andrade, então prefeitos de Tiradentes e São João del-Rei,
respectivamente, a fim de solucionar a situação14. Apesar dos esforços, a incerteza sobre a
continuação do Projeto Fonte provocou um grande movimento de evasão escolar. Alguns meses
depois, o programa foi encerrado, tendo em vista os desacordos políticos.
Contudo, a parceria da escola com a universidade não terminou, e a equipe escolar
promoveu adaptações em sua grade horária para receber as oficinas oferecidas, por meio de
projetos de extensão. “São atividades de diversas áreas, que vão de matemática ao inglês,
passando pela informática. Ao mesmo tempo em que a equipe promove as oficinas, também
observa os interesses das crianças e planeja as atividades futuras” (UFSJ/ASCOM, 2017, s./p).
No primeiro semestre de 2017, os voluntários e bolsistas da iniciativa coordenada pela
professora Filomena tiveram que se desligar do projeto. Entretanto, a fim de dar continuidade
ao projeto de implementação de práticas educomunicativas na escola e visando fortalecer a
sociedade de aprendizagem por meio dos ecossistemas comunicativos, a presente pesquisa teve
início. A pesquisa preliminar possibilitou conhecer o ambiente escolar e planejar as ações
seguintes. Após a realização da primeira atividade educomunicativa, a pedagoga Vanessa

14

Na época, um periódico local fez uma matéria detalhada acerca da situação. Ver: RESENDE, José Venâncio de.
Depois do "susto", E. M. João Pio, de Tiradentes, pode voltar a ter período integral. Jornal das Lajes, Resende
Costa, 25 fev. 2017. Educação. Disponível em: <https://www.jornaldaslajes.com.br/integra/depois-doe34sustoe34-e-m-joao-pio-de-tiradentes-pode-voltar-a-ter-periodo-integral/2125> Acesso em: 6 dez. 2018.
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Carvalho passou a integrar a equipe do projeto, o que proporcionou o intercâmbio de
experiências, o aprendizado mútuo e maior abrangência da pesquisa.
Já no segundo semestre, a equipe ganhou a contribuição do ceramista e também
mestrando do PIPAUS Francisco Alessandri, estabelecendo, de fato, uma equipe
multidisciplinar. A sua chegada foi de grande importância para as práticas educomunicativas,
sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento das artes.
O projeto de inserção de práticas educomunicativas na Escola Municipal João Pio,
inicialmente um desafio frente ao período conturbado e de transições em que a escola se
encontrava, vem se mostrando uma experiência enriquecedora e prazerosa. A possibilidade de
instigar e fomentar o caráter crítico-apreciativo dos educandos, que muitas vezes se encontram
vulneráveis e suscetíveis a gestões públicas, é um dos motivos que impulsionam a sua
continuação.
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2 - A EDUCOMUNICAÇÃO COMO UM CAMPO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Este capítulo discorre sobre a Educomunicação, um dos pilares conceituais desta
pesquisa. Apresentaremos o histórico do termo, suas características, os estudiosos que
sistematizaram o campo, como Jesús Martín-Barbero e Ismar Soares de Oliveira, e as
contribuições teóricas de alguns precursores, tais como Célestin Freinet, Paulo Freire e Mario
Kaplún.
O objetivo é demonstrar a eficiência da Educomunicação como uma metodologia de
trabalho que se vale das artes, das urbanidades e da sustentabilidade, a fim de se estabelecer
como uma estratégia bem-sucedida no processo de ensino-aprendizagem.

2.1 - O conceito de Educomunicação: aproximações entre Educação e Comunicação

Nas últimas décadas, a conceituação sobre a prática de educação para a comunicação
tem sido discutida por diferentes autores, sendo apresentados distintos termos e diversas
metodologias. A inter-relação Comunicação/Educação talvez tenha existido desde os
primórdios das interações humanas, embora mais intuitiva e não tão sistematizada. Os
desbravadores do estudo desse fenômeno são o francês Célestin Freinet, o brasileiro Paulo
Freire e o argentino Mario Kaplún. Dentre os estudiosos do pensamento educomunicacional
latino, estão o colombiano Jesús Martín-Barbero e o brasileiro Ismar de Oliveira Soares.
No início do século XX, os estudos sobre a interface Comunicação e Educação já
tinham ganhado espaço nos Estados Unidos e no Canadá com a denominação media literacy15,
mas é na América Latina, sobretudo durante as décadas de 1970 e 1980, que são identificadas
as maiores contribuições e práticas.

Diferentemente do que ocorreu em outros continentes, o maior volume da
prática deu-se na América Latina [....]. No caso, o que as ações e os cursos das
entidades envolvidas pretendiam discutir não era exatamente o impacto das
mensagens sobre suas audiências, mas a relação que os receptores
estabeleciam com os meios de comunicação, ou, em outras palavras, o modo
como as audiências reagiam e se articulavam ao receber e ressignificar os
conteúdos midiáticos (SOARES, 2011b, p. 34).

15

Conceito melhor explicado em: MARTINO, Luís Mauro Sá. Media Literacy: competências midiáticas para uma
sociedade midiatizada. Líbero, São Paulo, v. 15, n. 29, p. 9-18, jun. 2012 Disponível em:<
https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/Texto-em-contexto-Media-Literacy.pdf > Acesso em: 8
abr. 2019
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A partir desses estudos, pôde-se constatar a existência de algo ainda maior que a relação
entre os campos da Comunicação e da Educação, um fenômeno mais profundo: a integração
entre eles. Na América Latina, esses estudos se aprofundaram de tal modo que, já na década de
1980, o conceito de Educomunicação, mesmo não nomeado dessa maneira, já aparecia em
textos de militantes como o argentino Mario Kaplún, inicialmente em um sentido menos
complexo, demonstrando apenas a preocupação com a necessidade de uma leitura crítica da
mídia.
Sistematizado na década de 1990 por uma equipe da Escola de Comunicação da
Universidade de São Paulo (ECA-USP), liderada pelo professor Ismar de Oliveira Soares, o
conceito de Educomunicação é definido como

[...] o conjunto das ações inerentes ao planejamento, à implementação e à
avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais,
assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas,
incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de
aprendizagem (SOARES, 2002a, p. 24).

A Educomunicação, portanto, traz em seu conceito a proposta de romper com a
formalidade e a rigidez dos métodos de ensino tradicional. Por isso, preza a relação dialógica
entre os saberes próprios do campo da Comunicação e aqueles da Educação. O professor Ismar
de Oliveira Soares (2002) defende o potencial das práticas educomunicativas para o intercâmbio
com a sociedade. Inseridas no ambiente escolar, elas viabilizam o desenvolvimento do aparato
crítico-apreciativo dos indivíduos, contribuindo, dessa forma, para a consolidação da cidadania
e auxiliando no fortalecimento da relação desses sujeitos com o mundo.
As práticas educomunicativas amparam uma pedagogia que utiliza os meios de
comunicação, sejam eles tradicionais ou alternativos, para promover e incitar a reflexão e
possibilitar

o

amadurecimento

da

capacidade

comunicativa

dos

educandos

e,

consequentemente, do seu aparato crítico-apreciativo. Para tanto, entende que cada ambiente é
único e, por isso, as ferramentas utilizadas também serão específicas. Isso significa que, em
determinada escola, a roda de conversa será o principal meio para o desenvolvimento das ações,
já em outra, talvez seja o celular. Cada ação é, assim, individualizada e, em todas, os sujeitos
são incentivados a ter voz ativa.
Essa concepção sobre a importância da Educomunicação para o fortalecimento da
cidadania é corroborada pela pesquisadora da comunicação e fundadora da revista
Comunicação & Educação Maria Aparecida Baccega. Segundo a estudiosa, a prática da
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educação para a comunicação não pode ser reduzida, de modo algum, à mera utilização de
tecnologias ou ao contato com os meios.

Por isso, comunicação/educação inclui, mas não se resume a educação para os
meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de aula, formação
do professor para o trato com os meios etc. Tem, sobretudo, o objetivo de
construir a cidadania, a partir do mundo editado devidamente conhecido e
criticado. Nesse campo, cabem: do território digital à arte-educação, do meio
ambiente à educação a distância, entre muitos outros tópicos, sem esquecer os
vários suportes, as várias linguagens – televisão, rádio, teatro, cinema, jornal,
cibercultura etc. Tudo percorrido com olhos de congregação das agências de
formação: a escola e os meios, voltados sempre para a construção de uma nova
variável histórica (BACCEGA, 2009, p. 20.)

Isso significa que as práticas educomunicativas não precisam, necessariamente, estar
associadas a alguma tecnologia, isso porque a Educomunicação pressupõe a interface entre
Comunicação/Educação, que se estabelece essencialmente pela comunicação dialógica.
A importância da educação comunicativa pode ser melhor compreendida quando
analisamos o papel da comunicação e a relevância do dialogismo nas relações humanas. Jürgen
Habermas, autor de obras como Teoria do Agir Comunicativo (2012), vê na comunicação o
principal caminho da investidura do homem enquanto ser social. É importante destacar que, de
acordo com Soares (2014b), as reflexões de Habermas não são originadas ou não se reduzem a
campos específicos, como os da Educação ou da Comunicação, mas são sobre o mundo social
como um todo.
Soares (2014b) salienta que o modelo da Teoria da Ação Comunicativa (TAC) de
Habermas parte da constatação de que as pessoas usam a linguagem para se organizarem
socialmente, processo construído por meio da interação dos interlocutores, que buscam o
consenso e a extinção de toda coerção interna de posturas. O modelo de ação comunicativa
proposto por Habermas se aproxima do dialogismo sugerido por Paulo Freire (1979), ao partir
da afirmação de que a comunicação seria um agir, um comportamento, uma expressão humana
observável e identificável, pela qual as ações são orientadas para o entendimento e interação
mútua; portanto, o ser que inicia o processo comunicacional é também produto dos processos
de socialização.
Ao alvitrar a importância do dialogismo, Paulo Freire (1979) defendia que o diálogo é
um elo essencial de medição entre a comunicação e a educação, pois exerce um papel
fundamental para a consolidação do pensamento crítico. Sem diálogo, não existe comunicação
e, consequentemente, não há a configuração da educação.
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A confluência do dialogismo com a ação comunicativa corrobora o fato de que o ato
comunicativo presente na educação visa à troca de saberes, ou seja, aprender é o objetivo
principal da ação comunicativa no processo educacional. As congruências entre essas
concepções nos remetem à conclusão de que o processo de aprendizagem pode ser visto como
um elo entre a comunicação e a educação, firmado pela ação comunicativa.
Por meio de ações e projetos planejados colaborativamente, a Educomunicação
configura-se como uma nova proposta para a análise e a revisão de padrões teóricos e práticos
que fomentam a comunicação. Ao promover o intercâmbio de saberes entre os indivíduos,
contribui para o despertar de "sujeitos sociais e políticos preocupados com o reconhecimento
prático, no cotidiano da vida social, do direito universal à expressão e à comunicação"
(SOARES, 2014a, p. 24).
Portanto, nesta pesquisa, endossamos, de algum modo, o viés subversivo16 da
Educomunicação, considerando que ela proporciona a integração entre comunicação e
educação, a revisão de padrões teóricos e práticos, bem como a sua ressignificação e promove,
sobretudo, o amadurecimento do caráter crítico-apreciativo dos indivíduos. Sob essa ótica, não
há dúvidas de que um sujeito crítico e autônomo é capaz de interferir em sua realidade e exercer
a cidadania, fomentando a coletividade e a formação de ecossistemas comunicativos.

2.1.1 - Os ecossistemas comunicativos

Para Soares (2000), a implementação das práticas educomunicativas não está nas
tecnologias, mas em como elas são utilizadas no modelo de comunicação. Elas devem ser
instrumentos para a promoção de ecossistemas comunicativos que priorizam as relações
humanas. A Educomunicação só é corporificada quando a comunicação se efetiva e os sujeitos
assumem suas vozes.
O educador-comunicador colombiano Jesús Martín-Barbero (1996) foi quem articulou
o conceito de ecossistema comunicativo, a fim de designar o ambiente que se forma pela
presença das tecnologias e/ou meios de comunicação no nosso cotidiano e pela consequente
trama de configurações estabelecidas por essa formação, na qual as linguagens, as
representações e as narrativas atuam e são ressignificadas. Para Martín-Barbero (2005) a
humanidade vive um momento em que há a necessidade de se constituir um ecossistema
abrangente, atento tanto ao conhecimento em si quanto à sua produção.
16

No que diz respeito ao afastamento dos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem.
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O professor Ismar de Oliveira Soares (2002b), considerando as contribuições teóricas
de Martín-Barbero, ressalta o fato de a Educomunicação se sustentar

a partir de um substrato comum que é a ação comunicativa no espaço
educativo, ou seja, a comunicação interpessoal, grupal, organizacional e
massiva, promovida com o objetivo de produzir e desenvolver ecossistemas
comunicativos através da atividade educativa e formativa (SOARES, 2002b,
p. 125).

O estudioso alerta também para a questão de que a implementação do ecossistema
comunicativo se consolida no espaço educativo, por meio de planejamentos, práticas e ações
sob a perspectiva da gestão comunicacional. Segundo ele, “a organização do ambiente, a
disponibilidade dos recursos, o modus faciendi dos sujeitos envolvidos e o conjunto das ações
caracterizam determinado tipo de educação comunicacional” (SOARES, 2002b, p. 125).
Podemos afirmar, então, que o locus de ação da Educomunicação são os ecossistemas
comunicativos, que, consoante Martín-Barbero (2000b, p. 54) “estão se convertendo em algo
tão vital como o ecossistema verde, ambiental”. Por isso, buscam o equilíbrio e a harmonia nas
relações e a descentralização do agir comunicativo.
Os ecossistemas comunicativos atuam em todas as vertentes permeadas pela
comunicação e não apenas em ambientes tecnológicos. Isso porque são compostos por
indivíduos que podem participar e atuar em mais de um grupo. No entanto, Soares (2002c)
ressalva que um ecossistema comunicativo deve se iniciar por um ponto comum a todos os
integrantes, para que contenha fluxos comunicativos positivos.
Desse modo, o conceito explanado nesta pesquisa acerca dos ecossistemas
comunicativos e o resultado que se pretende obter com a realização das práticas
educomunicativas na Escola Municipal João Pio referem-se a um ambiente que considera a
coletividade fundamental para que as práticas possam ser estabelecidas efetivamente e a
interface Comunicação-Educação se instaure por meio do dialogismo.

2.2 - O histórico da Educomunicação

Na primeira metade do século XXI, emergiram várias correntes teóricas que se
dedicaram a compreender e analisar as consequências da inundação das novas tecnologias na
vida em sociedade. Muitos estudiosos buscaram elucidar as relações entre as produções
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midiáticas e as diversas esferas sociais, com o intuito de fomentar a noção de cidadania nos
indivíduos. Essa ação ficou conhecida como educação midiática.
A Educomunicação se apropriou, ressignificou e ampliou a concepção de educação
midiática ao propor a integração entre os campos da Educação e da Comunicação,
reconhecendo as especificidades de cada um e a potência do diálogo entre eles. É justamente a
valorização da análise crítica do indivíduo e a sua reestruturação participativa na sociedade
como sujeito atuante e disposto a interferir na realidade que a torna um instrumento poderoso.
De acordo com Soares (2014a), é importante destacar que, na América Latina, a
educação midiática remonta à década de 1960. Em 1968, por iniciativa do pedagogo Luís
Campos Martinez, surgiu, na cidade de Quito, o "Plan DENI", uma proposta de trabalho de
análise e produção cinematográficas com crianças. Segundo Soares (2014a, p.19),

a partir de l969, a OCIC (Organização Católica Internacional de Cinema)
assumiu o PLAN-DENI e, ao longo das três décadas seguintes, o multiplicou
em países como o Uruguai, o Brasil, o Paraguai, a República Dominicana,
além do Equador. No Brasil, o programa denominou-se Cineduc,
estabelecendo-se no Rio de Janeiro, com atuação até o presente momento.
Bebendo, inicialmente, dos fundamentos do protocolo cultural, o
PLAN-DENI converteu-se no mais precursor exemplo da prática
educomunicativa, no continente latino-americano.

A literatura surgida dos estudos latino-americanos promoveu o marco no
aprofundamento da inter-relação entre educação e comunicação, no qual a comunicação
começou a ser compreendida como um possível ato pedagógico e a educação como um ato
comunicativo. Isso porque, ao contrário do que ocorria nos Estados Unidos, onde a
Educomunicação apresentava-se por meio da educação para uma leitura crítica da mídia e da
mediação tecnológica na educação, na América Latina, embora essas subáreas também fossem
recorrentes, uma terceira vertente ganhou relevância: a gestão da comunicação em espaços
educativos, aqui compreendida “como o conjunto dos procedimentos voltados a criar o que
Martín-Barbero define como ecossistemas comunicativos” (SOARES, 2002b, p.18). Conceitos
tradicionais como 'educação para a televisão' ou para outra mídia em particular começaram a
dar lugar à 'educação para comunicação', entendida como fenômeno humano e político.
Sobre o papel desbravador da América Latina no estudo da interface
educação-comunicação, Soares explica que
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foi, na verdade, no âmbito do debate em torno do desenvolvimento da
América Latina – e não na discussão da questão específica da influência da
mídia na sociedade – que teve início a ação articuladora da Unesco, na
tentativa de aproximar Comunicação e Educação, na esfera das políticas
públicas. Para tanto, a organização promoveu um encontro no México, em
dezembro de 1979, reunindo os ministros da Educação e do Planejamento dos
países do continente, com o objetivo de examinar os problemas fundamentais
da educação no contexto do desenvolvimento geral da região, criando, para
tanto, um plano comum, denominado Projeto Principal de Educação na
América Latina e Caribe. Em decorrência, em abril de 1981, a Unesco reuniu
ministros da Educação, em Quito, para especificar as ações nas áreas do uso
dos meios de comunicação nas escolas, bem como no tópico da educação
crítica frente às mensagens massivas (SOARES, 2014a, p. 20).

A pesquisadora Cicília Peruzzo (2002) salienta o fato de que as experiências de
comunicação popular que aconteceram na América Latina, e mais especificamente no Brasil,
conformam práticas educomunicativas que ultrapassaram o âmbito da educação formal, uma
vez que foram, em sua maioria, mediadas por Organizações não Governamentais (ONGs) e
outras entidades do terceiro setor. Segundo a autora, essas práticas eram realizadas sob uma
perspectiva cidadã, tendo como base o fazer coletivo. As temáticas abordadas por meio do
processo educomunicativo nesses grupos englobam diversos nichos de conhecimento, como os
direitos humanos e a ecologia.
A partir desses marcos, a UNESCO começou a apoiar diversos encontros e ações sobre
a temática, o que favoreceu o surgimento de uma significativa base teórica, pautada, sobretudo,
em "uma reflexão articuladora das práticas de comunicação, entendidas como fluxos culturais,
focada no espaço das crenças, costumes, sonhos, medos ‒ o que, enfim, configura a cultura do
cotidiano" (SOARES, 2014c, p 13).
As inquietações geradas pela escola latina de comunicação culminaram com estudos
que deram sustentação teórica para a criação da Nova Ordem Mundial de Informação e
Comunicação (NOMIC), nos anos 1970. O surgimento das discussões que configuraram a
instituição vai de encontro ao período histórico da Guerra Fria, quando o debate acerca do
direito à comunicação e à informação se tornava cada vez mais explícito, baseado, sobretudo,
em uma denúncia do desequilíbrio informativo causado pelas disparidades da polarização
norte-sul, desencadeadas, por sua vez, pelas divergências econômicas dos países.
Entre os anos de 1976 e 1978, essa questão chegou até as Nações Unidas e foi criada,
na UNESCO, a Comissão Internacional para o Estudo de Problemas de Comunicação, que
contava com a colaboração de notáveis, como o uruguaio Gabriel García Márquez e o chileno
Juan Somavia, sendo presidida por Sean MacBride, como explica Marques de Melo (2008).
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Apesar de a comissão ter se desmantelado devido à falta de recursos da UNESCO e não
ter sido implantada em nenhum país, as pesquisas produzidas durante o período de duração da
NOMIC foram publicadas em um compilado que ficou conhecido como Relatório MacBride17,
na década de 1980, como explica Marques de Melo (2008). As inquietações ali reunidas
contribuíram para a evolução do questionamento sobre o papel desempenhado pela
comunicação, sua interferência e seu vínculo com outras áreas, como a educação. Os
desequilíbrios comunicacionais apontados outrora pelo relatório acentuam-se quando novos
elementos são agregados ao conceito de bem público: cultura, conhecimento, educação, saúde,
sustentabilidade, diversidade racial e cultural.
Alguns anos depois, já na década de 1990, com a sistematização do campo da
Comunicação, o conceito de Educomunicação foi consolidado pela Escola de Comunicação e
Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), como uma forma de nomear uma área que
integra comunicação e educação e caracteriza-se por ser um campo específico de intervenção
social.
Entre os anos de 1997 e 1999, o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da
Universidade de São Paulo (USP) realizou uma pesquisa, coordenada pelo professor Ismar de
Oliveira Soares, que mapeou e “trabalhou com uma amostragem representativa de programas e
projetos que, em 12 países da América Latina, desenvolviam algum tipo de trabalho na interface
entre a comunicação social e a educação” (SOARES, 2011b, p. 34).

A pesquisa do NCE levou em conta justamente o fenômeno do crescimento
da “ação comunicativa” na sociedade e buscou saber como a inter-relação
Comunicação/Educação ocorre na realidade prática das relações sociais.
Detectou, então, que a questão da cidadania vem apresentando-se como o
enlace de todas as experiências no campo. A pesquisa do NCE/ECA/USP
constatou, também, que um grupo significativo de agentes culturais, no Brasil,
na América Latina e em outras partes do mundo, vem pautando seus projetos
e suas ações a partir da concepção de que a comunicação é um bem social de
suma importância que deve ser analisado e implementado exclusivamente sob
a ótica do bem comum. A questão não é mais o que o mercado determina, mas
o que a sociedade deseja e necessita (SOARES, 2004, p.5).

Em 1998, o Núcleo organizou, com o apoio do World Council for Media Education, o
I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, tendo como tema “Multimedia and
Education in a Globalized World”. O “evento foi realizado simultaneamente nas sedes do
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Instituto Cultural Itaú e do Sesc Pompeia, com a participação de 1.500 pessoas, tendo como
palestrantes internacionais 170 especialistas provenientes de 30 países” (SOARES, 2014a,
p.22).
Em setembro de 2001, o NCE iniciou o programa "Educom.radio – Educomunicação
pelas ondas do rádio: construindo a paz pela comunicação", que atendia professores, alunos e
membros das comunidades educativas de 455 escolas da cidade de São Paulo, em uma parceria
precursora com a Prefeitura.
No ano de 2009, a Câmara Superior de Ensino do Conselho Universitário da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) aprovou, por meio de uma resolução de
criação do curso de Bacharelado em Comunicação Social, a habilitação em Educomunicação,
tornando-se a primeira do tipo em todo o país. Em 2011, o Departamento de Comunicações e
Artes (CCA) da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP)
instalou a primeira Licenciatura em Educomunicação do Brasil.
Podemos observar, portanto, que a retrospectiva evolutiva da Educomunicação
perpassa vários conceitos e direcionamentos. Suas raízes atravessam o estudo do impacto dos
meios de comunicação na vida em sociedade, a necessidade de amadurecimento do caráter
crítico-apreciativo dos indivíduos até se consolidar: como um "campo de intervenção social na
interface entre a comunicação e a educação" (SOARES, 2014c, p. 16).

2.3 - Revisão de literatura: contribuições teóricas

Apresentamos a seguir alguns teóricos precursores e sistematizadores da interface
Comunicação/Educação e suas contribuições para a configuração da Educomunicação.
Iniciamos nossa trajetória com o pedagogo francês Célestin Freinet.
O pensamento do educador é pautado em valores de cooperativismo e na preocupação
com a horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem. Crítico ferrenho da escola
tradicional, Freinet incentivava um modelo de educação inovador e aberto a novas perspectivas
de ensino.

essa escola [tradicional] já não prepara para a vida, não está voltada nem para
o futuro, nem mesmo para o presente, ela insiste em um passado caduco, como
aquelas velhinhas que, por terem alcançado um sucesso merecido durante sua
plena juventude, não querem mudar em nada seu gênero de vida nem as modas
que tão certo deram, e amaldiçoam a evolução, ao seu redor, de um mundo
condenado (FREINET, 1995, p. 3).
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Freinet defendia que a escola e os métodos educacionais utilizados no processo de
ensino-aprendizagem tradicionais submetiam-se aos anseios burgueses e eram fruto do
capitalismo.

A instrução do povo se tornou uma necessidade econômica. O capitalismo
triunfante institui, portanto, a escola pública, a qual foi, pelo menos por um
tempo, adaptada aos objetivos específicos que tinham motivado seu
surgimento. Não se trata, no fundo – quaisquer que fossem as teorias e os
discursos acadêmicos dos idealistas – de elevar o povo, senão de prepará-lo
para preencher com mais eficiência e racionalidade as tarefas novas que o
maquinismo lhe ia impondo. Ler, escrever, contar tornavam-se as técnicas de
base sem as quais o proletário não era nada a não ser um operário medíocre.
Da mesma forma, rudimentos de literatura, de geografia, de história, de
ciências e moral deveriam aperfeiçoar a adaptação do indivíduo aos estreitos
limites do seu novo quadro econômico (FREINET, 1995, p. 9).

Para Freinet (1980), portanto, a educação deve conscientizar os sujeitos, buscando,
principalmente, aprimorar o aparato crítico-apreciativo de cada indivíduo. O estudioso salienta
a importância de os educadores e da própria escola se adaptarem ao ambiente em que estão
inseridos, já que, “quanto maior for o desequilíbrio existente no meio, maior e mais vasto é o
papel da educação” (FREINET, 1976, p. 36). Por isso, para ele, a essência de um trabalho
pedagógico que objetiva, acima de tudo, elevar o ser o humano é a cooperação, alcançada
somente por meio do diálogo. “Devemos mergulhar nossa prática educativa em uma atmosfera
de trabalho-jogo, em que um desenha, outro escreve e outro recorta, em que todos trabalham
em cooperação” (FREINET, 1976, p. 106).
Durante sua trajetória, Freinet instituiu algumas práticas pedagógicas precursoras,
como o jornal escolar, a troca de correspondência e as aulas-passeio, hoje vistas como
essencialmente educomunicadoras. Essas ações, regidas pelos princípios da cooperação e da
simplicidade, ainda que consideradas experimentais, demonstravam um impulso revolucionário
e emancipatório.
Ao lado de Freinet, as concepções do educador brasileiro Paulo Freire também são de
extrema importância para a compreensão da Educomunicação. Freire inaugurou o pensamento
dialógico, democrático e libertador na pedagogia nacional e latino-americana, transformando-se
em um marco na história da Educação. Para ele, o dialogismo é o elo de mediação entre
comunicação-educação, “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de
gerá-lo. Sem ele, não há comunicação e, sem esta, não há verdadeira educação" (FREIRE, 1987,
p. 47). Mais do que defender o poder do diálogo no processo de horizontalização do
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conhecimento, Freire explicitou as convergências e as aproximações entre educação e
comunicação, uma vez que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação
dos significados” (FREIRE, 1979, p. 69).
As concepções de dialogismo do educador brasileiro, presentes principalmente em sua
obra clássica Extensão ou Comunicação (1979), demonstram a importância da educação no
processo de aprendizagem. Nesse texto, Freire também atenta para o fato de que a
problematização e a conscientização são fundamentais no ato pedagógico e devem ser
consideradas anteriormente à utilização de uma técnica ou tecnologia. “E ser dialógico, para o
humanismo verdadeiro, não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo.
Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na
transformação constante da realidade" (FREIRE, 1979, p. 28).
As reflexões desenvolvidas em Extensão e Comunicação são aprofundadas na obra
Pedagogia do oprimido (1987). Ao propor a horizontalidade no processo educacional, Freire
não só incentiva a autonomia dos estudantes, mas também aponta o dialogismo como
força-motriz para a reflexão ativa e a consolidação do senso de cidadania. A “pedagogia da
autonomia” (FREIRE, 2002) advoga a favor do rompimento com os padrões pedagógicos
tradicionais enraizados no monopólio e na hierarquia do saber. Como alternativa, Freire propõe
uma pedagogia baseada na intersubjetividade, na qual educadores e educandos desempenham
o papel de “sujeitos interlocutores”.
Freinet e Freire contribuíram em grande escala para a problematização das questões
relacionadas à educação tradicional, ao mesmo tempo em que inseriram a Comunicação no
debate e propuseram, ainda que não de maneira sistematizada, a confluência dos dois campos
e a consequente interface Comunicação/Educação. As concepções desses autores foram fontes
de
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Comunicação/Educação. Mario Kaplún, por exemplo, se baseou nas críticas feitas por Freire à
educação para propor o que ele chamava de comunicação transformadora.
Kaplún nasceu na Argentina, no ano de 1923, foi radialista, escritor e educomunicador,
sendo defensor da educação comunicativa ou educação problematizadora. Em sua concepção,
educar-se é envolver-se em um processo de múltiplos fluxos comunicativos e, quanto mais rica
for a trama de interações comunicacionais, mais educativo será o sistema (KAPLÚN, 1992). A
horizontalidade defendida por ele, da mesma maneira que para Freire, baseia-se na troca
dialógica entre os interlocutores.
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As contribuições teóricas de Kaplún (1984) foram muito importantes para a
Educomunicação. Para o estudioso, a comunicação associada à educação forma um campo de
intervenção social capaz de promover mudanças políticas e sociais. Ao defender a importância
da educação na prática comunicativa, Kaplún afirmava que a comunicação popular,
desprendida dos vícios tradicionais, sempre almeja um resultado educativo. Por isso, o autor
acreditava no viés da educação problematizadora como um mecanismo para despertar e
fomentar o aparato crítico-apreciativo dos indivíduos.

O que importa aqui, mais do que ensinar coisas e transmitir conteúdos, é que
o sujeito aprenda a aprender; que seja capaz de raciocinar por si mesmo, de
superar as constatações meramente empíricas e imediatas de seu entorno
(consciência ingênua) e desenvolver sua própria capacidade de deduzir, de
relacionar, de elaborar sínteses (KAPLÚN, 1987, p. 52).

Kaplún desenvolveu várias ações18 ligadas à educação/comunicação, sendo que, para
ele, a comunicação deve ser vista como componente pedagógico e não como mero instrumental
midiático e tecnológico. O método Cassete-foro (1976), um dos seus principais legados, foi
disseminado e recebeu ajuda financeira de Luiz Beltrán e Elizabeth Fox para ser colocado em
prática com grupos de agricultores uruguaios, entre os anos de 1977-1978. Esse método prezava
a comunicação participativa, uma vez que oferecia canais e mecanismos que permitiam aos
grupos de base participantes determinar com independência os conteúdos temáticos do
programa e gerar suas próprias mensagens. Segundo Kaplún, o método Cassete-foro é um “[...]
sistema de comunicação para a promoção comunitária e a educação de adultos, colocado a
serviço de organizações populares – rurais e urbanas – centrais cooperativas, centros de
educação popular, programas de educação a distância etc” (KAPLÚN, 1988, p. 9).
As abordagens defendidas pelos autores prógonos deram sustentação a algumas das
principais características da Educomunicação, além de nortear e embasar as pesquisas dos
teóricos sistematizadores do campo, como é o caso de Jesús Martín-Barbeiro e Ismar de
Oliveira Soares. O teórico colombiano Jesús Martín-Barbero, que possui formação acadêmica
multidisciplinar, contribuiu muito para a configuração da Educomunicação. O pesquisador foi
um estudioso da interface Comunicação/Educação e desenvolveu a Teoria das Mediações

18

Importante ressaltar que as pesquisas de Kaplún foram desenvolvidas com grupos ou movimentos populares,
sejam eles situados no meio rural ou urbano.
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Culturais19, que busca entender o processo comunicacional a partir dos dispositivos
socioculturais que compreendem a emissão e a recepção das mensagens. Barbero foi um grande
defensor da comunicação participativa/popular e, em suas obras, também se nota uma
preocupação com a necessidade de horizontalizar a comunicação.
A importância da educação comunicativa e a necessidade de romper com os métodos
da escola tradicional foram assuntos muito recorrentes nas obras de Martín-Barbero.

Una reacción, que coloca a esas instituciones a la defensiva, está impediendo
compreender la envergadura de los cambios que atravesamos. Pues el denso
entorno de información, que recubre e impregna todas las actividades del vivir
social, entremezcla saberes muy distintos y formas muy diversas de aprender,
lo que lo descentra por relación al sistema educativo que aún nos rige. [...] una
tranformación en los modos de circulación del saber, como la que estamos
viviendo, es una de las más profundas transformaciones que puede sufrir una
sociedade (MARTÍN-BARBERO; LLUCH, 2011, p. 18).

Isso significa que, para Martín-Barbero, a mudança do paradigma educacional por
meio da comunicação é uma das transformações mais eficazes e importantes que poderia
ocorrer na sociedade. Essas recorrentes alterações nas configurações sociais e na vida em
comunidade colocam o protagonismo juvenil, projetado pelo cenário midiático, como um dos
pontos centrais nas reflexões de Barbero.

a inseguridade que esse descentrado e despacializado modo de habitar
implica, especialmente as novas gerações respondem refazendo as figuras da
socialidade: essas tribos, cuja ligação não provém nem de um território fixo
nem de um consenso racional e duradouro, mas da idade e do gênero, dos
repertórios estéticos e dos gostos sexuais, dos estilo de vida e exclusões
sociais (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 187)

As contribuições dos teóricos da América Latina com estudos acerca da interface
Comunicação/Educação viabilizaram o processo de consolidação da Educomunicação, como
dito anteriormente. Ismar Soares de Oliveira, pesquisador e professor vinculado à Universidade
de São Paulo, coordenou o Núcleo de Comunicação e Educação/ECA-USP entre 1996-2014,
promovendo uma série de pesquisas e ações inerentes às práticas educomunicativas. No texto
Gestão comunicativa e educação: caminhos da educomunicação, Soares (2002b) defende as
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ações educomunicativas inseridas no contexto escolar como práticas que potencializam o
intercâmbio com a sociedade. Para o estudioso, elas viabilizam o desenvolvimento do aparato
crítico-apreciativo dos indivíduos, contribuindo, dessa forma, para a consolidação da cidadania
e auxiliando no fortalecimento da relação dos sujeitos com o mundo.
A preocupação com a horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem e com a
formação dos educadores também são comtempladas nas obras de Soares.

[...] o professor necessita ser reeducado não apenas para deixar de ser o
transmissor de conteúdos, mas também para tornar-se um desenvolvedor de
questionamentos. Mais do que nunca, a adoção de novas tecnologias exige
que os educadores aprendam a dialogar com seus alunos para que consigam
mediar uma troca mais aprofundada de argumentos e procedimentos voltados
ao desenvolvimento de atitudes críticas (SOARES, 2014b, p. 27).

A respeito da importância da comunicação dialógica, Soares (2011b, p. 17) afirma que
a "educação só é possível enquanto ação comunicativa", uma vez que "toda comunicação é uma
ação educativa".
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Educomunicação e dos princípios e características que a norteiam. Finalizamos este tópico
resumindo as características da Educomunicação apresentadas anteriormente. A primeira delas
é o dialogismo. Na Educomunicação, o processo de ensino-aprendizagem se constrói de
maneira dialógica, participativa e interativa, pois, assim, favorece-se a troca de conhecimentos
entre educador e educando, a horizontalidade do processo e a valorização das vozes de cada
sujeito. Portanto, neste trabalho, tanto educador quanto educando são atores sociais ativos e sua
relação de interação deve ser positiva e propositiva. Isso implica a descentralização dos saberes
e a não hierarquização da relação, o que, de forma abrangente, possibilita o protagonismo
juvenil.
As práticas educomunicativas instigam, portanto, a capacidade crítica dos indivíduos,
levando em consideração o papel transformador da educação e a sua importância para a
consolidação de valores e para a ampliação de horizontes. Ao contribuir para o desenvolvimento
desse aparato crítico, a Educomunicação estimula a valorização da participação social e a
compreensão do papel que o indivíduo ocupa enquanto cidadão. Por conseguinte, fortalece a
noção de cidadania.
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Os princípios defendidos pelas práticas educomunicativas partem da ação colaborativa
e da solidariedade, evidenciando que o processo de ensino-aprendizagem somente é satisfatório
quando o conhecimento ocorre em um fluxo duplo e contínuo, em que a contribuição não parte
apenas do educador, mas também do educando. Essas características demonstram que, ao ver
ambas as partes envolvidas como contribuintes colaborativos e solidários, a Educomunicação
privilegia a horizontalidade do processo e a comunicação educativa, que parte da premissa da
importância de uma Comunicação que seja educativa e de uma Educação que seja
comunicativa.
Outra característica muito importante da Educomunicação é a transdisciplinaridade.
Ou seja, as práticas educomunicativas prezam a não hierarquização dos saberes, uma vez que
transitam entre diversos campos do conhecimento. Por fim, ressaltamos a natureza subversiva
da Educomunicação. As práticas educomunicativas contribuem para a quebra de paradigmas
educacionais e a implantação de novas formas de educar, subvertendo um sistema educacional
fechado e opressor.
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3 - ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE

O presente capítulo busca compreender como se estabelece a interação entre a
Educomunicação, as Artes, as Urbanidades e a Sustentabilidade. Para tanto, elucidamos,
inicialmente, a relação entre território/espaço e a educação, embasados em autores como
Mayumi Lima e David Harvey. As contribuições de Fayga Ostrower, Gaston Bachelard e
Célestin Freinet são especialmente ricas para pensarmos a criatividade, a imaginação, a
liberdade de expressão e a arte. Por fim, os textos de Enrique Leff e Davide Brocchi
fundamentam as questões do consumo e da sustentabilidade.

3.1 - A escola e os territórios e espaços educativos

Uma das inquietudes iniciais desta pesquisa foi aprimorar a leitura sobre a conjunção
conceitual entre território, espaço e educação. Sendo assim, debruçamo-nos sobre as
contribuições teóricas da arquiteta e pesquisadora Mayumi Watanabe Souza Lima. Destacamos
a obra A criança e a escola (1989), que aborda a questão do espaço e sua importância
pedagógica. Para melhor compreender a obra da autora, recorremos, também, à dissertação de
Cássia Schroeder Buitoni, intitulada Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço
para a educação (2009). A abordagem de David Harvey (2008) sobre apropriação é
especialmente útil para entendermos a concepção de espaços e territórios educativos, presentes
nas reflexões de Mayumi Lima.
Inicialmente é importante ressaltar que, de acordo com Lima,

[...] o espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos para
medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança, existe o espaço-alegria,
o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta,
enfim, os espaços da liberdade ou da opressão (LIMA, 1989, p. 30).

Não há, na concepção da arquiteta, um espaço propriamente educativo. A partir da
apropriação dos usuários, o espaço se torna educativo. É a forma como os educadores e os
educandos interagem no/com o espaço que determina a construção do saber. Portanto, é preciso
oportunizar experiências significativas dentro de certo espaço para que educandos,
especialmente crianças, estabeleçam uma relação positiva e propícia ao conhecimento. Isso
significa aceitar a existência de uma pedagogia do espaço.
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Nesse viés, podemos afirmar que as experiências proporcionadas pela escola aos
estudantes, sobretudo das séries iniciais, estão estreitamente ligadas às questões relacionadas
ao território ocupado. Assim sendo, é importante que as relações formadas em um ambiente
escolar oportunizem a troca horizontal, a identificação – individual e coletiva –, e a autonomia.
Por isso, os espaços tornam-se educacionais e, com essa transformação, configuram-se
instrumentos de poder, como salienta Lima (1989).
Em consonância com Lima, Azevedo (2014) defende que a escola incorpore ao
território educativo ruas, praças, edifícios públicos, bibliotecas, museus, centros culturais e
esportivos existentes na cidade. Esse potencial educativo dos espaços – leia-se cidade – é
impulsionado quando o ser humano exerce seu direito essencial de se apropriar dos espaços
públicos.

O direito à cidade não é apenas um direito condicional de acesso àquilo que
já existe, mas sim um direito ativo de fazer a cidade diferente, de formá-la
mais de acordo com nossas necessidades coletivas, definir uma maneira
alternativa de simplesmente ser humano. Se nosso mundo urbano foi
imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito (HARVEY, 2008,
p. 49).

A premissa defendida por esta pesquisa é a de que a escola deve cumprir seu papel
cidadão e fornecer as alternativas necessárias para que a cidade possa ser um território/espaço
educativo. Além disso, se a cidade é tida como um espaço educativo dinâmico no processo de
ensino-aprendizagem, incentiva-se, consequentemente, o reconhecimento e o pertencimento
dos educandos. Sendo assim, a presente investigação sustenta-se na compreensão de que os
territórios e os espaços educativos podem ser explorados por meio de práticas
educomunicativas, visando à possibilidade de reconstrução das noções espaciais e de promoção
da igualdade para todos os indivíduos. Os territórios e espaços educativos, porém, só podem
ser ampliados pela ação coletiva e pela interação escola-bairro, com a participação dos
diferentes atores inseridos nessa conjuntura, para que os ecossistemas comunicativos sejam
formados e atuem como elementos de fortalecimento para a obtenção deste modelo pedagógico.
A questão dos territórios educativos nas escolas e a necessidade da ressignificação
desses espaços para a educação é uma questão abordada também pelo Ministério da Educação,
por meio do decreto 7.083, de janeiro de 2010.
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Art. 1. § 3o As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar,
de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação
pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e do
estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais.
Art. 2o São princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais
Educação:
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de
atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços escolares
com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas,
praças, parques, museus e cinemas;
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a
readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à
formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade
ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos
(BRASIL, 2010, p. 2).

As atividades e vivências realizadas na Escola Municipal João Pio buscaram
ressignificar o ambiente escolar, tornando-o um verdadeiro espaço educativo. Fizemos
aulas-passeio para exploração do entorno, de maneira lúdica e instigando o fortalecimento das
noções de pertencimento. Propusemos o desenho coletivo com o tema “o espaço de vivência
real” para promover a interação entre os educandos e estabelecer um debate sobre o espaço
compartilhados e sua apropriação.

3.1.1 - Caminhos para criação de espaços e territórios educativos

De acordo com Buitoni (2009), a pesquisadora Mayumi Souza Lima defende uma
maior autonomia do educando frente ao processo pedagógico.

Mayumi criticava a passividade do processo educativo tradicional e defendia
uma nova concepção pedagógica em que o aluno participasse ativamente na
elaboração do próprio conhecimento. Em outras palavras, ela criticava a
concepção tradicional da educação como mera transmissão de conhecimento,
que cria indivíduos passivos e reprodutores da ordem vigente, e defendia uma
educação criadora, na qual o conhecimento é elaborado de maneira coletiva
através do fazer conjunto de educadores e educandos (BUITONI, 2009, p. 44).

Essa concepção de Mayumi se aproxima das ideias de Paulo Freire, para quem “há
uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço” (1996, p. 50). Na obra A cidade
e a criança (1989), Mayumi Souza Lima defende o direito das crianças à cidade, reconhecendo
que os espaços têm potencial de aprendizagem e socialização, que foi, contudo, subjugado pela
cidade industrial e capitalista. A pesquisadora afirma que “[...] à maioria das crianças restam,
pois, os espaços públicos-privados das moradias, das escolas e das ruas das quais as crianças
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das classes abastadas foram afastadas desde o século XVIII, em nome da segurança e da política
de ordenação disciplinar dos indivíduos” (LIMA. 1989, p. 93).
Segundo Buitoni (2009, p. 59), Mayumi acreditava que os espaços educativos devem
“oferecer aos usuários estímulos para a apropriação e o uso criativo”. A arquiteta, portanto,
creditava valor ao poder da criatividade infantil para o processo de apropriação do espaço e
formação de espaços educativos.
Ao
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educação-território-espaço e entendendo o caráter territorial dos processos educacionais na
escola e na cidade, esta pesquisa compreende que a formação dos sujeitos da educação é
inseparável dos vínculos estabelecidos e das transformações ocorridas no ambiente. Assim, as
atividades educomunicativas realizadas na Escola Municipal João Pio tinham o intuito de
estabelecer e explorar os territórios/espaços educativos, estimulando a comunidade a se
apropriar dos espaços e romper com os paradigmas relacionados ao processo de
ensino-aprendizagem, além de fomentar o amadurecimento do aparato crítico-apreciativo do
grupo.
O primeiro passo para a formação desses espaços e territórios educativos foi
ressignificar o conceito de “sala de aula”, com atividades realizadas nos corredores e pátios,
como a confecção de materiais para a festa junina e a vivência de mímicas. Em seguida,
propusemos o reconhecimento do espaço/território de aprendizagem. Por meio de desenhos e
jornais murais, os educandos expuseram suas percepções sobre o bairro e a escola e debateram
sobre o espaço de vivência ideal. A questão da apropriação do espaço foi desenvolvida na
sequência, com aulas-passeio pelo entorno e por meio de apropriações de espaços dentro do
próprio conjunto arquitetônico da escola, o que possibilitou uma quebra da visão petrificada do
uso dos ambientes. No próximo capítulo, exploramos com maior detalhamento as atividades e
vivências desenvolvidas no colégio.
Enfim, concluímos que a visualização dos espaços como territórios e espaços
educativos contribui para esta pesquisa no que diz respeito ao fortalecimento da noção de
pertencimento e de identidade, o que colabora para a superação do não lugar em que a escola e
o bairro estão localizados.

3.2 - Educomunicação e Arte

A fim de adentrar o universo infantil dos educandos participantes do projeto e do seu
rol de representações, buscamos descrever, articular e tecer reflexões sobre o uso das artes como
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instrumento pedagógico apropriado pela Educomunicação. Neste trabalho, as artes são
entendidas como representantes de processos variados, subjetivos e coletivos, que validam e
enaltecem a transdisciplinaridade como um alicerce à sensibilidade. Afinal, qualquer
perspectiva de mudança do comportamento humano, algo em primazia cultural, parte
necessariamente do sensível, daquilo que não se pode medir, mas que se pode perceber,
interiorizar e externar.
Toda expressão artística é aqui compreendida como uma expressão natural, baseada
no caos e na aleatoriedade, na complexidade e na fugacidade (HALL, 2000). Desta maneira, o
tecer artístico é um segmento humano de essência transdisciplinar, de trocas, de não limites e
quebra de fronteiras.
A “não finalidade” da arte induz a não padronização e fomenta a existência de uma
estética múltipla, o que valida ainda mais as estratégias educacionais baseadas em
procedimentos artísticos. Por isso, a fruição estética advinda do contato profundo da criança
com a arte é uma das condições mais frequentemente apontadas como favoráveis à imaginação.
Considerando, portanto, a importância da imaginação para a arte na infância e reconhecendo o
papel da comunicação na vida e na relação humana, endossamos a concepção de livre
expressão, desenvolvida por Célestin Freinet (1979) e a fenomenologia da imaginação, proposta
por Gaston Bachelard (1993).
O termo livre expressão, segundo a concepção freinetiana, aponta a necessidade e o
desejo que o ser humano tem de se comunicar, de se expressar nas diferentes linguagens:
desenho, escrita, fala e pelo corpo. De acordo com o pensamento de Freinet, a liberdade está
relacionada à capacidade dos indivíduos de construir sua concepção de mundo com respeito
mútuo, com discernimento e livre de imposições. Nesse aspecto, a criança apresenta uma
criatividade espontânea, que deve ser incentivada, sobretudo pela escola. O educador francês
sempre salientou que podemos conhecer os alunos por meio de suas livres expressões.

A livre expressão facilita a criatividade da criança no desenho, na música, no
teatro, extensões naturais da atividade infantil, progressivamente responsável
por seus comportamentos afetivos, intelectuais e culturais (FREINET, 1979,
p. 31).

Nesta pesquisa, a arte firma, portanto, um compromisso com a liberdade de criação,
uma ode à imaginação. E a respeito da criação artística, a artista e estudiosa Fayga Ostrower
afirma que
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os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora integrem,
como será visto mais adiante, toda experiência possível ao indivíduo, também
a racional, trata-se de processos essencialmente intuitivos. As diversas opções
e decisões que surgem no trabalho e determinam a configuração em vias de
ser criada, não se reduzem a operações dirigidas pelo conhecimento
consciente. Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na medida em
que são expressos, isto é, na medida em que lhes damos uma forma.
Entretanto, mesmo que a sua elaboração permaneça em níveis subconscientes,
os processos criativos teriam que referir-se à consciência dos homens, pois só
assim poderiam ser indagados a respeito dos possíveis significados que
existem no ato criador. Entende-se que a própria consciência nunca é algo
acabado ou definitivo. Ela vai se formando no exercício de si mesma, num
desenvolvimento dinâmico em que o homem, procurando sobreviver, e
agindo, ao transformar a natureza se transforma também. O homem não
somente percebe as transformações como sobretudo nelas se percebe
(OSTROWER, 1977, p. 4)

Ostrower (1977) acredita que o artista parte do que já sabe para atingir um novo
conhecimento, reforçando a concepção de que a imaginação possui uma grande importância
frente ao processo criativo.
Elemento importante para a criação, como defende Fayga, a imaginação é objeto de
estudo de Gaston Bachelard (1993), para quem o espaço ocupa um papel fundamental no
processo criativo. Em um elo entre a arte e o espaço, Bachelard sugere que o espaço seja
entendido como um instrumento de análise para a alma humana. Nessa perspectiva, as Artes
(plásticas, musicais, literárias, videográficas e fílmicas) são essenciais para que possamos
compreender a relação das crianças com o espaço, isto é, a carga emocional e afetiva que o
espaço nos fornece possui uma grande influência no processo criativo.
É importante destacar que as criações artísticas obtidas através das práticas realizadas
na Escola Municipal João Pio só foram possíveis devido ao caráter de defesa e priorização da
imaginação e da livre expressão. Um exemplo foi a atividade de mímicas, na qual os educandos
foram instigados a utilizar-se da arte por meio de sua capacidade interpretativa. A confecção de
super-heróis, que promoveu a arte por meio da criação e da ludicidade no modo de fazer os
brinquedos, é outro exemplo. Ainda podemos destacar as atividades de desenhos, em que as
crianças eram estimuladas a exercer a imaginação e a criatividade para desenvolver a arte em
seu sentido mais singelo.
Em consonância com a livre expressão defendida por Freinet e considerando as várias
possibilidades de expressão artística dos educandos (teatro, desenho, escrita, pinturas,
esculturas etc), a presente pesquisa se vale das artes, desenvolvidas com/por crianças, e é parte
de um processo interdisciplinar que envolve diversos campos de conhecimento e saberes
ambientais, sem prerrogativas orientadoras e alienantes, e compreende o fazer artístico como
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um sustentáculo para a percepção da relação urbana e popular da comunidade pelo olhar das
crianças.

3.3 - As práticas educomunicativas como uma estratégia sustentável no processo de
ensino-aprendizagem

O objetivo geral deste tópico é estabelecer a conexão efetiva entre a Educomunicação
e a sustentabilidade, partindo da premissa de que as práticas educomunicativas são
essencialmente uma estratégia sustentável de aprendizagem. Para tanto, inicialmente
conceituamos sustentabilidade e buscamos compreender o esforço global para alcançá-la. Além
disso, salientamos a necessidade de entendimento da educação ambiental e da forma como a
Educomunicação atua enquanto ambiente sustentável no processo de ensino-aprendizagem.

3.3.1 - A complexidade ambiental e as bases para um mundo sustentável

O desenvolvimento sustentável vem sendo tema recorrente em encontros que debatem
a crise e a situação do meio ambiente desde a década de 1990. De acordo com Lima e Bomfim
(2016), em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio Janeiro e mais conhecida como Eco-92, assinalou o início das grandes
convenções e dos encontros globais sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. A Eco-92
apontou os problemas ambientais existentes e fez um balanço dos progressos alcançados em
relação ao proposto na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972. Além disso, elaborou a
Agenda 21, um plano de ação a ser adotado a nível internacional para reduzir os danos ao meio
ambiente.
Em seu livro A complexidade ambiental (2003), Enrique Leff afirma que a crise
ambiental é um dos maiores problemas da atualidade, pois não é uma crise ecológica, mas da
razão. Em consequência, os problemas ambientais são ampliados, já que os sujeitos não mais
se percebem como seres integrantes e integrados ao meio ambiente. Para compreender o que
ele chama de complexidade ambiental, é preciso uma desconstrução e uma reconstrução do
pensamento. Em outras palavras, a complexidade ambiental é tributária de uma crise de valores
e da falta de conhecimento profundo da situação ambiental e somente será superada por meio
de uma guinada na educação.
Leff reitera que a educação ambiental é um processo no qual todos nós somos
aprendizes e professores e que toda aprendizagem é uma reapropriação subjetiva do
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conhecimento. Para ele, “aprender a aprender” a complexidade ambiental é a inscrição do ser
em um devir complexo, em que, rompendo com o entendimento platônico de ser como ente, o
ser deve possuir um viés que seja: pense e atue no mundo.
Partindo desses pressupostos e a fim de obter caminhos para a resolução da crise
ambiental, o cientista social alemão Davide Brocchi (2008) defende a necessidade urgente de
uma ruptura com a monocultura dominante da globalização para a compreensão das culturas de
sustentabilidade. Novamente, o meio sugerido é a educação.
Em sintonia com as discussões sobre esse tema, em 2005, o Ministério do Meio
Ambiente implementa no Brasil o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, que
adotou, como uma linha de ação, a Educomunicação. De acordo com Lima e Bomfim (2016),
o texto base para as ações de educomunicação socioambiental, registrado no site do Ministério
do Meio Ambiente (BRASIL, 2008), destaca a importância da Educomunicação para
compreender e analisar o conceito de sustentabilidade. Construídas a partir do diálogo e da
participação democrática e seguindo a natureza sustentável da Educomunicação, as práticas
educomunicativas são meios assertivos para a aplicabilidade da educação ambiental e das
culturas da sustentabilidade. Além disso, possibilitam a valorização das práticas comunicativas
existentes e/ou construção de meios de comunicação alternativos, adequados ao contexto
regional em que serão utilizados, considerando a cultura e a identidade locais.
A concepção de sustentabilidade aqui defendida dialoga com a característica
transdisciplinar inerente à palavra.

Como se sabe, o termo “sustentabilidade” expressa a conexão intrínseca entre
justiça social, paz, democracia, autodeterminação e qualidade de vida e, para
poder atingir esses objetivos, é necessária uma estratégia cultural baseada no
pressuposto de que media, artes, educação, comunicação, organização e
também as emoções desempenham papel decisivo nesse processo de mudança
[...] (SIQUEIRA, 2010, p. 98).

A sustentabilidade também é reforçada na concepção de Jacobi (2007). Segundo o
autor, as verdadeiras práticas educativas apresentam propostas embasadas na conscientização.
Elas possibilitam mudanças de comportamento e atitudes, desenvolvem novas competências,
incentivam a participação dos educandos e a capacidade de avaliação. A preocupação do
estudioso com as metodologias educativas o leva a propor a existência de uma educação para a
cidadania.
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Nesse contexto, emerge uma importante característica da ação educomunicativa: ser
uma alternativa de resiliência20 frente às imposições midiáticas, na medida em que ampara e dá
subsídio para que o cidadão se conscientize, respeitando sua individualidade. Ademais, provoca
a mudança de antigos modelos educacionais, já que os meios de comunicação são vistos como
aliados no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o desenvolvimento sustentável proposto
pelas práticas educomunicativas ressoa tanto na comunicação quanto na educação, ao mesmo
tempo em que promove a renovação das práticas pedagógicas.
Por tudo o que foi exposto e tendo em vista a urgência de temáticas como a
sustentabilidade e alternativas de renovação da escola tradicional, a Educomunicação se
sobressai como uma proposta concreta e eficaz para suprir as necessidades do processo de
ensino-aprendizagem. A sustentabilidade esteve presente nas práticas educomunicativas
realizadas na Escola Municipal João Pio, seja por meio do próprio aparato conceitual da
Educomunicação, através das atividades práticas, como a confecção de brinquedos com
materiais recicláveis, ou nos debates. As atividades realizadas serão abordadas e relatadas
detalhadamente no próximo capítulo.

20

Na ecologia, o termo resiliência é usado referindo-se aos limites da capacidade de um sistema para ser
perturbado, uma vez que os limites são atingidos, o sistema entra em colapso ou encontra um novo estado de
equilíbrio (WALKER, 2006 apud HALEY, 2008, p. 204). No dicionário de língua portuguesa, o termo é definido
como“propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão
causadora duma deformação elástica. [...] Resistência ao choque” (FERREIRA, 1999, p. 1.751). Para o teórico
alemão Sacha Kagan (2008), a resiliência consiste em uma das palavras-chave para a compreensão e a sustentação
das culturas de sustentabilidade na atualidade. De acordo com ele, a sustentabilidade emerge como uma nova
fronteira para os pesquisadores das culturas contemporâneas.
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4 - AS VIVÊNCIAS EDUCOMUNICATIVAS: DIÁLOGOS ENTRE ARTES,
URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE

As redes educomunicativas constituem aparatos de mediação entre as artes, as
urbanidades e a sustentabilidade e são direcionadas à criação de ecossistemas comunicativos,
nos quais o protagonismo desponta como uma das metas. Assim sendo, fundamentada nesses
pressupostos, a presente pesquisa acolhe como objeto de investigação científica as iniciativas
educomunicativas desenvolvidas na Escola Municipal João Pio, na cidade de Tiradentes,
pertencente à região denominada Campo das Vertentes, no estado de Minas Gerais.
Como afirma Martín-Barbero (2000a), quando se menciona a relação entre Educação
e Comunicação, a última quase sempre é reduzida à sua dimensão puramente instrumental, e o
ecossistema comunicativo que constitui o entorno educacional difuso e descentrado em que
estamos imersos é ignorado. Entretanto, a presente investigação apresenta como hipótese a
possibilidade de que a implementação de práticas educomunicativas mediadas pelas artes, pelas
urbanidades e pela sustentabilidade possam oferecer condições sobremaneira favoráveis, no
sentido de atuarem como processos de debate, mobilização e transformação social, ao
estabelecimento oficial de um ecossistema comunicativo na escola.
A estruturação dessa hipótese foi provocada por dois fatores: a recepção acolhedora
de todos os envolvidos na comunidade escolar às práticas que vinham sendo realizadas na
Escola Municipal João Pio por meio do Projeto de Extensão PsicoEducar e as experiências
partilhadas no Grupo de Estudos & Pesquisas em Educomunicação, coordenado pela professora
Filomena Bomfim, do qual a presente pesquisadora faz parte.
Este capítulo apresenta a aplicação da metodologia de pesquisa-ação às atividades
educomunicativas realizadas na Escola Municipal João Pio e como essas práticas foram
utilizadas dentro da pesquisa-ação. A organização e a categorização dos elementos que
compõem o objeto desta investigação científica foram estabelecidas a partir da base conceitual
apresentada no referencial teórico

4.1 - Identificação e histórico do objeto

A Escola Municipal João Pio foi fundada em 1996. Em 2014, o Projeto Fonte foi
implantado, o que fez com que a escola passasse a integrar o Mapa da Inovação e Criatividade
do Ministério da Educação (MEC), no ano de 2015.
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As práticas educomunicativas foram implementadas na escola a partir de 2016, quando
bolsistas do Programa de Extensão PsicoEducar: interdisciplinaridade a favor da promoção da
saúde e da Educação em escolas públicas da Microrregião de São João del-Rei – MG iniciaram
as suas atividades. Em 2017, o Projeto Fonte foi encerrado em razão de questões políticas locais.
É justamente nesse cenário que a presente pesquisa começou.

4.2 - Natureza da pesquisa e delimitação do objeto

Trata-se de uma investigação científica de natureza qualitativa, cuja intenção
primordial é avaliar, por meio da análise de conteúdo, a recepção e a eficácia das atividades
realizadas para a formação de ecossistemas comunicativos, integrando a comunidade escolar,
as famílias e o bairro.
A metodologia escolhida para a aplicação do projeto foi a pesquisa-ação, uma
metodologia sistematizada pelo pesquisador Michel Thiollent (1985), que destaca a importância
colaborativa, seja na pesquisa ou na prática, o que favorece a coletividade e o protagonismo.
Desse modo, os produtos obtidos nas práticas educomunicativas na Escola Municipal João Pio
não são o foco único da pesquisa, uma vez que a análise foi feita considerando toda a
complexidade de informações e processos envolvidos durante as atividades.
A intenção primordial é avaliar, por meio da análise de conteúdo das atividades e
vivências realizadas com os educandos, o potencial de abertura ao desenvolvimento e
fortalecimento de ecossistemas comunicativos.

4.3 - Metodologia aplicada e etapas de realização da pesquisa

Diante de tal panorama e para que possamos responder ao questionamento gerador
desta pesquisa, desenvolvemos o processo de investigação detalhado ao longo desta seção.
Assim, esperamos responder ao questionamento central que nos convida a refletir sobre a
possibilidade de as redes educomunicativas constituírem aparatos de mediação entre as artes,
as urbanidades e a sustentabilidade, direcionadas para a criação de ecossistemas comunicativos,
em que o protagonismo desponta como uma das metas.
A primeira etapa do presente estudo foi a pesquisa exploratória, que possibilitou o
reconhecimento e a familiarização com o objeto. Em seguida, foram obedecidas as etapas da
pesquisa-ação, metodologia escolhida para a realização do estudo.
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4.3.1 - Pesquisa exploratória

No primeiro semestre de 2017, foi estabelecido o primeiro contato com a Escola
Municipal João Pio e iniciadas as atividades. Nessa época, o corpo docente era formado por
quatro professoras e cerca de sete dezenas de educandos. Após a interrupção do projeto Fonte,
esse número foi consideravelmente reduzido, para três educadoras e pouco mais de duas dúzias
de crianças.
Antes de começar as atividades, realizamos dois encontros de apresentação. Mediados
pela professora Filomena, foram momentos de extrema importância para reconhecimento da
comunidade escolar e para familiarização com o ambiente e as rotinas já existentes. No primeiro
encontro, em uma reunião descontraída, fomos apresentadas às educadoras da escola, à equipe
auxiliar e aos educandos. As educadoras solicitaram que as atividades fossem realizadas com
as crianças com idade entre sete e onze anos, fase da terceira infância (6 aos 12 anos), de acordo
com os especialistas. Obviamente, as atividades deveriam ser adequadas à faixa etária dos
educandos.
O segundo encontro contou com a participação do bolsista Delcimar Ribeiro da Silva,
que era o responsável pelas práticas educomunicativas na escola. Nesse momento, pudemos
estabelecer uma conversa mais aprofundada com os educandos e saber dos anseios e das
expectativas de cada um para a realização de nossas atividades. Após esse encontro, no qual
percebemos a afeição das crianças pelo desenho, definimos como primeira atividade a
confecção de mapas mentais, o que possibilitou uma melhor compreensão da nossa parte sobre
a realidade e a percepção de cada um dos educandos.

4.3.2 - Pesquisa-ação

Como relatado anteriormente, as atividades realizadas eram precedidas pela
elaboração de um plano de aula e, posteriormente, eram feitos relatórios, observando os
objetivos previstos e os atingidos.
A primeira atividade foi a realização de mapas mentais, buscando perceber os saberes
ambientais dos educandos sobre a comunidade onde vivem. Adicionalmente, esperávamos
compreender a relação das crianças com os conceitos de urbanidade e sustentabilidade, alçar,
no âmbito da arte, percepções sobre a arte e a transformação sociocultural, além de possibilitar,
por meio de desenhos e da imaginação criativa, as representações socioambientais que
compõem o espaço onde as crianças vivem.

60

A partir do resultado obtido, notamos a multiplicidade de percepções sobre o espaço e
pudemos refletir sobre o quão diferentes eram/são as maneiras de conceber o mundo natural e
o mundo humanamente construído (urbanidades). É interessante constatar que, por mais que
estejam presentes e vivenciem a mesma comunidade, a mesma cultura, os mesmos traços e as
mesmas práticas sociais, as pessoas jamais terão a mesma percepção da realidade. Logo, o
estado de/do ser provoca alterações constantes na capacidade de interpretar signos, de perceber
e entender informações, o que pode acarretar percepções diferentes sobre um mesmo contexto
ou fato.
A atividade, como já dito, foi o marco inicial das práticas educomunicativas realizadas
na Escola Municipal João Pio, tendo constituído o primeiro contato individual com as crianças.
Foi uma experiência prazerosa, muito bem-recebida por todos.
O material obtido nos fornece uma gama de interpretações muito interessantes e
peculiares acerca do espaço-ambiente de cada educando. Os saberes contemplados pelos
estudantes, por meio dos mapas mentais, são de natureza singela perceptível e refletem a
especificidade de cada um, diante das questões de reconhecimento e apropriação do espaço.

Figura 9 - Mapa mental

Fonte: Acervo pessoal

No dia 15 de maio de 2017, fizemos uma atividade de desenho coletivo sobre o espaço
de vivências ideal. Pretendíamos verificar quais eram, de fato, os saberes socioambientais e
políticos das crianças acerca de como seria o espaço de vivências ideal, compreender a relação
das crianças com conceitos de urbanidade e sustentabilidade e estimular a importância da
coletividade e do respeito ao diferente.
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As próprias crianças sugeriram a elaboração do desenho coletivo, principalmente
porque sempre manifestaram a predileção por atividades do gênero. Além de despertar a
sensibilidade, a atividade também promovia a interação entre os educandos.

Figura 10 - Desenho colaborativo

Fonte: Acervo pessoal

Durante a atividade, as crianças se divertiram muito, conversaram espontaneamente
sobre a comunidade, sobre a problemática da poluição dos pontos turísticos da comunidade e
da estética das manifestações de cada um.
Dia 22 de maio de 2017, realizamos a contação de história e a conscientização acerca
da poluição. O objetivo dessa atividade foi fomentar a discussão sobre a questão ambiental.
Com isso, pretendíamos provocar a reflexão sobre o descuido com o meio ambiente e
desenvolver atividades lúdicas baseadas na elaboração de desenhos. As ilustrações retrataram
a releitura que os educandos fizeram do conteúdo exposto.
Fizemos a leitura/contação da obra O Menino que quase morreu afogado no lixo
(1999), de Ruth Rocha, por indicação da pedagoga Vanessa Carvalho, que foi colaboradora
voluntária do projeto. Essa atividade foi muito importante para aguçar a imaginação das
crianças por meio da prática da leitura e da contação de histórias. Adicionalmente, perpassamos
a questão de que a literatura infantil e o letramento21 sempre andaram de mãos dadas.

Magda Soares (2004, p.18) define letramento como “palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da
educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas; seu surgimento pode ser interpretado como
decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita
que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido,
tradicionalmente, pelo processo de alfabetização”.
21
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Figura 11 - Contação de histórias

Fonte: Acervo pessoal

Aprofundando a discussão sobre a preservação ambiental, no dia 29 de maio, exibimos
o vídeo Meio ambiente – Turma da Mônica (Rede Escola Digital, s/d)22. Propusemos um debate
e fizemos um planejamento para elaboração de cartas-redação. Optamos por utilizar um recurso
audiovisual porque os meios midiáticos são opções interessantes para o desenvolvimento da
linguagem. Eles atraem a atenção das crianças e possibilitam trabalhar de maneira
transdisciplinar o conteúdo.
O objetivo dessa atividade foi fomentar a discussão a respeito da problemática
ambiental, por meio da sensibilização audiovisual, buscando atentar para a importância do
consumo e o descarte consciente, além de promover a mobilização dos educandos com a
elaboração de cartas-redação sobre o tema proposto.

Figura 12 - Carta redação

Fonte: Acervo pessoal

22

Disponível em: https://www.escoladigital.pb.gov.br/odas/turma-da-monica-meio-ambiente-resumo
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No dia 7 de junho, foi realizada uma atividade sobre a reciclagem. Nesse encontro,
confeccionamos milhos de garrafa PET para enfeitar a escola no dia da festa junina. O objetivo
foi discutir a importância da reciclagem, além de estabelecer uma conexão entre a comunidade
escolar e os moradores do bairro Águas Santas durante a festividade. Essa ação reforçou a
relevância da reciclagem como modo de vida sustentável, além de incentivar o trabalho
artesanal.

Figura 13 - Milhos PET

Fonte: Acervo pessoal

No dia 21 de junho, trabalhamos com o jornal mural. A temática proposta foi: o espaço
e a prática escolar. O objetivo dessa ação foi compreender a importância do ambiente e da
prática escolar para as crianças e entender as especificidades e subjetividade de cada educando.
Além disso, buscou-se despertar a percepção por meio da confecção de desenhos artísticos.
Anteriormente à confecção do jornal mural, abrimos um diálogo sobre a relevância do
ambiente escolar e das práticas desenvolvidas na escola. Logo após a discussão, propusemos a
confecção do material, deixando livre a opção por desenho ou frases. As educadoras e os
educandos foram consultados sobre o melhor local para a exposição do jornal. A elaboração do
jornal partiu inevitavelmente da premissa de que a comunicação é um direito inalienável do ser
humano.
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Figura 14 - Jornal mural 1

Fonte: Acervo pessoal

No dia 28 de junho, houve a confecção de bandeirinhas com material reciclável. O
objetivo da ação foi despertar a curiosidade dos educandos por meio dos estímulos instintivos
de imagens e matérias presentes nas revistas e jornais, que foram materiais para a confecção
das bandeirinhas.

Figura 15 - Bandeirinhas

Fonte: Acervo pessoal

No dia 5 de julho, a reciclagem continuou sendo a pauta dos encontros. A atividade
realizada foi a confecção de corações de papelão, com pipoca e cestinho de flores, para enfeitar
a festa junina. O objetivo foi estabelecer uma conexão entre a comunidade escolar e os
moradores do bairro Águas Santas, além de despertar o interesse pelo artesanato e promover
atividades desvinculadas da sala de aula tradicional. Acompanhamos todo o processo de
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confecção dos materiais e salientamos o valor da reciclagem e do trabalho coletivo. Buscamos
também compreender qual era a importância da festa junina para as crianças.
É importante destacar que a reciclagem não deve ser confundida com reutilização de
materiais ou reúso de alguns artigos, como vasilhames e garrafas retornáveis. Nesse caso, a
reciclagem não existe, o que existe é a reutilização do mesmo artigo, na mesma forma que foi
originalmente produzido.
No dia 11 de agosto, no primeiro encontro após as férias, o tema foi relativo às
percepções e aos espaços de mediação. O objetivo da atividade foi compreender as
re(inter)ferências estabelecidas pelos meios de comunicação e o ambiente de mediação, atentar
para as subjetividades de cada criança e dialogar sobre o conceito de belo para cada educando.
Propusemos às crianças que procurassem, nas revistas, três ou mais imagens que os remetessem
ao que é belo. Feitas as escolhas, elas deveriam escrever qual era a representação das imagens
e por que as consideravam bonitas.

Figura 16 - Espaço de mediação

Fonte: Acervo pessoal

No dia 16 de agosto, aconteceu a segunda edição do jornal mural, cuja temática foi “o
espaço onde vivo”. Essa atividade objetivou a compreensão da importância subjetiva do
ambiente e do meio em que os educandos estão inseridos, das especificidades e subjetividade
de cada educando e o despertar da percepção por meio da confecção de desenhos artísticos.
Após o diálogo sobre a relevância do ambiente, da moradia e dos espaços de interação
para as crianças, houve a confecção do material, deixando livre a opção por desenho ou frases.
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Figura 17 - Jornal mural 2

Fonte: Acervo pessoal

No dia 23 de agosto, realizamos uma roda de leitura e contação de histórias. A escolha
dos livros foi totalmente feita pelas crianças, apenas as mediações ficaram a cargo da
pesquisadora. Após a leitura de cada obra, houve uma conversa sobre as histórias e o que elas
representavam. O objetivo da proposta foi estimular a prática de leitura e a compreensão,
promover o diálogo sobre os textos escolhidos e a interação entre os educandos.

Figura 18 - Atividade de leitura

Fonte: Acervo pessoal
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No dia 6 de setembro, fizemos a atividade de expressão corporal por meio da mímica.
Respeitando uma sequência definida pelos próprios educandos, eles retiravam de um recipiente
fechado papéis nos quais estavam escritos valores e sentimentos cotidianos e, em seguida,
encenavam para que os outros adivinhassem. Enquanto acontecia a encenação, uma outra
criança era responsável por registrar as imagens da atividade.
O objetivo da dinâmica foi incentivar a capacidade de expressividade corporal dos
educandos, além de observar e dialogar a respeito da percepção de cada criança acerca dos
valores e sentimentos propostos. Adicionalmente, procuramos utilizar a fotografia como uma
ferramenta de mediação.

Figura 19 - Expressão corporal

Fonte: Acervo pessoal

No dia 23 de setembro, o tema da atividade foi a criação de um roteiro para teatro com
marionetes. Primeiramente, houve a definição, através de diálogo com as crianças, de quais
seriam os personagens da história e, em seguida, a escrita. O objetivo dessa atividade foi
desenvolver a capacidade de colaboração, fortalecer o protagonismo dos educandos e o
empoderamento, demonstrando-lhes que são capazes de construir roteiros e histórias.
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Figura 20 - Criação de roteiro

Fonte: Acervo pessoal

A atividade de aula-passeio – observação e coleta de material para a confecção de
marionetes – foi escolhida para o dia 27 de setembro. Inicialmente, explicamos às crianças que
todo o material coletado seria utilizado para a confecção de brinquedos (marionetes), para,
posteriormente, fazermos a encenação da história que elas criaram. Durante a realização da
atividade, buscamos incentivar a observação do espaço ao longo do percurso, além de explicar
a finalidade da atividade. No final do percurso, abrimos discussão acerca do aprendizado obtido
e da experiência pessoal de cada um dos educandos.
O objetivo da atividade foi atentar para a problemática do lixo, observar a troca de
saberes ambientais entre os educandos e as educadoras, além de compreender a relação de
pertencimento e a noção de apropriação por parte das crianças e fomentar a concepção de espaço
de aprendizagem que o ambiente possui.
Figura 21 – Aula-passeio

Fonte: Acervo pessoal
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Nos dias 29 de setembro e 18 de outubro, realizamos a atividade de criação de
brinquedos (marionetes) com material reciclável. Inicialmente, relembramos os educandos
quais os personagens foram criados por eles durante a elaboração do roteiro. Em seguida,
confeccionamos os artefatos. O objetivo dessa atividade foi incentivar a reciclagem, atentar
para a questão da sustentabilidade e demonstrar a eficiência do lúdico no processo de
ensino-aprendizagem, além de ressaltar a valorização da criação artística das crianças.

Figura 22 - Marionetes

Fonte: Acervo pessoal

No dia primeiro de novembro, a temática da atividade realizada foi a criação de
super-heróis. Cada um dos educandos tinha que confeccionar um super-herói com o material
recolhido. Com essa prática, objetivamos proporcionar uma oportunidade de cada educando
demonstrar seus sonhos e anseios.
Nesse dia, também aconteceu o balanço de atividades. Cada um dos estudantes expôs
sua perspectiva e experiência com as atividades realizadas. As narrativas foram todas
favoráveis, sendo explicitado o contentamento das crianças com as vivências e o aprendizado
diferenciado.
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Figura 23 - Criação de super-heróis

Fonte: Acervo pessoal

4.3.3 - Categorias de análise

A eleição da metodologia de análise dentro da pesquisa-ação fez-se necessária na
medida em que, ao observar todas as atividades realizadas, percebemos que havia ênfases
temáticas recorrentes na maior parte dessas produções. Essa observação identificou esses
assuntos, a frequência de cada um e a forma de abordagem, para que a análise dessas atividades
fosse conduzida a partir desses núcleos temáticos.
Assim sendo, com o objetivo de organizar e sistematizar as informações coletadas,
foram criadas categorias de análise, pautadas nas características encontradas nas atividades
realizadas: subversão, ação colaborativa e solidariedade, dialogismo, horizontalidade no
processo de ensino-aprendizagem, protagonismo, desenvolvimento do aparato crítico,
comunicação educativa e transdisciplinaridade. A escolha dessas categorias está embasada no
referencial teórico do presente trabalho e nas características da Educomunicação, que oferecem
marcos essenciais para a configuração do processo educomunicativo.
Foram realizados dezenove encontros no total. O conceito de transdisciplinaridade
norteou todas as práticas educomunicativas, desde a composição da equipe ao pilar conceitual
de todas as ações concebidas. O dialogismo e a horizontalidade no processo de
ensino-aprendizagem também estiveram presentes em todas as atividades, uma vez que as
práticas educomunicativas implementadas na Escola Municipal João Pio se constituíram de
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maneira dialógica, participativa e interativa, buscando favorecer a horizontalidade do processo
e a troca de conhecimentos entre educador e educandos. Alguns exemplos são: a confecção dos
planos de aula em conjunto com todos os envolvidos, a realização de atividades propostas pelos
alunos e o compartilhamento de experiências.

Figura 24 - Atividades

Fonte: Acervo pessoal

O protagonismo esteve presente em dez atividades realizadas, que buscaram salientar
a importância que as crianças desempenham enquanto atores sociais, tornando-se protagonistas
na vida em sociedade, nas práticas realizadas e nos meios de comunicação. Uma das atividades
na qual podemos notar a predominância dessa característica é a de concepção e confecção de
super-heróis idealizados por cada um deles, com os poderes que lhes quiseram atribuir. Durante
as práticas, esse protagonismo foi reforçado em todas as atividades, com incentivos frequentes
às capacidades e às singularidades de cada um dos educandos.

Figura 25 - Protagonismo

Fonte: Acervo pessoal
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A preocupação com o desenvolvimento do aparato crítico-apreciativo apresentou
evidência em sete atividades, sendo que tais práticas visavam priorizar a consciência
participativa e a cidadania em prol da formação e da manutenção da comunidade de
aprendizagem. Um exemplo da presença dessa característica nas atividades foi a aula-passeio,
realizada no dia 27 de setembro, em que pudemos abordar a questão da sustentabilidade e
discutir os saberes ambientais das crianças.

Figura 26 - Aula-passeio 2

Fonte: Acervo pessoal

A ação colaborativa e a solidariedade apresentaram destaque em dez atividades, sendo
que tais práticas procuraram evidenciar que o processo de ensino-aprendizagem somente pode
ser satisfatório quando ocorre em um fluxo de mão dupla contínuo, no qual a contribuição não
parte apenas do educador, mas também do educando. As práticas tiveram como intuito mostrar
que ambas as partes envolvidas são contribuintes colaborativos e solidários, ao ouvir a opinião
sobre as atividades desenvolvidas e as expectativas dos educandos para que as vivências
seguintes fossem (re) elaboradas de acordo com o interesse de todos. Um exemplo foi o roteiro
de marionetes.
A preocupação com a comunicação educativa também esteve presente em todas as
atividades, já que, uma vez estabelecidas como práticas educomunicativas, as vivências
realizadas na Escola Municipal João Pio partiram da premissa da Comunicação educativa e da
Educação comunicativa e de quão relevante é essa postura.
No que diz respeito à característica da subversão aos métodos tradicionais de
ensino-aprendizagem, podemos identificar que cinco atividades apresentaram essa
característica. Elas contribuíram para a quebra de paradigmas, principalmente no que diz
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respeito à busca pela consolidação da interface Comunicação-Educação. Como exemplos,
podemos citar as atividades de aula-passeio e de criação de roteiro para teatro de marionetes.

4.4 - Resultados

Nas atividades realizadas na Escola Municipal João Pio, foram produzidas vivências
que possibilitaram a implementação de um ambiente propício à criação e à manutenção de uma
comunidade de aprendizagem. As categorias elencadas para a análise das ações são, em si, uma
forma de demonstrar o potencial da Educomunicação para a ampliação do aparato
crítico-apreciativo dos indivíduos. Dentre as categorias, destacamos a transdisciplinaridade, a
comunicação educativa, o dialogismo e a horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem,
frequentes em um maior número de práticas.
A análise evidenciou uma preocupação dos educandos em relação ao meio ambiente e
ao lugar onde vivem. Essa inquietação foi explorada nas atividades educomunicativas
realizadas, uma vez que a sustentabilidade foi um dos eixos centrais abordados. Nas atividades
iniciais de percepção do espaço, por exemplo, notamos uma preocupação consistente dos
educandos com a poluição do ambiente que rodeia o bairro onde a escola está situada.
Posteriormente, percebemos essa preocupação na aula-passeio.
É possível

perceber

que a desvinculação dos

métodos

tradicionais

de

ensino-aprendizagem foi muito bem-aceita e produtiva, seja pela riqueza conceitual e
interpretativa do material produzido, seja pela avaliação dos educandos das atividades
realizadas. As atividades de desenho, por exemplo, possibilitam notar com detalhes as
percepções dos educandos sobre o ambiente onde vivem, a noção do espaço e do pertencimento
também pode ser observada nos materiais coletados dos jornais murais, produzidos durante as
atividades e nas aulas-passeio.
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Figura 27 - Territórios educativos

Fonte: Acervo pessoal

A análise também evidenciou que todas as características citadas foram identificadas
nas atividades realizadas na Escola Municipal João Pio e o resultado satisfatório no processo
de implementação da comunidade de aprendizado.

Gráfico 1 - Características das atividades

Fonte: Acervo pessoal
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os inquietamentos iniciais a respeito do funcionamento da Escola Municipal João Pio
após a paralisação do Projeto Fonte foram respondidos na fase de observação da pesquisa, na
qual pudemos verificar que a equipe envolvida no processo de ensino-aprendizagem se esforçou
para manter, na medida do possível, as atividades que aconteciam na escola no período de
vigência do projeto. Além disso, pôde-se comprovar que, de acordo com o resultado obtido, as
práticas educomunicativas realizadas dialogam com o favorecimento da promoção de
ecossistemas comunicativos na comunidade envolvida e se fundem com as artes, as urbanidades
e a sustentabilidade. Essa constatação também possibilitou a confirmação da hipótese da
pesquisa de que a Educomunicação pode contribuir para a transformação do problema do
encerramento do Projeto Fonte, em benefício da escola e da região.
Em cada atividade realizada, a pesquisa possibilitou a fomentação de discussões acerca
do cotidiano da comunidade e dos educandos no papel de cidadãos, a partir de temas-chave,
como a questão ambiental, a sustentabilidade, a poluição e as noções de pertencimento e de
apropriação do espaço. Em práticas como a aula-passeio, a pesquisa promoveu ações
inter/transdisciplinares que instigaram a apreciação crítica sobre questões relacionadas à Escola
João Pio e ao bairro Águas Santas, além de fortalecer a noção de cidadania e o caráter
crítico-apreciativo das crianças, a fim de que se sentissem pertencentes ao espaço e
compreendessem a importância de cuidar e preservar o ambiente. Já a partir de atividades e
vivências, como a confecção de brinquedos com materiais recicláveis, a pesquisa objetivou
incentivar a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, por meio de práticas lúdicas e
de atividades artísticas.
O estímulo à prática comunicativa também é uma das características que foram
priorizadas pela pesquisa, o que possibilitou a verificação da sua importância para a
conscientização e mobilização coletiva. Podemos afirmar que o projeto viabilizou a criação de
um espaço de ensino-aprendizagem, vivências e aprofundamento das noções de cidadania, além
de fortalecer e consolidar a natureza inter/transdisciplinar da Educomunicação por meio de
manifestações sustentáveis que promoveram a elevação do aparato crítico-apreciativo da
comunidade do bairro em foco.
As práticas oportunizaram momentos valorosos de diálogo acerca da sustentabilidade
e das urbanidades. Consequente, promoveram a ampliação dos territórios educativos e suas
potencialidades, além de estabelecer um elo com as artes como ferramentas educacionais que
respeitam a liberdade criativa e a imaginação.
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Ao final das atividades, um balanço realizado com a participação de educadores e
educandos demonstrou, além da satisfação de todos, o afloramento de uma noção de
pertencimento.

Figura 28 - Avaliação e balanço das atividades

Fonte: Acervo pessoal

O êxito das vivências realizadas na Escola Municipal João Pio definiu a importância
da continuação das atividades. Após a desvinculação da pesquisadora, uma equipe
multidisciplinar prossegue com as práticas educomunicativas, fortalecendo o vínculo de
ecossistema comunicativo, uma vez que as ações realizadas incentivam a colaboração e a
participação da comunidade do bairro, da família dos educandos e de toda a comunidade
escolar. Uma das atividades propostas pela equipe, por exemplo, foi a elaboração de uma
composteira na escola, o que permite a interação de toda a comunidade inserida no contexto
escolar e as famílias. Além disso, as atividades de cunho ambiental e de reciclagem que a equipe
vem desenvolvendo na escola despertaram o interesse da Prefeitura Municipal. Em uma reunião
com a comunidade, ficou decidido que o bairro vai ganhar um centro de reciclagem de
materiais.
A integração e a harmonia entre comunidade escolar/educandos/bairro/família, que era
uma das premissas básicas almejadas pela pesquisa, continua sendo explorada pela nova equipe.
A formação desse ecossistema comunicativo, portanto, segue firmando-se e ameniza a
problemática do não lugar, além de iniciar o movimento para consolidação do sentimento de
pertencimento local. Portanto, afirmamos que as práticas educomunicativas contribuem e se
manifestam diretamente para a elevação do aparato crítico-apreciativo da comunidade do bairro
em foco.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, F. Novos Caminhos e Novos Fins. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1958.

BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação e a construção de nova variável
histórica. Revista Comunicação & educação, São Paulo, n. 3, p.19-28, set/dez 2009.

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

______. A água e os sonhos: ensaios sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins
Fontes, 1994.
BALDISSERA, Adelina. Pesquisa-ação: uma metodologia do “conhecer” e do “agir” coletivo.
Revista Sociedade em Debate, Pelotas, v. 7, n. 2., p. 5-25, ago. 2001.

BENATTI, Júlia. Método de ensino inovador chega a Tiradentes. Jornal das Lajes, Resende
Costa,
16
jul.
2015.
Educação.
Disponível
em:<
https://www.jornaldaslajes.com.br/integra/metodo-de-ensino-inovador-chega-atiradentes/1676/> Acesso em: 3 dez. 2018.

BOMFIM, Filomena Maria Avelina. Educomunicação & redes: as estratégias reticulares
para a implantação de uma política de educomunicação na rede pública de ensino de São
João del-Rei. 2017. 174f. Tese (Pós-doutorado em Ciências da Comunicação) — Escola de
Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2017.

BOMFIM, Filomena Maria Avelina; LIMA, Ana Claudia Silva. A implementação da Aldeia
Global de McLuhan no século XXI: a Educomunicação como ambiente sustentável de
aprendizagem. In: PENSACOM BRASIL, 2016. Anais... São Paulo: Intercom, 2016. p. 1 – 15.
Disponível em:<http://www.portalintercom.org.br/anais/pensacom2016/textos/ana-claudialima-filomena-bomfim.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o
Programa Mais Educação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jan. 2010. Seção 1.
Disponível em:< https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7083-27-janeiro2010-601492-publicacaooriginal-123119-pe.html> Acesso em: 6 abr. 2019.

______. Ministério do Meio Ambiente. ProNEA: Programa Nacional de Educação Ambiental.
3.ed. Brasília: Edições MMA, 2005. Disponível em: < https://goo.gl/qp5QSJ>. Acesso em: 7
abr.. 2019.

_______. Ministério do Meio Ambiente. Educomunicação socioambiental: comunicação
popular e educação. Organização: Francisco de Assis Morais da Costa. Brasília: MMA, 2008.
Disponível em:< http://www.mma.gov.br/educacaoambiental/educomunicacao>. Acesso em:
7. abr. 2019.

BROCCHI, Davide. The Cultural Dimension of Sustainability. In: KAGAN, S.; V.
KIRCHBERG, V. (Eds.).Sustainability: A new frontier for the arts and cultures. Frankfurt am
Main: Verlag fürAkademischeSchriften, 2008. p. 26-58.

BUITONI, Cassia Schroeder. Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço para
a educação. 2009. 226f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

CALLAI, Helena Copetti. O estudo do lugar como possibilidade de construção da identidade e
do pertencimento. In: CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS,
8, 2004, Coimbra. Anais... Coimbra: Universidade de Coimbra, 2004. s./p. Disponível em:<
https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/HelenaCallai.pdf> Acesso em: 29 nov. 2018.

CAMPOS, Hélcio Ribeiro. Transformações urbanas recentes em Tiradentes-MG: anos 80
e 90 do século XX. 2006. 183 f. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível
em:< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-20062007-142128/en.php> Acesso
em: 3 abr. 2019.

CANÁRIO, Rui. A Escola tem futuro? Das promessas às incertezas. São Paulo: Artmed, 2007.

CARLOS, A.F.A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996, 150 p.

DOWBOR, L. Educação e Desenvolvimento Local. 2006. Disponível em:<
http://dowbor.org/2006/04/educacao-e-desenvolvimento-local-doc.html/> Acesso em: 1 set.
2017.

ENGEL, Guido Irineu. Pesquisa-ação. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191, 2000.

ESCOLA DA PONTE. Portal que apresenta o projeto Escola da Ponte e demais publicações.
Disponível em:< http://www.escoladaponte.pt/novo/> Acesso em: 4 abr. 2019.
FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

FORTUNATO, Ivan; FORTUNATO NETO, José. Sustentabilidade e meio ambiente sob a
ótica da educomunicação ambiental. Revista da FA7, São Paulo, v.1, n 8, p. 81-105, jan./jul.
2010.

FREINET, Célestin. Ensaios de Psicologia Sensível. Tradução de Margarida Mendes Palma e
Maria de Fátima Sá Melo Ferreira. Lisboa: Editorial Presença, 1976. 2.v

______. O Método Natural. Tradução de Franco de Souza e Maria Antonieta Guerreiro.
Lisboa: Editorial Estampa, 1977. 3.v

______. Nascimento de uma pedagogia popular: métodos Freinet. Lisboa: Estampa, 1979.

______. Para uma Escola do Povo. Lisboa: Editorial Presença, 1980.

______. Para uma Escola do Povo: guia prático para a organização material, técnica e
pedagógica da escola popular. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

______. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 2002.

______. A educação na cidade. São Paulo: Cortez Editora, 2005.

GOOGLE MAPS. Tiradentes. Disponível em:< https://www.google.com/maps> Acesso em:
1. dez. 2018.

HABERMAS, J. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização
social. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

HALEY, D. The Limits of Sustainability: the art of ecology. In: KAGAN, S.; KIRCHBERG,
V. (Eds.). Sustainability: A new frontier for the arts and cultures. Frankfurt am Main: Verlag
für Akademische Schriften, 2008. p. 194-208.

HALL, S. Quem precisa de identidade? In: SILVA, T.T.; HALL, S., WOODWARD,K.
(Org.).Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000.
p.103-133.

HARVEY, D. Utopias Dialéticas. In: BOSCH, E. (Org.). Educación y vida urbana: 20 años
de Ciudades Educadoras. Barcelona: Santillana, 2008. p. 45-52.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Portal com informações
referentes aos munícipios brasileiros. Tiradentes. IBGE Cidades. Disponível em:<
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tiradentes/panorama> Acesso em: 9 dez. 2018.

ISIS, Paula. Escola da zona rural mineira utiliza metodologia inovadora no país. Portal Simi.
[Belo Horizonte], 5 abr. 2016. Disponível em:< http://www.simi.org.br/noticia/escola-da-zonarural-mineira-utiliza-metodologia-inovadora-no-pais.html> Acesso em: 4 dez. 2018.

JACOBI, Pedro R. Educar na sociedade de riscos: o desafio de construir alternativas. Pesquisa
em Educação Ambiental, São Paulo, v.2, n.2, p. 49-65, 2007.

JORGE, Miriam José Fernandes. A Cultura da Sustentabilidade Social: um instrumento de
Humanização. 2015. 64f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Forenses) – Faculdade
de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra: 2015.

KAGAN; Sacha; KIRCHBERG; Volker. Sustainability as a new frontier for the arts and
cultures. Frankfurt am Main: Verlag für Akademische Schriften, 2008.

KAPLÚN, Mario. La comunicación participativa como praxis y como problema: la experiência
del Cassete-Foro. Comunicação e Sociedade, ano I, n. 3, São Bernardo do Campo, p. inicialfinal, jul. 1980.

______. Comunicación entre Grupos: el método del cassete-foro. Ottawa: CuD, 1984.

______. El Comunicador Popular. Quito: Ciespal, 1985.

______. La Educación para Los Medio en La Formación del Comunicador Popular.
Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria,1987.
______. Comunicación entre grupos: el método del Cassete-Foro. Buenos Aires: Humanitas.
1988.

_______. A la educación por la comunicación. Santiago de Chile: Unesco, 1992.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991.

LEFF, Enrique. (Org.). A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2003.

LIMA, Mayumi W. Souza. A cidade e a criança. São Paulo: Nobel, 1989.

MACIEL, Elaine. Projeto inovador pode ser encerrado em escola de Tiradentes. Vertentes
Agência de Notícias, São João del-Rei, 3 fev. 2017. Disponível em:<
http://www.vanufsj.jor.br/projeto-inovador-pode-ser-encerrado-em-escola-de-tiradentes/>
Acesso em 6 dez. 2018.

MARTÍN-BARBERO, J. M. Heredando el Futuro. Pensar la Educación desde la
Comunicación. Nómadas. Boggotá, n. 5, p. 10-22, set. 1996.

______. Desafios culturais: da comunicação à educomunicação. Educação & Comunicação.
São Paulo, v. 18, p. 51-61, 2000a.

______. Identidades: tradiciones y nuevas comunidades. Comunicação e Política. Rio de
Janeiro, v. 9, n.1, p. 165-189, jan./abr., 2002.
______. Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas – America Latina: otras visiones de la
cultura. Bogotá: CAB, 2005.

______; BARCELOS, Claudia. Comunicação e mediações culturais. Revista Brasileira de
Ciências da Comunicação, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 151-163, jan./jun, 2000.

______; LLUCH, Gemma. Proyecto: Lectura, escritura y desarrollo em La sociedad de La
información. Bogotá: CERLALC, 2011.

MELO, José Marques de. MacBride, a NOMIC e a participação latino-americana na concepção
de teses sobre a democratização da comunicação. Logos 28: globalização e comunicação
internacional, Rio de Janeiro, Ano 15, p. 42-59, 2008.
NEVES, Rodrigo. História e turismo: a “mercadorização” do “patrimônio histórico” e a
elitização da área central de Tiradentes, Minas Gerais (1980-2012). 2013. 134 f.
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de História, Universidade Federal de São João
del-Rei, São João del-Rei, 2013. Disponível em:< https://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pghis/dissertacaoorodrigoneves.pdf> Acesso em: 4. abr. 2019.

NOVO
BALNEÁRIO
ÁGUAS
SANTAS.
http://balnearioaguassantas.com.br> Acesso em: 25. dez. 2018.

Disponível

em:<

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Rio de Janeiro: Editora Vozes,
1977.

_________. A sensibilidade do intelecto: visões paralelas de espaço e tempo na arte e na
ciência. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

PERUZZO, Cicilia M. K. Comunicação comunitária e educação para a cidadania. Pensamento
Comunicacional latino Americano. São Bernardo do Campo, v. 4, n. 1, p.1-9, 2002.

PINTO, João Bosco Guedes. Pesquisa-Ação: Detalhamento de sua sequência metodológica.
Recife, 1989, Mimeo.

PROJETO ÂNCORA. Portal que apresenta o Projeto Âncora e suas ações. Disponível em: <
https://www.projetoancora.org.br/> Acesso em: 4 dez. 2018.

REDE ESCOLA DIGITAL. Portal do governo da Paraíba que apresenta uma série de
informações
e
práticas
relacionadas
à
educação.
Disponível
em:<
https://www.escoladigital.pb.gov.br/> Acesso em: 19 abr. 2019

RESENDE, José Venâncio de. Depois do "susto", E. M. João Pio, de Tiradentes, pode voltar a
ter período integral. Jornal das Lajes, Resende Costa, 25 fev. 2017. Educação. Disponível em:
<https://www.jornaldaslajes.com.br/integra/depois-do-e34sustoe34-e-m-joao-pio-detiradentes-pode-voltar-a-ter-periodo-integral/2125> Acesso em: 6 dez. 2018.

REZENDE, Fernanda. Metodologia de ensino inovadora chega a Tiradentes. Vertentes
Agência de Notícias, São João del-Rei, 26, jan. 2014. Disponível em:<
http://www.vanufsj.jor.br/metodologia-de-ensino-inovadora-chega/> Acesso em: 4. dez. 2018.

SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Balneário de Águas Santas e a Capela de Nossa
Senhora da Saúde. In: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE TIRADENTES. Blog.
Estudo da história local, proteção do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, geográfico e
cultural
da
região
do
Rio
das
Mortes.
Disponível
em:
https://ihgt.blogspot.com/search?q=balne%C3%A1rio Acesso em: 1. dez. 2018.

SIQUEIRA, Adilson R. Arte e Sustentabilidade: argumentos para a pesquisa ecopoética da
cena. Revista Moringa, João Pessoa, v 1, n. 1, p. 87-99, jan. 2010.

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos. Revista Pátio, Porto
Alegre, n. 29, p. 18-22, fev./abr. 2004.

SOARES, I. de O. Educomunicação: um campo de mediações. Comunicação & Educação,
São Paulo, v. 7, n. 19, p. 12-24, 2000.

______. Metodologias da Educação para Comunicação e Gestão Comunicativa no Brasil e na
América Latina. In: BACCEGA, M. A. (Org.). Gestão de processos comunicacionais. São
Paulo: Atlas, 2002a.

______. Gestão comunicativa e educação: caminhos da educomunicação. Comunicação &
Educação. São Paulo, n. 23, p.16-25, jan./abr., 2002b.

_____. A Educomunicação e suas áreas de intervenção. Educom.TV, tópico 1, ECA/USP, 2002.
In: SARTORI, A. S.; SOARES, M. S. P.. Concepção dialógica e as NTIC. São Paulo: ECA,
2002c. Disponível mediante senha em: http://www.educomtv.see.inf.br/. Acesso em: 10 de
janeiro de 2018.

______. Alfabetização e Educomunicação - O papel dos meios de comunicação e informação
na educação de jovens e adultos ao longo da vida. 2004. Disponível em:
http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/89.pdf Acesso em: 9 abr. 2019.

______. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. Contribuições para a
reforma do Ensino Médio. São Paulo: Ed. Paulinas, 2011a.

______. Educomunicação: um campo de mediações. In: CITELLI, Adilson Odair; COSTA,
Maria Cristina Castilho. Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São
Paulo: Paulinas, 2011b. p.13-29.

_______. Educomunicação e Educação Midiática: vertentes históricas de aproximação entre
comunicação e educação. Comunicação & Educação, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 15-26, 2014a.

______. Educomunicação e a formação de professores no século XXI. Revista FGV online,
Brasil, ano 4, n. 1, p. 18-37, jan./jul. 2014b.

______. Introdução à edição brasileira. In: APARICI, R. (Org). Educomunicação: para além
do 2.0. São Paulo: Paulinas, 2014c. p. 7-27.

TERZI, Alex Mourão; ANDRADE, Débora; SILVA, Dener Luiz da (Org). Diálogos Inter
(disciplinares): caminhos de um programa de extensão universitária. São João del-Rei: UFSJ,
2018.
Disponível
em:<
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/psicoeducar/PSICOEDUCAR%20%5B7-8%5D.pdf. Acesso em: 4 dez. 2018

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez,1985.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo,
v.
31,
n.
3,
p.
443-466,
set./dez.
2005.
Disponível
em:<
http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf> Acesso em: 31. mar. 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Programa Interdisciplinar de
Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade. Premissas do Programa. São João
del-Rei:
UFSJ,
2015.
Disponível
em:<
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pipaus/PIPAUS-Premissas.pdf> Acesso em: 29 nov. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Assessoria de Comunicação.
Extensão da UFSJ promove oficinas em escola de Tiradentes. Disponível em:<
https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=6558> Acesso em: 6 dez. 2018.

85

ANEXOS

Tabela 1 - Plano de aula 1

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Mapa mental - percepção do espaço
⚫ Desenvolver atividades lúdicas baseadas na elaboração de
mapas mentais artísticos pelas crianças da Escola João Pio,
a fim de perceber os saberes ambientais dos educandos
sobre a comunidade onde vivem.
⚫ Compreender a relação das crianças com conceitos de
urbanidade e sustentabilidade.
⚫ Alçar, no âmbito da arteciência, percepções sobre a arte e
a transformação sociocultural.
⚫ Possibilitar as representações sociais e ambientais que
compõem o espaço em que as crianças vivem.
Recursos - folhas A4, lápis para colorir, lápis, borracha.
Procedimento:
⚫ Desenvolver um planejamento para a elaboração de mapas
mentais artísticos pelas crianças.
⚫ Promover uma discussão acerca da atividade realizada.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 2 - Plano de aula 2

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Desenho coletivo sobre o espaço de vivências ideal
⚫ Elaboração de um desenho coletivo realizado pelas
crianças da Escola João Pio, a fim de perceber os saberes
socioambientais e políticos dos educandos acerca de como
seria o espaço de vivências ideal.
⚫ Compreender a relação das crianças com conceitos de
urbanidade e sustentabilidade.
⚫ Estimular a importância da coletividade e do respeito ao
diferente.
Recursos - folhas A4, lápis para colorir, lápis, borracha.
Procedimento:
⚫ Desenvolver um planejamento para a elaboração do
desenho coletivo pelas crianças.
⚫ Promover uma discussão acerca da atividade realizada.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 3 - Plano de aula 3

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Contação de história e conscientização acerca da poluição.
⚫ Fomentar a discussão acerca da problemática ambiental,
através do ato de contação de história.
⚫ Provocar a reflexão sobre a poluição.
⚫ Desenvolver atividades lúdicas baseadas na elaboração de
desenhos pelas crianças da Escola João Pio, a fim de
perceber a conscientização e a interpretação dos educandos
sobre o que foi exposto no livro.
Recursos - folhas A4, lápis para colorir, lápis, borracha e o livro
O Menino que quase morreu afogado no lixo.
Procedimento:
⚫ Realizar a contação de história do livro infantil O menino
que quase morreu afogado no lixo, de Ruth Rocha.
⚫ Desenvolver um planejamento para a elaboração de
desenhos pelas crianças.
⚫ Promover uma discussão acerca da atividade realizada e da
história exibida no livro.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 4 - Plano de aula 4

Tema:

Objetivos:

Metodologia:

Conscientização acerca da questão ambiental com recursos
audiovisuais
⚫ Fomentar a discussão acerca da problemática ambiental
através da sensibilização audiovisual.
⚫ Atentar para a importância do consumo e o descarte
consciente.
⚫ Promover a mobilização dos educandos por meio da
elaboração de cartas-redação sobre a interpretação da
temática explorada no vídeo.
Recursos - caderno, lápis, borracha, notebook e vídeo Meio
ambiente - Turma da Mônica.
Procedimento:
⚫ Exibir o vídeo Meio ambiente - Turma da Mônica.
⚫ Promover uma discussão acerca da temática explorada no
vídeo.
⚫ Desenvolver um planejamento para a elaboração das
cartas-redação pelas crianças.
⚫ Promover uma discussão acerca da atividade realizada.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 5 - Plano de aula 5

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Reciclagem - Milhos de garrafa PET
⚫ Dissertar sobre a importância da reciclagem.
⚫ Estabelecer uma conexão entre a comunidade escolar e a
comunidade residente do bairro Águas Santas, por meio da
festa junina promovida pela escola.
⚫ Despertar o interesse nas atividades artesanais.
Recursos - EVA em cor verde, tesouras, retalhos de panos,
garrafas PET, papel crepom na cor amarela.
Procedimento
⚫ Dialogar sobre os saberes dos educandos acerca da
importância da reciclagem.
⚫ Demonstrar e acompanhar a confecção dos materiais de
artesanato pelos educandos.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 6 - Plano de aula 6

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Jornal mural - O espaço e a prática escolar
⚫ Compreender a importância do ambiente e da prática
escolar para as crianças.
⚫ Entender as especificidades e subjetividade de cada
educando.
⚫ Despertar a percepção por meio da confecção de desenhos
artísticos.
Recursos - folha A4, lápis grafite, lápis de colorir.
Procedimento:
⚫ Dialogar acerca da importância do ambiente escolar e das
práticas desenvolvidas na escola.
⚫ Propor e acompanhar a confecção do material, deixando
livre a opção por desenho ou frases.
⚫ Consultar as educadoras e os educandos acerca do melhor
local para a exposição do jornal.
⚫ Colar o material em exposição.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 7 - Plano de aula 7

Tema:

Objetivos:

Metodologia:

Conscientização acerca da questão ambiental - Confecção de
bandeirinhas com material reciclável.
⚫ Despertar a curiosidade dos educandos por meio dos
estímulos instintivos de imagens e matérias presentes em
revistas e jornais, que são materiais para a confecção das
bandeirinhas.
⚫ Estabelecer uma conexão entre a comunidade escolar e a
comunidade residente no bairro Águas Santas, por meio da
festa junina promovida pela escola.
⚫ Despertar o interesse em atividades artesanais.
⚫ Dialogar sobre os saberes dos educandos acerca da
importância da reciclagem.
Recursos - Jornais, revistas, tesouras, barbante, cola.
Procedimento:
⚫ Estabelecer, a partir do diálogo com as crianças, como será
o formato das bandeirinhas.
⚫ Acompanhar o processo de confecção das bandeirinhas,
atentando para as mensagens que estão presentes nas folhas
de revistas e jornais e para a importância da reciclagem.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora

92

Tabela 8 - Plano de aula 8

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Reciclagem - Coração de papelão com pipoca e cestinho de flores
⚫ Estabelecer uma conexão entre a comunidade escolar e a
comunidade residente no bairro Águas Santas, por meio da
festa junina promovida pela escola.
⚫ Despertar o interesse pelas atividades artesanais.
⚫ Promover atividades desvinculadas à sala de aula
tradicional.
Recursos - Papelão, pipoca, retalhos de tecido florido, tesoura,
cola.
Procedimento:
⚫ Acompanhar o processo de confecção dos materiais,
atentando para a importância da reciclagem e do trabalho
coletivo, além de compreender, por meio do diálogo com
as crianças, qual é a importância da festa junina para cada
uma.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 9 - Plano de aula 9

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Percepções e espaços de mediação
⚫ Compreender as re(inter)ferências estabelecidas pelos
meios de comunicação e atentar para as subjetividades de
cada criança.
⚫ Dialogar sobre as percepções individuais de cada educando
acerca do que é belo.
⚫ Estabelecer e/ou compreender o ambiente de mediação
entre os meios de comunicação e as crianças.
Recursos -revistas, tesouras, lápis, folha A4, cola.
Procedimento:
⚫ Propor aos educandos que procurem três ou mais imagens
nas revistas disponibilizadas; imagens que os remetem ao
que é belo, e escrever o que a imagem representa e por que
é bonito o que está nela representada.
⚫ Estimular a discussão acerca da atividade proposta.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 10 - Plano de aula 10

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Jornal mural - O espaço onde vivo
⚫ Compreender a importância subjetiva do ambiente e do
meio em que os educandos estão inseridos.
⚫ Entender as especificidades e subjetividade de cada
educando.
⚫ Despertar a percepção por meio da confecção de desenhos
artísticos.
Recursos - folha A4, lápis grafite, lápis de colorir.
Procedimento:
⚫ Dialogar acerca da importância do ambiente, da moradia e
dos espaços de interação para as crianças.
⚫ Propor e acompanhar a confecção do material, deixando
livre a opção por desenho ou frases.
⚫ Consultar as educadoras e os educandos acerca do melhor
local para a exposição do jornal.
⚫ Colar o material em exposição.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 11 - Plano de aula 11

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Roda de leitura e contação de histórias
⚫ Estimular a prática de leitura e compreensão entre os
educandos.
⚫ Dialogar sobre os textos escolhidos.
⚫ Promover a interação entre os educandos.
Recursos - livros disponíveis na biblioteca da escola
Procedimento:
⚫ Permitir que a escolha do tema e teor do livro ou texto seja
livre por parte dos educandos.
⚫ Mediar as interações e leituras.
⚫ Promover um diálogo acerca do que foi lido.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora

Tabela 12 - Plano de aula 12
Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Expressão corporal - mímica
⚫ Incentivar a capacidade de expressividade corporal dos
educandos.
⚫ Observar e dialogar a respeito das percepções de cada
criança acerca dos valores e sentimentos propostos.
⚫ Utilizar a fotografia como uma ferramenta de mediação.
Recursos - papéis escritos valores ou sentimentos e câmera
fotográfica (celular).
Procedimento:
⚫ Apresentar a proposta da atividade para os educandos.
⚫ Sortear os papéis contendo os sentimentos e valores
propostos.
⚫ Estabelecer, junto com as crianças, a lógica do
revezamento em que, enquanto um participante realiza a
mímica, o outro é responsável pelo registro.
⚫ Realizar a atividade.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 13 - Plano de aula 13

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Roteiro para teatro de marionetes
⚫ Desenvolver a capacidade de colaboração na elaboração de
uma história coletiva.
⚫ Aguçar a imaginação dos educandos.
⚫ Empoderar as crianças, no sentido de demonstrar que são
capazes de construir roteiros e histórias.
Recursos - folha A4, lápis, borracha.
Procedimento:
⚫ Definir em diálogo com as crianças, quais serão os
personagens da história.
⚫ Atentar para que todos participem da construção do roteiro,
coletivamente.
⚫ Explicar que esta é a primeira etapa de uma série de
atividades que terão como propósito, a realização do teatro
de fantoches, que serão construídos pelos educandos.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora
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Tabela 14 - Plano de aula 14

Tema:

Objetivos:

Metodologia:

Aula-passeio - observação e coleta de material para a confecção de
marionetes
⚫ Atentar para a problemática do lixo.
⚫ Observar a troca de saberes ambientais entre os educandos
e as educadoras.
⚫ Compreender a relação de pertencimento e a noção de
apropriação dos educandos.
⚫ Fomentar a concepção de espaço de aprendizagem que o
ambiente possui.
Recursos - sacos plásticos e caixas de papelão
Procedimento:
⚫ Iniciar o passeio explicando que o material coletado será
utilizado para a confecção de brinquedos (marionetes) que
serão utilizadas na encenação da história que eles criaram.
⚫ Incentivar a observação do espaço ao logo do percurso.
⚫ Explicar a finalidade da atividade no final do percurso.
⚫ Abrir discussão acerca do aprendizado obtido e da
experiência pessoal de cada educando.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora

98

Tabela 15 - Plano de aula 15

Tema:
Objetivos:

Metodologia:

Criação de brinquedos (marionetes) com material reciclável
⚫ Incentivar a reciclagem.
⚫ Atentar para a questão da sustentabilidade presente na
atividade.
⚫ Demonstrar a eficiência do lúdico no processo
ensino-aprendizagem.
Recursos - cola quente, madeira, material coletado na aula
passeio, tinta colorida.
Procedimento:
⚫ Relembrar os personagens que foram criados por eles no
roteiro.
⚫ Ratificar que os educandos terão total liberdade para a
confecção dos personagens e que a imaginação deve ser
utilizada.
⚫ Dar suporte aos educandos.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora

Tema:
Objetivo:

Metodologia:

Criação de super-heróis e balanço de atividades
⚫ Incentivar a reciclagem.
⚫ Atentar para a questão da sustentabilidade presente na
atividade.
⚫ Incentivar a criatividade e observar a percepção de cada
educando.
⚫ Demonstrar a eficiência do lúdico no processo ensinoaprendizagem.
Recursos - cola quente, madeira, material coletado na aula
passeio, tinta colorida.
Procedimento:
⚫ Ratificar que os educandos terão total liberdade para a
confecção dos personagens e que a imaginação deve ser
utilizada.
⚫ Dar suporte aos educandos.

Avaliação:

Avaliação processual e individual.

Fonte: produzido pela pesquisadora

