Jornalismo e Educação: travessias e circularidades

Ementa: A partir da compreensão do Jornalismo como uma forma de conhecimento da realidade cotidiana e do reconhecimento da relevância da leitura critica da mídia em atividades de ensino formais e informais, esta Coordenada reúne pesquisadores preocupados com as diversas
travessias que têm marcado os encontros entre Jornalismo e Educação, sejam elas caracterizadas
pelas construções de conhecimentos sobre da produção, circulação e consumo das informações
jornalísticas em práticas pedagógicas ou pelo entrecruzamento desses saberes na web e no circuito das redes. As pesquisas reunidas nesta proposta buscam contribuir para a identificação
de aproximações e distanciamentos entre essas práticas sociais, bem como propor reavaliações sobre a centralidade da informação jornalística na cultura das mídias, reconhecendo as transformações do Jornalismo na atualidade e suas potencialidades para a expansão da
diversidade de vozes que constituem a experiência social em processos de aprendizagem e para
um engajamento consciente no ambiente midiático. Assim, esta Coordenada reflete sobre tendências inovadoras de uso das mídias no Jornalismo e na Educação, dentro e fora das salas de
aula.
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Protagonismo juvenil em áudio e vídeo: o movimento Ocupa
nas telas do computador e da tevê
Beatriz Becker1
Igor Waltz2
Rafael Pereira da Silva3
Giovanni Codeça4

Resumo: Amparados pelas dimensões teórico-metodológicas da Análise Televisual e de Mídia
e Educação, este trabalho reflete sobre a participação estudantil na produção informativa audiovisual a respeito do cenário educacional do Rio de Janeiro, focalizando o protagonismo dos
alunos da Escola Estadual Prefeito Mendes de Moraes no movimento Ocupa. A partir de um
estudo comparativo de conteúdos e formatos audiovisuais publicados no canal do YouTube
criado pelos estudantes e de reportagens de telejornais locais disponibilizadas no GloboPlay
sobre a ocupação, investiga-se como esse acontecimento foi construído no ambiente midiático e
busca-se identificar tendências atuais de enunciação de narrativas jornalísticas audiovisuais
decorrentes da hibridização de linguagens e formatos nas telas do computador e da televisão.
Palavras-chave: protagonismo juvenil; movimento Ocupa; narrativas jornalísticas audiovisuais;
Mídia e Educação; Análise Televisual.

1. Introdução
A emergência de informações em diferentes telas e dispositivos e os usos das
tecnologias digitais no cotidiano têm provocado mudanças significativas nas interações
sociais, em processos de aprendizagem e nos modos de contar e se informar sobre experiências do cotidiano. As maneiras como as crianças e os jovens utilizam as mídias
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abrem novas formas de expressão, de inserções socioculturais, de socialização e de intervenção na história. Segundo pesquisadores de Mídia e Educação, a habilidade de
produção de conteúdos em áudio e vídeo pelos estudantes, a leitura crítica dos textos
midiáticos e um engajamento consciente no ambiente digital contribuem para o exercício da cidadania em práticas formais e informais de educação na sociedade multitelas
por ampliar os espaços do ver, do agir e do viver social. A incorporação de tecnologias
digitais dentro e fora de sala de aula ainda colabora para a realização de experiências
narrativas em linguagens distintas que possibilitam a construção de discursos mais plurais, bem como para reduzir as restrições de acesso à informação e à comunicação, contribuindo para a democratização do saber e para uma sociedade mais participativa baseada na valorização das diversidades culturais e identitárias (BECKER, 2016; LIVINGSTONE, 2009; RIVOLTELLA, 2008; FANTIN, 2008; BELLONI, 2005).
De fato, as imagens amadoras têm conquistado centralidade nas práticas audiovisuais e culturais e manifestado subjetivações inseparáveis da visualidade e da visibilidade. Essas imagens “domésticas” não seguem exatamente uma narrativa representativa
do acontecimento, mas manifestam um regime performativo de experiências de ser e
viver que clama pela inclusão social e afetiva em suas mediações. As trajetórias dessas
imagens e de seus criadores se configuram como espaços de deslocamento e de ressignificação de experiências individuais e coletivas por meio do trabalho audiovisual em
busca do desejo do reconhecimento do outro (FELDMAN, 2013). A demanda desse
acolhimento está ligada à construção da identidade e a sua ausência pode promover tanto o ódio quanto a vitimação. Assim, a oportunidade de interagir de maneira coletiva
com a lógica de pensamento e de valores alheios talvez seja a única maneira de esvaziar
o sentido de ameaça que o Outro carrega, dissolvendo formas de opressão que aprisionam alguém em um modo de ser distorcido e reduzido, favorecendo a inclusão social e
condições de vida menos desiguais (TAYLOR, 1994). Mas nem sempre os princípios da
objetividade e da imparcialidade que ancoram o Jornalismo impedem julgamentos, distorções e exageros. As coberturas jornalísticas de assuntos controversos, emocionais e
sensíveis tendem a causar mais preconceitos do que esclarecimentos devido à ausência
de contextualização dos acontecimentos e de transparência dos critérios de noticiabilidade. Porém, o Jornalismo não deixa de contribuir para entendimentos possíveis dos
acontecimentos, fomentando o esclarecimento dos fatos e o debate público num momento em que os meios digitais engendram novas formas de ver, escutar e ler. As apropriações de dispositivos digitais possibilitam maior poder de voz aos usuários da rede,
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na chamada “cultura da participação” (SHIRKY, 2011), acelerando o compartilhamento
de conhecimentos, mesmo que a maior parte dos fluxos comunicacionais ainda seja
produzida pelas corporações de mídia e que grandes segmentos da sociedade brasileira
até hoje não disponham de acesso à Internet. A produção das “mídias distribuídas”
(MALINI; ANTOUN, 2013) encontra seu poder na proximidade entre produtores e consumidores, ancorando valor afetivo à sua confiabilidade como fonte de informação. Hoje, a intervenção das audiências não se dá apenas pela ressignificação dos conteúdos no
momento da recepção, mas também no momento da produção, fazendo-a circular em
novos nichos midiáticos (BECKER; MACHADO, 2014).
Este artigo propõe uma leitura crítica de tensões discursivas estabelecidas nos
textos telejornalísticos e nos vídeos de estudantes que se engajam na produção de
informações de caráter noticioso. Amparados nas dimensões teóricas e metodológicas
da Mídia e Educação e da Análise Televisual (BECKER, 2016; 2012), este trabalho
consiste em uma análise dos conteúdos e formatos audiovisuais produzidos por
estudantes do Ensino Médio que ocuparam escolas do estado do Rio de Janeiro
interessados em dar visibilidade às suas reivindicações referentes à ausência da
qualidade do ensino na rede pública estadual. Para compreender as maneiras como esses
alunos utilizam as mídias e atribuem sentidos ao movimento Ocupa, realizou-se um
estudo dos vídeos publicados pelos alunos do Colégio Estadual Prefeito Mendes de
Moraes5disponíveis no canal que eles criaram no YouTube. Escolheu-se refletir sobre o
material produzido pelos alunos dessa escola instalada no bairro da Freguesia, na Ilha
do Governador, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, porque foi a primeira
instituição de ensino do estado a ingressar no Ocupa. Inferiu-se sobre a relevância do
protagonismo juvenil na construção de conteúdo e formatos em áudio e vídeo
informativos do #OcupaMendes, extraindo pistas e fragmentos de formas emergentes de
mediação, fruto da reorganização da experiência social dos estudantes, a partir de seus
usos de aparatos eletrônicos. Decidiu-se analisar também reportagens disponíveis no
GloboPlay sobre o movimento de ocupação para identificar aproximações e
distanciamentos nos modos que a linguagem audiovisual é usada tanto pelos estudantes,
como formas de expressão de suas aspirações e reivindicações políticas, quanto nos
telejornais, observando como a televisão constrói o movimento, qualifica os atores
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sociais nele envolvidos, legitima ou não suas identidades e confere relevância ao Ocupa.
Adotaram-se as categorias e princípios de enunciação da análise televisual6 (BECKER,
2012) por permitirem entender os modos como os códigos audiovisuais são combinados
na atribuição de sentidos a este acontecimento, em um estudo comparativo dos
conteúdos e formatos em áudio e vídeo do canal “Ocupa Mendes” e da cobertura dos
telejornais locais Bom Dia Rio, RJTV 1ª e 2ª edição, disponíveis no YouTube e no
GloboPlay. A partir desta análise, procurou-se identificar potencialidades e desafios do
jornalismo audiovisual como forma de conhecimento na atualidade.

2. Contextualizações
A Unesco faz recomendações contundentes sobre o relevante lugar da educação
na agenda global de desenvolvimento sustentável; afirma que os jovens são uma força
motriz para promover valores subjacentes à cidadania global e para colocar essa agenda
em prática; e sugere ainda que eles devem ser reconhecidos e apoiados não apenas como
alunos, mas também como educadores e líderes (UNESCO, 2015a; 2015b). Assim, justifica a necessidade de estímulo e apoio ao engajamento e à participação de jovens para
que este envolvimento não seja apenas simbólico, uma vez que eles não são “futuros
cidadãos”, mas cidadãos ativos no momento atual (Idem). A Unicef também defende o
avanço no direito de todas as crianças, priorizando a saúde, a proteção contra a violência, a redução da pobreza e da exclusão social e a educação de qualidade (UNICEF
apud IBGE, 2013). Porém, segundo o IBGE (2013), há diferentes critérios referentes à
definição da idade de crianças, adolescentes e jovens estabelecidos pela Convenção das
Nações Unidas, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Estatuto da Juventude7. Ao considerar o limite etário estabelecido pelo Estatuto da Juventude, observa-se
que crianças e jovens de até 29 anos de idade correspondem a 47,7% da população brasileira total, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2012. Na
análise de dados sobre educação, o IBGE busca utilizar os limites etários relacionados
aos níveis de escolaridade, apontando que o ensino médio reúne pessoas de 15 a 17 anos
de idade. E é justamente aos modos de jovens desta faixa etária utilizarem as tecnologi-
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as digitais em busca de visibilidade de seus direitos nas escolas públicas que se faz referência neste trabalho, focalizando o movimento Ocupa no estado do Rio de Janeiro.
Contudo, o relevante conceito de protagonismo para esta análise também carece
de definições precisas. O relatório Educação: Um Tesouro a Descobrir, liderado por
Jacques Delors em 1990, estabeleceu postulados para a condução da educação no século
XXI marcados por três principais deslocamentos: da comunidade local à sociedade
mundial; da coesão social à participação democrática; e do crescimento econômico ao
desenvolvimento humano. O relatório também sistematizou quatro pilares a serem contemplados a partir do aprender: conhecer, fazer, conviver e ser, bem como o princípio
de que a educação deve ocorrer por toda a vida e ser um ato contínuo, o que implica
ampliar a educação do ensino básico ao superior, ressignificar o ofício do professor,
integrar ações políticas às opções educativas e educar cooperativamente por todo planeta. Costa (2000) amplia a visão de “jovem” do relatório Delors atribuindo a ele uma
posição de protagonista em relação à sua própria vida, a partir da compreensão do significado da expressão “protagonismo” baseada na origem grega da palavra, composta pelos radicais proto, que significa primeiro, e agon, que corresponde à luta. Entretanto,
para Costa (2000), bem como para distintas instituições e empresas, o jovem deve se
adaptar à ordem econômica global. Mas outros pesquisadores, como Mészáros (2005),
sinalizam que só é possível pensar no protagonismo juvenil a partir de uma compreensão da educação como uma ação de transformação social emancipadora capaz de despertar uma "contraconsciência", por meio do exercício da cidadania. Sob essa perspectiva, refletiu-se sobre a relação dos estudantes com as mídias e a produção de informações, a partir de suas experiências no movimento de ocupação e desocupação nas Escolas Estaduais, bem como seus usos no processo de pautar e circular informações sobre a
qualidade da educação no estado do Rio de Janeiro.
Os movimentos de ocupação e desocupação, iniciados em 21 e 22 de março de
2016, respectivamente, tinham duas pautas comuns: eles se opunham à precarização da
educação e apoiavam a greve dos professores. Mas cada uma das escolas ocupadas possuía reivindicações próprias elaboradas a partir de suas condições socioambientais. Não
se pode pensar o movimento Ocupa das escolas públicas do estado do Rio sem compreender suas inspirações e relações com movimentos similares em São Paulo e Goiás,
com as Jornadas de Junho de 2013 por todo o Brasil, as manifestações ocorridas na
Primavera Árabe em 2011 e outras mobilizações políticas em diversos países mediante
usos de mídias sociais. No Brasil e no mundo juventudes de diferentes realidades socio-
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econômicas e culturais passaram a questionar suas formas de participação na vida social, as instituições e os meios de comunicação, muitas vezes acusados de manipularem a
informação.
O cenário de perturbação sociopolítica e econômica vivida pelo Rio de Janeiro
em 2016, nos meses que antecederam à realização da Olimpíada, teve ramificações em
diversos setores sociais, sendo a Educação um dos mais ruidosos. Desde fevereiro, professores da rede pública fluminense cruzaram os braços em greve por reposição de perdas salariais, reivindicação negligenciada pelo Palácio Guanabara. Nesse contexto, os
alunos se insurgiram para expor as carências da educação pública do Rio e apoiar a paralisação de professores. O ápice do movimento reuniu mais de 70 escolas ocupadas.
Mas não houve um consenso entre o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
do Rio de Janeiro (Sepe), a Assembleia Nacional de Estudantes Livre (ANEL-RJ) e a
Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) sobre o número preciso de escolas que
participaram desta mobilização. O Sepe informou que 73 escolas tiveram as suas atividades paralisadas8, a ANEL-RJ registrou 76 escolas e a Seeduc-RJ 67 instituições, totalizando 6% das escolas do estado do Rio de Janeiro. Num primeiro momento esse número pode não parecer representativo, considerando que o estado reúne 1.218 escolas e
as que foram ocupadas deixaram 70 mil jovens sem aula9. Nem todas as escolas apoiavam o Ocupa, em algumas delas um movimento contrário à ocupação, nomeado Desocupa, reivindicava o retorno às aulas alegando prejuízos causados pela paralisação e a
proximidade de realização de provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O movimento Ocupa teve início quando um grupo de cerca de 200 pessoas, entre
alunos, ex-alunos e integrantes de movimentos sociais ocuparam as dependências do
Colégio Mendes de Moraes, que já se encontrava sem atividades desde o dia 2 do mesmo mês por conta da paralisação de professores. O movimento #OcupaMendes reivindicou melhorias na qualidade do ensino e a retomada das negociações salariais com o
sindicato dos professores, além de melhorias na infraestrutura da escola, recontratação
de porteiros e inspetores demitidos por corte de gastos e maior democratização e abertura no processo de gestão escolar. Os estudantes se mobilizaram em debates sobre temas
sociais, organizaram pré-vestibulares comunitários e se revezaram na limpeza e em pequenos consertos das instalações escolares. A Seeduc-RJ tentou agir rapidamente para a
8
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saída dos ocupantes e a retomada das atividades, via negociação direta e ação judicial,
ambas sem sucesso. A ocupação desencadeou uma série de iniciativas semelhantes em
outras escolas do estado.
Um dos pontos de maior destaque dentro do movimento foi o uso de mídias digitais pelos jovens para expor o cotidiano das ocupações e disseminar suas reivindicações,
como a não distribuição de livros escolares e constrangimentos da direção à organização
política estudantil. Por outro lado, houve também nas redes sociais a consolidação do
movimento contrário aos grupos de ocupação. Estudantes que não concordaram com as
medidas tomadas pelos colegas se mobilizaram nessas redes por meio da página “Desocupa Já”. Em 10 de maio de 2016, um confronto entre alunos pró e contra o movimento
deixou vários feridos e interrompeu a ocupação da escola Mendes de Moraes, retomada
no dia seguinte. No dia 16 de maio, um novo enfrentamento, dessa vez envolvendo alunos, professores e o chefe de gabinete da Seeduc, culminou na exoneração do secretário
de educação do estado, Antônio Neto. No dia seguinte, as principais demandas dos integrantes do movimento - a eleição direta para escolha do diretor e o fim do Saerj (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro) - foram atendidas nas negociações dos estudantes com a Seeduc e a Defensoria Pública, e a ocupação do colégio
foi encerrada após 57 dias. Apesar do fim do movimento #OcupaMendes, o seu canal
no YouTube permaneceu ativo. No mesmo dia da desocupação do colégio, alunos e
professores de diferentes unidades escolares tomaram a sede da Diretoria Regional Metropolitana III da Seeduc, localizada em Engenho de Dentro, Zona Norte da capital. A
ação foi registrada pelo “Ocupa Mendes” e pela mídia fluminense, especialmente após a
ação violenta do Batalhão de Choque da Polícia Militar no dia 21 de maio.

3. Reivindicações políticas em áudio e vídeo
O “Ocupa Mendes”, canal oficial da ocupação do Colégio Estadual Prefeito
Mendes de Moraes na plataforma de vídeos YouTube10, foi criado no dia 8 de abril de
2016, cerca de três semanas após a deflagração do movimento. Até a data de 30 de junho, três meses após a ocupação, a página contava com 21 vídeos, com durações que
variam de 45 segundos a 7 minutos, 91 inscritos e 3,8 mil visualizações, que correspondiam a um alcance limitado em comparação a outros canais no YouTube, mas bastante
significativo para fazer circular as demandas e propostas dos estudantes. Metade desses
vídeos foi produzida e veiculada após a saída dos estudantes das instalações do colégio,
10

Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCu5hZ_kxVjUBaC9rl58r-rQ>. Acesso em: 18
jul. 2016
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o que denota a continuidade do movimento por melhorias no ensino. Os vídeos são de
curta duração e sem narração em off, mas empregam trilha sonora ou som ambiente. Os
primeiros conteúdos postados se caracterizam por sequências de imagens de passeatas e
assembleias de alunos e professores ou por gravações formadas por um mesmo plano
que enquadra o palco, onde alunos recitam poesias, apresentam números de dança e
proclamam suas pautas. Após um mês de atividade do canal, os vídeos passam a demonstrar uma estrutura mais sofisticada e variada. Há denúncias “não editadas” com a
estética “câmera tremida na mão”, consagrada na cobertura dos protestos de 2013 pelos
Mídia NINJA; formatos similares às reportagem de televisão, onde o “aluno-repórter”
se posiciona em primeiro plano para mostrar o ambiente e destacar uma determinada
situação no referido contexto; e até um curta de ficção encenado pelos próprios alunos
intitulado “Walking Mendes”. Um dos vídeos que mais se destaca é “Um pouco da rotina dos estudantes”, de 11 de maio. Após imagens do nascer do sol na Ilha do Governador e da janela de um ônibus, em uma familiaridade com os recursos de passagem de
tempo da teledramaturgia, acompanha-se um dia da ocupação no Colégio Mendes de
Moraes sob a perspectiva de um aluno. As imagens envolvem o espectador, que se sente
participando de atividades corriqueiras como irrigação das plantas e tratamento da piscina, o que indica um cuidado do corpo estudantil com a unidade escolar. Apesar de a
temática geral dos vídeos girar em torno das demandas dos alunos e do apoio aos professores, ao longo da série também são abordadas as represálias sofridas pelos estudantes, como um ataque com bombas à sede da escola durante a noite; uma recreativa “caça
aos ovos” durante a noite de Páscoa; além da cobertura de uma série de protestos, indicando a aproximação do #OcupaMendes com outros movimentos sociais e pautas em
circulação no debate sobre problemas da região e da educação no estado do Rio. Os
enunciadores que compõem a narrativa são os estudantes, com raras exceções, como nas
filmagens dos bastidores da entrevista concedida pelos alunos ao programa de rádio
“Encontro com a Justiça”, apresentado pelo Desembargador Siro Darlan e gravado na
sede do Tribunal de Justiça do Rio, e a entrega das medalhas por professores aos alunos
após o fim da ocupação. Contudo, em nenhum momento esses personagens interpelam
diretamente a câmera ou são convidados a falar, e sempre são apresentados por meio da
ótica dos alunos. Fica evidente, portanto, que os estudantes do movimento ocupam a
centralidade da cena e não abrem um canal de diálogo explícito nem mesmo a atores
sociais que os apoiam ou são apoiados por eles. Em relação às instâncias cênico-visuais,
há uma diversidade de estratégias empregadas nos textos. À exceção do auditório do
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colégio, ambiente no qual se desenrola parte expressiva das ações do movimento, as
salas de aula e o pátio são pouco focalizados. Os estudantes privilegiam imagens de
corredores, da cozinha, do almoxarifado e a fachada da escola, bem como imagens de
alunos com mãos cerradas para o alto em passeatas, as quais enfatizam uma ideia de
“luta”. Quando falam diretamente à câmera, os alunos posicionam-se em primeiro plano, deixando expor um cenário com enquadramentos em planos abertos e médios, semelhantes aos das reportagens de televisão. A sonoridade dos vídeos do Ocupa Mendes é
formada pelo som ambiente, quando os integrantes do movimento falam à câmera ou
discursam em assembleias; trilhas sonoras, compostas por músicas estrangeiras com
batida rápida e cadenciada, transmitem a ideia de um movimento social dinâmico, o que
é acentuado por uma edição rápida, com takes curtos, semelhantes à estética dos videoclipes. Há também vídeos “sem edição”, produzidos com um único movimento de câmera, dedicados às apresentações musicais e de poesias, mas que também conferem
velocidade e tensão a essas narrativas.
Ao aplicar-se o primeiro princípio da análise qualitativa, o da Fragmentação, verificou-se que as atualizações do canal são apresentadas em um feed para os assinantes e
competem pela atenção com outros vídeos. Nota-se ainda que a produção do canal segue uma linha editorial, mas não há uma preocupação direta em contextualizar o leitor
em cada um das unidades textuais. A dramatização da narrativa no “Ocupa Mendes” é
acentuada pelo uso de recursos audiovisuais na construção dos conteúdos, como o emprego da trilha sonora e a interpelação direta dos alunos à câmera, que é feita de forma a
provocar a empatia da audiência com os ocupantes dos movimentos e a comoção em
nome de sua causa. A crise econômica e a precarização do ensino são sumarizadas nas
figuras do governador, do secretário estadual de educação exonerado e de seu substituto
referidos nas narrativas dos alunos. Inscrições nas paredes e em cartazes revelam os
modos como os estudantes atribuem a essas autoridades valores e identidades. A indisposição contra esses três agentes individualizados sintetiza um mal-estar com as elites
políticas, o alvo primordial dos protestos. Outros antagonistas são também trazidos aos
discursos: enquanto os agentes policiais aparecem no texto como excessivos no uso da
força, estudantes contrários ao movimento são apresentados como “sem argumento” e
violentos, responsáveis por depredação ao patrimônio do colégio, em oposição aos alunos da ocupação, que aparecem se esmerando na sua conservação.

4. O movimento estudantil na tela da tevê
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Neste estudo buscou-se também compreender os processos de significação da
cobertura televisiva sobre a crise na rede pública de educação no estado do Rio de Janeiro e o Movimento Ocupa Escolas realizado de 21 de março a 22 de junho no estado.
O levantamento da produção telejornalística veiculada no período de ocupação das escolas foi feito por meio do GloboPlay, plataforma digital de vídeos criada pela Rede
Globo que reúne os conteúdos de gêneros televisivos distintos da programação da emissora. O percurso metodológico da análise televisual (BECKER, 2012) também aqui
aplicado reuniu um estudo quantitativo e qualitativo de um corpus formado por 57 conteúdos telejornalísticos, em diferentes formatos e gêneros (matérias, flash ao vivo, notas, reportagens, comentários e entrevistas no estúdio), reunindo quase 3h de material
audiovisual, distribuídos em oito telejornais espalhados pela grade da emissora e veiculados de 22 de março a 22 de junho de 2016. Esses conteúdos foram encontrados por
meio da utilização de três palavras-chaves: ocupa; escolas; Rio de Janeiro. Focalizaramse na análise 18 conteúdos referentes à cobertura dos noticiários regionais Bom dia Rio
e RJTV 1ª e 2ª edição, totalizando 31,5% do material total coletado. Nessas reportagens
e vídeos, o movimento Ocupa no Colégio Estadual Prefeito Mendes de Morais está presente de forma direta ou indireta, sendo citado em imagens de arquivo ou em entrevistas. A estrutura narrativa e os formatos audiovisuais se diferenciam nas coberturas dos
distintos telejornais ao longo da programação. O noticiário matutino Bom Dia Rio foi o
que dedicou maior tempo à cobertura da crise na educação e produziu matérias com
tempo médio de duração de três minutos, utilizando ainda flashs ao vivo das escolas
ocupadas e participação de entrevistados no estúdio. Os telejornais da hora do almoço
utilizaram matérias com um tempo menor de duração, com pouco mais de dois minutos,
acompanhadas de comentários e atualizações no estúdio sobre o desenvolvimento das
ocupações ao longo do período da manhã. Os noticiários da noite reeditaram as matérias
com um tempo de duração menor do que os demais telejornais, gravadas com a voz do
apresentador e por ele enunciadas no estúdio com informações atualizadas durante o
dia, ilustradas ou não por imagens, ou seja, notas secas e cobertas. Os principais temas
abordados foram: o início das ocupações no Colégio Mendes de Morais e o desdobramento do movimento que chegou a ocupar mais de 70 escolas no estado. Mas os telejornais também fizeram referência às reivindicações dos estudantes; ao dia a dia das
ocupações; à greve dos professores; à negociação entre a Seeduc-RJ e os alunos; e à
mudança de calendário escolar, com a antecipação das férias e as desocupações das escolas. Esses conteúdos em áudio e vídeo reuniram distintos enunciadores: estudantes a
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favor e contra as ocupações; membros da Seeduc-RJ, representantes do Sepe-RJ, professores, especialistas em educação, pais de estudantes, representantes da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro, e a juíza titular da 2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Estado do Rio de Janeiro. Percebeu-se que a utilização de recursos
gráficos nas produções analisadas é inexpressiva, já que foram utilizados em apenas três
matérias. Na grande maioria das reportagens foram utilizadas imagens das fachadas dos
colégios para ambientar e localizar o telespectador. Embora a entrada fora proibida em
algumas escolas pelos manifestantes, as matérias buscaram mostrar a movimentação dos
alunos na organização das atividades dentro das escolas e os problemas com infraestrutura. A cobertura durou três meses e a utilização de imagens de arquivos foi recorrente. Outro
aspecto que chama a atenção é a pouca utilização de conteúdos colaborativos na produção dos telejornais, em apenas 9 das 57 matérias estudadas, as quais foram reproduzidas
em diferentes matérias e noticiários da emissora.
Na análise qualitativa identificou-se que a cobertura telejornalística da ocupação
do Mendes de Morais é fragmentada no corpo das edições dos telejornais Bom dia Rio e
RJTV 1ª e 2ª edição. Em março foram veiculadas nesses noticiários duas (2) matérias
sobre o movimento, em abril sete (7), em maio oito (8) e em junho uma (1). Essas reportagens buscavam dar conta do imediatismo dos acontecimentos gerado pela ocupação e da maneira como o movimento era disseminado para outras escolas, buscando
contextualizar as informações. Entretanto, a construção das notícias e suas inserções no
conjunto das matérias sobre a crise da educação no estado, não permitiam a compreensão do dia a dia da ocupação no Colégio Mendes de Morais. A dramatização na cobertura se manifestou pelo destaque ao contínuo e crescente número de escolas ocupadas,
uma vez que essas matérias foram apresentadas como capítulos de uma grande crise na
educação, que se iniciou com a ocupação das escolas e que expôs, por meio da manifestação dos estudantes, as mazelas, os problemas gerenciais e o sucateamento do ensino
público no estado. Nesse estudo ainda conseguiu-se perceber as identidades e os valores
sociais dos dois grupos de atores sociais que protagonizam o movimento Ocupa na tela
da TV: os estudantes - jovens indignados com a precarização do ensino, que utilizam
estratégias de “guerrilhas” ocupando as escolas como forma de serem ouvidos e ganharem visibilidade para terem suas reivindicações solucionadas - e o governo do estado do
Rio de Janeiro, personificado pela Secretaria Estadual de Educação e seu agentes, que
demonstram incapacidade de gerir e fiscalizar as instituições de educação.

5. Considerações Finais
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Os conteúdos e formatos audiovisuais publicados pelo movimento Ocupa despertaram sentimentos de pertencimento entre os jovens e a escola como espaço público,
como bem comum, ressignificações da relação escola e comunidade, convocaram a participação dos responsáveis pelos estudantes e promoveram debates sobre os limites da
ação do Estado em espaço públicos. Observa-se que a produção, a circulação e o consumo de informações se expandem para além das bordas das telas e manifestam uma
tendência maior de consumo da informação a partir das redes sociais do que a partir do
acesso a portais e sites jornalísticos das mídias tradicionais (MOHERDAUI, 2016).
Identificou-se que o desafio do jornalismo audiovisual como forma de conhecimento é conseguir incorporar informações que circulam nas redes e canais que distribuem conteúdos e formatos em áudio e vídeo, como o YouTube, em suas narrativas, de
modo que a diversidade e a pluralidade de pontos de vista possam emergir também das
performances dos cidadãos, mais especificamente dos estudantes neste estudo de caso, e
não apenas dos modos que os jornalistas organizam discursivamente os acontecimentos.
O trabalho de curadoria dos depoimentos e conteúdos postados pelas pessoas nas redes
e de análise dos acontecimentos mediante a leitura das intervenções de vozes distintas
passa a ser cada vez mais necessário na prática de um Jornalismo não apenas sensível
aos debates das redes, mas interessado em se reafirmar como forma de conhecimento
relevante nas sociedades democráticas, o que implica rever determinados modelos de
interpretação da realidade e reconhecer a autonomia do leitor-espectador-usuário em
suas ações interpretativas e de engajamento no ambiente midiático digital na construção
das narrativas audiovisuais sobre a experiência do cotidiano na atualidade. Contudo,
este estudo também revela que tanto os conteúdos e formatos em áudio e vídeo produzidos pelos cidadãos quanto pelos jornalistas oferecem informações que ajudam os indivíduos a organizarem suas ideias e a vida social, mas também criam visibilidades e subjetividades em suas enunciações que se manifestam como verdades sobre a realidade.
Esse complexo processo de comunicação intervém na construção de experiências individuais e coletivas e provoca inquietações abertas a outras investigações sobre os modos
de produção, circulação e consumo de notícias em áudio e vídeo na atualidade.

Referências
BECKER, Beatriz. Mídia, Telejornalismo e Educação. Matrizes: Revista do PPG em Ciências
da Comunicação da Universidade de São Paulo, São Paulo: ECA/USP, v. 10, n. 1, 2016.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

_________. Mídia e Jornalismo como formas de conhecimento: Uma metodologia para leitura
crítica das narrativas jornalísticas audiovisuais. In: Matrizes: Revista do PPG em Ciências da
Comunicação da Universidade de São Paulo, São Paulo: USP, v. 5, n. 2, 2012.
BECKER, Beatriz; MACHADO, Monica. Brasil entre as telas e as ruas: Produção e consumo
das narrativas jornalísticas audiovisuais sobre os protestos nacionais de junho de 2013. In: Discursos fotográficos. Londrina: UEL, v. 10, n. 17, p. 39-60, jul./dez. 2014. Disponível em:
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/19604/15720>.
Acesso em 25 jan. 2016.
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2005.
COSTA, Antônio Carlos da. Protagonismo Juvenil: o que é e como praticá-lo. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.
DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir - Relatório para a Unesco da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI. Tradução: José Carlos Eufrázio. São Paulo:
Cortez, 2012.
Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do século XXI. Brasília: UNESCO, 2015a. Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/singleview/news/global_citizenship_education_preparing_learners_for_the_challenges_of_the_21st_century_i
n_portuguese/#.V4kmJ_krKM8. Acesso em 15 jul. 2016.
FANTIN, Monica. Do Mito de Sísifo ao Voo de Pégaso: as crianças, a formação de professores
e a Estação Cultura. In: FANTIN, M.; GIRARDELLO, G. (Org.). Liga, roda, clica: estudos em
mídia, cultura e infância. Campinas: Papirus, 2008.
FELDMAN, Ilana. O trabalho do Amador. In: BRASIL, André; MORETTIN, Eduardo; LISSOVSKY, Mauricio (Org.). Visualidades, hoje. Salvador; Brasília: EDUFBA; COMPÓS, 2013.
IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira. Estudos e Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 32, 2013. Disponível
em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016.
LIVINGSTONE, Sonia. Young people and new media. Londres: Sage, 2009.
MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. A internet e a rua: Ciberativismo e mobilização nas
redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013.
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005.
MOHERDAUI, Luciana. Jornalismo Sem Manchete, a implosão da página estática. São Paulo: Editora Senac, 2016.
RIVOLTELLA, Pier. Cesare. A Formação da consciência civil entre o real e o virtual. In:
FANTIN, M.; GIRARDELLO, G. (Org.). Liga, roda, clica: estudos em mídia, cultura e infância. Campinas: Papirus, 2008.
SHIRKY, Clay. A cultura da participação: Criatividade e generosidade no mundo conectado.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar: 2011.
TAYLOR, Charles, Multiculturalism and the Politics of Recognition. In : GUTMANN, A.
Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: University Press, 1994.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

Relatório de Monitoramento Global de EPT. UNESCO: Brasília, 2015b. Disponível em:
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/. Acesso 15 jul. 2016.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en
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Resumo:
Projetos de extensão são tema deste artigo, que procura descrever como diferentes experiências
podem contribuir com o processo de aprendizado e com a formação de cidadãos mais críticos.
Os dois projetos selecionados são coordenados por professores da Universidade Federal do Paraná e buscam oferecer uma ampla visão da sociedade por meio da educomunicação. A extensão
universitária e a sua incidência no ensino de jornalismo também são exploradas como promotoras da interação e do debate com a comunidade. A partir de uma pesquisa exploratória, fizemos
entrevistas semiestruturadas com estudantes de comunicação que participam dos projetos
“MEPE – Mídia, Espaço Público e Educação” e “NCEP – Núcleo de Comunicação e Educação
Popular” com o objetivo de descobrir em que medida a extensão universitária pode contribuir
como o processo de ensino–aprendizagem e com a produção de conhecimento.
Palavras-chave: jornalismo; extensão; cidadania; educomunicação; universidade.

1. A construção do pensamento
A troca de saberes entre a universidade e a comunidade proporciona benefícios
para todos os envolvidos. Na trilha de projetos de extensão que participam alunos do
curso de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, pretendemos descobrir de
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que forma o conhecimento é compartilhado e em que medida aprende-se, com o outro, a
ser um cidadão mais crítico. Para Cássio Hissa (2013, p. 20), “a razão é feita de experimentação do mundo e o pensamento é feito de sentir. Ser afetado pelo mundo, portanto,
é pressuposto da construção do pensamento”.
E a universidade, assentada no tripé ensino–pesquisa–extensão, deve se relacionar com o ambiente de seu entorno. Autores, como Sílvio Paulo Botomé (1996) e Méri
de Oliveira Polichuk (1995), acreditam que desse tripé a extensão é a menos valorizada
por educadores, autoridades educacionais ou governamentais. “Apesar de ser reconhecida como uma das faces sociais da universidade” (POLICHUCK, 1995, p. 28), falta
refletir mais em relação à extensão. No cerne das discussões atuais, especialmente em
função do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, as universidades têm colocado em pauta o lugar da extensão na graduação. Entre as propostas do PNE, está a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação. O plano prevê que programas e
projetos de extensão ocupem 10 %, no mínimo, do total de créditos curriculares. Se a
extensão é indissociável do ensino e da pesquisa, por preceito constitucional, esse percentual causa contradição para muitos professores.
O tripé ensino-pesquisa-extensão deve garantir a formação humana e o processo
do conhecimento. Neste artigo, vamos discutir a importância da extensão para a formação de comunicadores, como ênfase na de jornalistas. Na pesquisa exploratória, fizemos
entrevistas semiestruturadas com alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná que participam de projetos de extensão. Enquanto as Diretrizes
Curriculares Nacionais transformam as habilitações em Relações Públicas, Jornalismo e
Publicidade em cursos independentes, valorizamos a extensão como uma forma de integrar diferentes áreas para uma visão mais ampla da comunicação. Os projetos selecionados neste artigo procuram reunir alunos de diferentes habilitações e/ou cursos.

2. A extensão universitária e a conexão com a comunidade
Para uma universidade mais aberta e em conexão com a sociedade, como propõe
Margarida Kunsch (1992), “é preciso democratizar a universidade. Um serviço de comunicação é o melhor caminho para a abertura de novos canais de diálogos e democracia, dentro e fora da universidade” (KUNSCH, 1992, p. 27).
Tal posição ratifica o pensamento de Paulo Freire (2001) da extensão numa
perspectiva dialógica, comunicativa, sem transferir o conhecimento, mas construção
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conjunta e participativa dele (FORPROEX, 2006). Nem sempre é fácil alcançar esse
objetivo, pois, a relação entre universidade e sociedade tem na visão extensionista de
fato a figura do assistencialismo e outras formas. “Assim como nos projetos assistencialistas, a prestação de serviços se realiza com foco unidirecional, da universidade para a
sociedade […]” (BEZERRA; BARRETO, 2008, p. 6). Neste artigo, os projetos de extensão “MEPE – Mídia, Espaço Público e Educação” e “NCEP – Núcleo de Comunicação e Educação Popular” foram selecionados por valorizarem a conexão universidade–
sociedade como uma via de mão dupla.
Os programas de extensão podem redimensionar a ação da universidade, segundo Boaventura de Sousa Santos (1997). A “abertura ao outro” é o sentido profundo da
democratização da universidade, o que vai muito além do acesso e permanência nela.
Para o autor, “a legitimidade da universidade só será cumprida quando as actividades,
hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem
a ser parte integrante das actividades de investigação e ensino” (SANTOS, 1997, p.
225).
A proposta não é servir aos interesses de mercado. Santos (2004) atribui à universidade uma participação na construção da coesão social, da democracia, lutando contra a exclusão social, degradação ambiental e na defesa da diversidade cultural. Por isso,
Santos, defende uma reforma da universidade.
Em 2012, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras (Forproex) definiu a atual Política Nacional de Extensão Universitária, na
qual pontua que “[...] é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino
e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 8).
O documento destaca a extensão como via de mão dupla, que permite a troca de
saberes acadêmico e popular e, consequentemente, valoriza a produção do conhecimento a partir da realidade brasileira e regional. Essa troca é responsável ainda pela democratização do conhecimento acadêmico e do envolvimento da comunidade com a universidade. “Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a
extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social” (FORPROEX, 2012, p. 8).

3. A perpectiva educomunicativa
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Incluir a comunicação como forma de promover a educação (e vice-versa) é
proposta fecunda na tradição latino-americana, pois uma precisa da outra para seguir em
frente, como pontua Adilson Citelli (2000). A partir disso, as possibilidades dialógicas
de construção de conhecimento abrem-se para uma formação mais cidadã. Professores e
alunos trabalhando juntos em prol da troca de saberes (KAPLÚN, 1985), na perspectiva
de pensar a educação a partir dos próprios discentes (OROZCO GÓMEZ, 2014).
O professor deve procurar participar da vida do aluno e se inserir em seu contexto, valorizando-o, dando importância ao seu repertório, suas singularidades (GIROUX,
1997). Trocar experiências e as provocar na sala de aula, para que se incentive o conhecimento do mundo, pela busca por metodologias de ensino que colaboram nesse processo, a partir da produção e não reprodução do conhecimento, como coloca Maria Aparecida Behrens (1999). Os projetos de extensão analisados neste artigo produzem conhecimento sempre a partir do diálogo, ouvindo o outro.
Com essa postura, segundo Freire (1997, p. 24-25, grifo do autor), o discente
acaba por se assumir “como sujeito [...] da produção do saber, [convencido] definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua produção ou a sua construção”. A troca de saberes, um dos pilares da extensão universitária, mobiliza todos os envolvidos para a produção de conhecimento. No Mídia,
Espaço Público e Educação (MEPE), por exemplo, a conexão com a sociedade, a “abertura para o outro”, transforma a visão de mundo e pode promover transformações na
sociedade.
Nesse cenário, como aponta Behrens (1999), o professor assume a função de
mediador, articulador crítico e criativo no processo pedagógico. Como produtor de seu
próprio conhecimento, deve instigar os alunos a “aprender a aprender”. Ele precisa ser
um contínuo investigador, pois sua atitude reflete sua vivência, sua militância na busca
da produção do conhecimento. No projeto de extensão, a interação é ampliada com a
participação da comunidade, com ganhos efetivos para todos os envolvidos. As relações
estabelecidas no projeto de extensão são fortalecidas à medida que o conhecimento produzido de forma conjunta transforma a vida de cidadãos.

4. Projetos de extensão da UFPR

4.1.Mídia, Espaço Público e Educação
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O projeto de extensão Mídia, Espaço Público e Educação (MEPE) é coordenado
pelo professor de Letras da UFPR, Bruno Dallari. Participam alunos dos cursos de Letras, Educação e Comunicação. Idealizado no início de 2014, os membros deste projeto
estão construindo um portal para atender professores do ensino fundamental e médio de
escolas públicas com conteúdos midiáticos e sugestões para usá-los em salas de aula. A
construção desse portal é realizada com o apoio de professores que participam do PDE –
Programa de Desenvolvimento Educacional mantido pelo governo do Paraná. Esse projeto faz parte da política pública do estado para promover diálogo entre professores do
ensino superior e os da educação básica. A proposta do PDE é gerar conhecimento e
melhorar a qualidade de ensino na escola pública paranaense.
No portal em construção do projeto de extensão (http://www.mep.ufpr.br) há um
observatório do espaço público, no qual são destacados os conteúdos midiáticos selecionados por alunos e professores do PDE. A partir das apropriações da mídia é possível
desenvolver práticas educativas para formar um cidadão mais crítico. “Os alunos aprendem a olhar os temas que estão em circulação no espaço público de outra forma, pois
procuram compreender e identificar os sentidos nas falas de quem comenta o assunto”,
destaca Amanda Sphair (2016) – estudante de Comunicação da UFPR que já participou
do projeto.
Outros depoimentos registrados para o desenvolvimento desta pesquisa exploratória demonstram que este projeto de extensão é uma experiência interessante para a
universidade, as escolas públicas e a comunidade. “Os alunos ficam mais motivados
quando encontram sentido nos temas estudados. E, por isso, espero que o projeto coloque em evidência os problemas da comunidade para juntos encontramos soluções eficazes”, destaca Selena Bortoletto (2016) – aluna de do curso de Comunicação que faz
parte deste projeto de extensão.
As alunas entrevistadas acreditam que a educomunicação é um caminho possível
para formar um cidadão mais crítico. Elas contam que tiveram visões de mundo transformadas e estão motivadas a mudar a realidade de outros cidadãos. “Os alunos podem
aprender de forma inovadora, com conteúdos atualizados. No ensino formal, aprende-se
de forma mecânica. Acredito que a educomunicação pode estimular o estudante a
aprender cada vez mais”, argumenta Sphair (2016). A interação dialógica destaca o relacionamento entre a universidade e a sociedade, com base no diálogo e na troca de sa-
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beres. A comunidade participa de todo o processo do projeto, desde o planejamento até
a avaliação das ações contínuas. Desse fluxo interacional, surge um cidadão mais envolvido com o próprio entorno. Além de estimular o aluno no processo educacional,
Dallari (2014, p. 1) afirma que o projeto tem o objetivo de reforçar o “sentimento de
pertencer e participar, como cidadão, da sociedade em que vive, entendida como uma
comunidade de diálogo”.
A estudante de Letras da UFPR e de Jornalismo da PUCPR, Isabella Rocha
(2016), conta que procurou o projeto de extensão para complementar a sua formação,
pois teria a oportunidade de aliar a comunicação ao ensino das línguas. Aprendeu mais
do que esperava, como técnicas de coleta, edição de dados e organização de pautas. O
mais importante, no entanto, foi “conectar-se com a comunidade no processo”.

4.2. Núcleo de Comunicação e Educação Popular
O projeto de extensão NCEP – Núcleo de Comunicação e Educação Popular –
surgiu em 2003 e está vinculado ao curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. A proposta é estimular a discussão sobre comunicação popular e dar
assessoria a movimentos sociais com o fim de promover a democratização dos meios de
comunicação. O projeto é coordenado, atualmente, pelo professor José Carlos Fernandes e conta com bolsistas e voluntários de Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas.
Neste artigo, vamos destacar três ações do NCEP.

4.2.1. Projeto A Laje e Folha do Sabará

A Laje é um jornal que nasceu como uma iniciativa do Movimento Nacional da
População de Rua – MNPR, em atividade na capital paranaense. Todas as etapas de
produção do jornal são feitas pelo chamado “povo da rua”. Os voluntários, com escolaridade média e superior, são parte dos aproximados 1,7 mil moradores em situação de
rua e vulnerabilidade social de Curitiba.
Parte-se de uma reunião de pauta, divisão das tarefas, trabalho de campo, entrevistas e redação. Membros do NCEP, entre quatro e cinco, participam da reunião de
pauta, quando oferecem subsídios para os voluntários, e na finalização do texto, sem
que perca sua característica essencial – ter sido produzido por quem mora nas praças e
nas marquises. Neste processo, os voluntários editam os jornais com os alunos, dentro
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da perspectiva da educomunicação. A ideia de uma formação crítica e reflexiva engloba
uma preocupação cidadã e de responsabilidade social, em que se assume um compromisso diante da sociedade em suas ações (CITELLI; COSTA, 2011).
Titular, hierarquizar, escolher, legendar – avaliar legibilidade – entre tantas outras funções contidas na filosofia e técnica da edição passam a fazer parte de um processo para pensar a natureza e o impacto da informação. “A educomunicação e o jornalismo cidadão dão acesso às realidades das pessoas, e tem que ser adequado muitas vezes
com as possibilidades que encontramos”, diz a estudante de Comunicação SocialJornalismo, Maria Fernanda Mileski de Paula (2016), que dá apoio editorial à comunidade da Vila Sabará. Para Mileski de Paula, é umportante valorizar a independência e
os discursos daqueles que participam do projeto. “O maior aprendizado é a possibilidade de usos das ferramentas de comunicação por diversos agentes sociais. ” A aluna destaca que pode ser emancipador colaborar com uma comunidade ou escola por meio de
um jornal, rádio ou vídeo.

Todos os participantes do projeto transformam informação em notícia, sem separação entre os já iniciados na prática jornalística. A ideia é que a comunidade e os alunos sentem juntos e, nessa interação, tornem-se editores. Eles compartilham conhecimentos, aprendem em conjunto e reciclam o saber. Assim, esse procedimento deixa de
ser uma etapa secreta, feita por notáveis, para se integrar ao processo de empoderamento da informação. A comunidade tem condições de vivenciar esses saberes e, conforme
Freire (1997), mostrar caminhos de transformar a realidade em que se insere, dando
visibilidade as suas ações.
A Folha do Sabará circula numa das mais controvertidas zonas de ocupação –
dentre as mais de 250 áreas irregulares da capital paranaense. A Vila Sabará é uma das
80 áreas aproximadas que formam a Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A ocupação se
mescla a um imenso loteamento irregular, nascido da má fé de loteadores e do próprio
poder público, que vendeu uma área particular. A fragilidade legal da região – impermeável à maior parte das políticas de regularização fundiária – fez com que em 30 anos
de luta popular o Sabará se tornasse uma espécie de vila modelo do movimento por habitação.
O jornal – de circulação hiperlocal – é uma das expressões do grande campo de
guerra em que se tornou a região. A equipe do NCEP também não está ali para “fazer”,
mas para criar vínculo e se integrar ao debate. É a comunidade universitária não só fa-
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lando de habitação, mas se aproximando do drama da moradia. A colaboração no processo editorial é só uma parte do trabalho. Não o esgota.

4.2.2. Projeto educomunicação em escolas
Em 2016, os membros do NCEP – Núcleo de Comunicação e Educação Popular
estão integrados a três escolas da rede estadual de Curitiba e Região Metropolitana: Colégio Estadual Manoel Ribas, Colégio Estadual Santos Dumont e Colégio Herbert de
Souza.
No Colégio Estadual Manoel Ribas, que fica na Vila das Torres, ao lado da Vila
Parolin – zona favelizada mais antiga de Curitiba, muitos alunos apresentam um alto
índice de déficit de atenção e enfrentam diversos problemas sociais, como violência,
exploração de trabalho infantil e exposição a entorpecentes. Motivos que levam à evasão escolar. Nessa escola, a equipe do NCEP, realiza uma nova experiência: a produção
de vídeos e vinhetas. Os 15 alunos do horário integral que participam desse projeto registram cenas de seus próprios dilemas e questões. A experiência criou expectativas
entre os adolescentes, que aos poucos passam a roteirizar filmes e elaborar discursos a
respeito da vila ao lado do maior cartão postal curitibano – o Jardim Botânico. Esse
contraste não lhes escapa, como destaca Larissa Abrão (2016), estudante de Jornalismo
da UFPR.
Vai muito além da experiência universitária de compreender melhor os conceitos de educomunicação e comunicação popular, que eu não conhecia. Do
NCEP no geral até os projetos de extensão, o aprendizado está nos pequenos
detalhes, na forma de discutir durante a reunião geral, ao conhecer os alunos
do [colégio] Manoel Ribas ou os moradores do Sabará. Tudo vai além do
âmbito profissional/acadêmico, contribui para mim como cidadã e pessoa.
(ABRÃO, 2016)

O Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Guaíra, possui a melhor estrutura
e a comunidade escolar se mostra mais integrada. A equipe do NCEP realiza uma oficina de rádio com os estudantes que fazem parte do grêmio estudantil. Matheus do Nascimento (2016), estudante de jornalismo da UFPR, mostra que é necessário um refletir
sobre a realidade de cada comunidade.
As ‘formas’ da educomunicação e do jornalismo cidadão já estabelecidas
precisam ser adaptadas às realidades e possibilidades dos projetos. Seja pela
falta de equipamento, de espaço, pela rotatividade dos membros, pela carga
de conhecimentos que possuem previamente. Num geral, o engajamento é
bom, mas em alguns casos, é preciso estimulá-lo entre os alunos, o que torna
difícil aplicar os conceitos da maneira mais exata. (NASCIMENTO, 2016)
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No Colégio Herbert de Souza, em São José dos Pinhais, o NCEP colaborou para
a criação do programa Rádio Z, que vai ao ar na hora do recreio. Em três anos, os estudantes identificaram lideranças na escola para conduzir o projeto. Em termos, a participação do núcleo não é mais necessária, pois já se deu a formação dos agentes e o próprio governo do estado atinou para a necessidade das oficinas de rádio, designando uma
professora para fazê-lo, no contraturno. A discussão, no momento, é como se afastar,
mas mantendo os vínculos, já que esse laço é parte do processo de comunicação popular.

4.2.4. Haitianos, uma parceria em construção

Na primeira metade de 2016, o NCEP se lançou num novo laboratório de atuação junto aos haitianos que vivem em Curitiba, aqui chegados a partir de 2010 e ultrapassando uma comunidade de duas mil pessoas. Buscou-se, a priori, entender o estado
de espírito dessa população. Duas frentes foram estabelecidas – uma junto à Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e outra com a Secretaria Municipal de Educação. Além
da construção desses novos vínculos, os membros do NCEP fizeram inserções em dois
centros de Educação de Jovens e Adultos (EJA) destinados aos imigrantes – uma na
Escola Municipal Germano Paciornick, às margens do Rio Belém, no bairro do Boqueirão; outra na Escola Municipal Irati, no bairro do Cajuru – um dos maiores e mais contrastantes da capital.
Dessas imersões resultou o vídeo “O Haiti está aqui”, projetado na formatura de
mais 120 haitianos no ensino de língua portuguesa, no início de julho de 2016. O documentário parte da pergunta “qual o seu sonho?”. As investigações anteriores mostraram
que os haitianos querem falar do que sabem fazer, integrar-se, trazer a família, e que
rejeitam serem vistos como vítimas e experimento social. A projeção teve excelente
repercussão, por fugir aos clichês típicos quando se trata dessa comunidade. O projeto
segue com a construção de um site para os haitianos, como resultado de oficinas noturnas, uma vez por semana, na Escola Municipal Irati. A proposta é aliar ensino da língua
portuguesa e leituras do país que os haitianos escolheram para viver. Quanto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a proposta é desenvolver uma web rádio com as
“mulheres haitianas” – grupo da líder Laurette Bernardin. Nos moldes da educomunicação, esse grupo, informado sobre técnicas de comunicação, segue reproduzindo esse
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conhecimento entre seus pares. Matheus do Nascimento (2016) fala da capacidade da
comunicação nesse processo de interação com os haitianos.
Me chama atenção a capacidade que as ferramentas de comunicação
trazem para que novos discursos sejam ouvidos, conhecimentos sejam
difundidos e grupos sociais, os mais diversos, se façam visíveis. Além
de observar que é possível produzir produtos comunicacionais com as
mais variadas ferramentas, o que torna o processo mais fácil. (NASCIMENTO, 2016)
5. Considerações

A formação do estudante se enriquece com a possibilidade de viver experiências
diversas, ampliando seu universo. Procura-se despertar neles a consciência de seu protagonismo social a partir da própria formação. Assim, podem elaborar propostas que
buscam compartilhar conhecimentos e técnicas da universidade com a sociedade e viceversa, devolvendo, de alguma forma, o investimento feito nessa formação, a partir de
uma visão cidadã.
Os projetos de extensão da UFPR apresentados neste artigo desenvolvem a interação dialógica e a interdisciplinaridade, como prevê a Política Nacional de Extensão
Universitária. O processo de interação não é tão fácil, porque nas trilhas percorridas há
barreiras, como a dificuldade em desenvolver um site e encontrar apoio técnico disponível em uma universidade pública com muitas demandas. Na interação dialógica, o relacionamento entre a universidade e a sociedade deve ter como base o diálogo e a troca de
saberes. Para ocorrer a interação, no entanto, é necessário tempo. O suficiente para que
os laços de confiança se estabeleçam. É neste momento que percebemos o envolvimento
da comunidade, participando de todo o processo do projeto, desde o planejamento até a
avaliação das ações contínuas. No NCEP, como vimos anteriormente, são estabelecidos
vínculos e integração com os moradores para promover o debate com a intenção de
transformar a sociedade.
A interdisciplinaridade promove a interação de modelos, conceitos e metodologias advindos de diversas disciplinas e áreas do saber, para que a relação teoria–prática
se efetive. O MEPE, por exemplo, procura a interação de alunos e professores de Letras,
Comunicação e Educação com docentes de escolas públicas para melhorar a qualidade
de ensino a partir de conteúdos midiáticos. Logo, a extensão passa a ser um esforço para
proporcionar aos alunos uma concepção de formação sem a dependência da sala de aula
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tradicional. Ela se expande para a sociedade, também vista como local de ensino–
aprendizagem e de produção do conhecimento.
Alguns resultados já podem ser identificados nas falas dos alunos que participam
dos projetos de extensão aqui apresentados e em algumas ações, como a autonomia
conquistada no programa Rádio Z do Colégio Herbert de Souza, em São José dos Pinhais. A atuação transformadora procura se voltar às necessidades da sociedade para
promover o desenvolvimento social, com repercussão nas decisões sobre políticas públicas. Para isso, prevê acompanhamento das ações de forma participativa e avaliação
de resultados para análise dos benefícios conseguidos, mostrando a transformação efetivada.
Com esses pressupostos conduzidos em conjunto, a extensão se caracteriza pelo
foco interdisciplinar, de intervenção social, interação dialógica e construção coletiva dos
conhecimentos. O objetivo é ter um impacto significativo na vida de todos os envolvidos no processo, favorecendo a autonomia e o protagonismo dos sujeitos. Além disso,
volta-se à cidadania, afastando-se da lógica do mercado.
No Brasil, o tripé ensino-pesquisa-extensão nem sempre consegue ser colocado
em prática nos cursos de jornalismo, mas os exemplos aqui mostrados revelam que a
conexão com a sociedade forma um cidadão mais crítico e disposto a transformar e ser
transformado. Desse modo, como pontua Ismar Soares, diversas ferramentas podem ser
usadas nos processos de aprendizagem, fortalecendo a ação que “tem como essência a
intencionalidade educativa e como meta o pleno exercício da liberdade de expressão dos
atores sociais” (SOARES, 2013, p. 186).
A ideia de uma formação crítica e reflexiva engloba uma preocupação cidadã e
de responsabilidade social, em que se assume um compromisso diante da sociedade em
suas ações (CITELLI; COSTA, 2011). O senso de coletividade e a certeza de se sentir
parte do mundo, de se inserir em algo maior, menos individualista. Isso é uma prática
libertadora, como coloca Freire (2001), sendo a educação caminho para a emancipação.
Finalizamos este artigo, mas não a discussão. É necessário voltar ao início deste
trabalho para lembrar que precisamos ser afetados pelo mundo (HISSA, 2013). Os projetos destacados neste artigo, o do MEPE e do NCEP, têm um caráter de experiência do
mundo e da palavra. Dito de outra forma, todos os envolvidos nos projetos de extensão
são afetados pelo mundo para construir o pensamento.

Referências

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

ABRÃO, L. Entrevista concedida a José Carlos Fernandes por e-mail. Curitiba, 21 jul.
2016.
BEHRENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba: Champagnat,
1999.
BEZERRA, G. M. P.; BARRETO, H. M. R. Diálogos possíveis: a experiência do projeto de
extensão Liga Experimental de Comunicação. In: Congresso de Ciências da Comunicação na
Região Nordeste,10, 2008, São Luís. Anais Intercom Nordeste. Disponível em:
<http://goo.gl/YfpxNN>. Acesso em: 6 jul. 2016.
BORTOLETTO, S. Entrevista concedida a Claudia Quadros por e-mail. Curitiba, 18 jul.
2016.
BOTOMÉ, S. P. Pesquisa alienada e ensino alienante – O equívoco da extensão universitária.
Petrópolis: Vozes; São Carlos: Edufscar; Caxias do Sul: Educs, 1996.
CITELLI, A. Outras linguagens na escola. São Paulo: Cortez, 2000.
CITELLI, A; COSTA, C. (Orgs.). Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011.
DALLARI, B. Projeto de extensão: mídia, espaço público e educação. Curitiba: UFPR, 2014.
FORPROEX. Indissociabilidade ensino–pesquisa–extensão e a flexibilização curricular:
uma visão da extensão. Porto Alegre: UFRGS; Brasília: MEC/Sesu, 2006.
______. Política Nacional de Extensão Universitária, maio 2012. Disponível em:
<https://goo.gl/ce1LPm >. Acesso em: 6 jul. 2016.
FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 11. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 2. ed. São Paulo:
Paz e Terra, 1997.
GIROUX, H. A. Os professores como intelectuais. Rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.
HISSA, C. E. V. Entrenotas: compreensões da pesquisa. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2013.
KAPLÚN, M. El comunicador popular. Quito: Ciespal, 1985.
KUNSCH, M. M. K. Universidade e comunicação na edificação da sociedade. São Paulo:
Loyola, 1992.
NASCIMENTO, M. P. Entrevista concedida a José Carlos Fernandes por e-mail. Curitiba,
21 jul. 2016.
OROZCO GÓMEZ, G. Educomunicação: recepção midiática, aprendizagens e cidadania. São
Paulo: Paulinas, 2014.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

PAULA, M. F. M. de. Entrevista concedida a José Carlos Fernandes por e-mail. Curitiba,
21 jul. 2016.
POLICHUK, M. O. A extensão universitária na Universidade Federal do Paraná. 1995.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba,
1995.
ROCHA, I. B. F. Entrevista concedida a Claudia Quadros por e-mail. Curitiba, 19 jul. 2016.
SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 3. ed. São Paulo:
Cortez, 1997.
______. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da
universidade. São Paulo: Cortez, 2004.
SOARES, I. O. Educomunicação: as múltiplas tradições de um campo emergente de intervenção
social na Europa, Estados Unidos e América Latina. In: LIMA, J. C. G. R.; MARQUES DE
MELO, J. (Orgs.). Panorama da comunicação e das telecomunicações no Brasil: 2012/2013.
Brasília: Ipea, 2013. v. 4, p. 169-202. Disponível em: <http://goo.gl/u7B9ag>. Acesso em: 6 jul.
2016.
SPHAIR, A. Entrevista concedida a Claudia Quadros por e-mail. Curitiba, 7 jul. 2016.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

Audiovisual e ciência na sala de aula: a escolha de narrativas
híbridas marcadas pelo jornalismo
Denise Tavares1

Resumo:
Esta comunicação apresenta uma parte de pesquisa sobre documentário científico que realizamos junto às escolas públicas de ensino médio da cidade de Niterói. A reflexão tem como ponto
de partida o que foi colocado por professores de Matemática, Biologia, Química e Física quanto
ao tipo de narrativa audiovisual que preferem usar em sala de aula, o que identificamos como
produções jornalísticas ou marcadas pelas estratégias de linguagem do Jornalismo. Assim, a
proposta aqui é problematizar tanto estas escolhas quanto a articulação, cada vez mais estreita,
entre a informação e o entretenimento nestas narrativas, quase todas produzidas na e para televisão. Entre os autores que fundamentam nossa discussão estão Bienvenido León, José Manuel
Azevedo e Carlos Elías, além dos que têm se debruçado sobre as questões que envolvem o jornalismo científico.

Palavras-chave: audiovisual; educação; divulgação científica; jornalismo científico

1. Introdução
Esta comunicação apresenta um recorte da pesquisa O documentário científico:
linguagens e temáticas no contexto da produção multiplataforma, desenvolvida com o
apoio dos órgãos de fomento CAPES2 e FAPERJ3 nos anos 2014 e 2015, cujo objetivo
primeiro era a produção de material teórico reflexivo, em caráter de fundamentação
teórica, que contemplasse tanto o campo do documentário como o da divulgação cientí1

Jornalista, Mestre em Multimeios (Unicamp) e Doutora em Integração Latino-americana (Prolam/USP).
Professora Adjunta do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, onde
coordena a Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano.
2
CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior.
3
FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro tem o objetivo de desenvolver e
apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica no estado.
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fica a partir da revisão bibliográfica do tema e da análise de uma determinada produção
recortada pela pesquisa. Além disso – e este é o material que utilizamos aqui – a pesquisa também teve como proposta discutir modos de apropriação/releitura específicas da
produção audiovisual em sala de aula, considerando os seguintes elementos: diagnosticar este uso junto a professores de Matemática, Física, Química e Biologia, ou seja, as
disciplinas que, em pesquisa exploratória, eram reconhecidas espontaneamente por alunos e professores como “de ciências”4; levantar o que eles consideravam os principais
desafios desta utilização, considerando a relação de ensino-aprendizagem; elencar os
principais formatos e gêneros que consideravam “parceiros” deste processo; destacar
suas principais reflexões quanto aos dilemas que envolvem a popularização da ciência e
a importância que davam à divulgação científica, considerando o papel possível do audiovisual na sala de aula para contribuição deste último propósito.
Assim, pode-se dizer que este projeto surgiu a partir da somatória de inquietações que incluem, também, os desafios da popularização da ciência, com todas as questões éticas e ideológicas que a envolvem - por exemplo, as apontadas por Paul Feyerabend5 e Boaventura de Souza Santos6 - além da abordagem dos conflitos que emergem
da relação da comunicação científica versus cientistas e, finalmente, os caminhos híbridos do audiovisual de não-ficção, em sua convivência cada vez mais próxima dos recursos e estratégias antes específicos da ficção. Foi considerando estas questões que entrevistamos, individualmente, a partir de um questionário com questões abertas e fechadas,
professores do Ensino Médio de Matemática, Química, Física e Biologia das escolas
públicas estaduais de Niterói (RJ): CE Cizinio Soares Pinto; a CE Manuel de Abreu e o
Liceu Nilo Peçanha. Nosso objetivo foi, especialmente, ouvir os professores destas
áreas em que o uso do audiovisual, no caso brasileiro pelo menos, nem sempre é possível, por diversos fatores, mesmo quando há interesse do professor, como veremos mais
à frente.
Deste cenário, portanto, saíram as questões que buscamos problematizar aqui.
Uma, é a indicação do uso de narrativas jornalísticas, especialmente as grandes reportagens de TV ou documentários da TV a cabo, que Ramos (2008) classifica como herdeiros das Atualidades que marcaram o início do cinema. São produções articuladas à figura de um âncora ou repórter e que agregam outras marcas discursivas do jornalismo, de
4

Especialmente pelos alunos. A pesquisa foi feita em 3 escolas e envolveu 120 questionários simples,
com apenas três questões (que se desdobravam em detalhamentos), entre elas, este indicador.
5
Particularmente em Adeus à Razão (ver Referências Bibliográficas).
6
Especialmente em Um discurso sobre as Ciências (ver Referências Bibliográficas).
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modo que se configuram material diferenciado do documentário fílmico, embora seja
próximo. Outra situação que vamos problematizar é o investimento de estratégias do
entretenimento nesta produção que assume, muitas vezes, um caráter “educativo” o que
acaba sendo valorizado pelos professores mas que, por outro lado, traz à tona um percurso que particularmente nos interessa. Ou seja, debatermos o quanto tais escolhas narrativas e de linguagem flexionam o próprio jornalismo. Mas, antes de entrarmos objetivamente nestas discussões, consideramos ser necessário detalhar um pouco mais a situação do uso do audiovisual nas três escolas públicas de Niterói, conforme já indicamos,
pois tal opção é bastante dependente das políticas públicas da Educação assumidas pelo
estado do Rio de Janeiro, como abordamos, em seguida.

2. Rede pública do RJ e o audiovisual na sala de aula em 2015
Um dos desafios docentes, no caso da educação pública do estado do Rio de Janeiro, está relacionado à perda de autonomia do professor desde a criação de um sistema
de avaliação geral, chamado Saerjinho, que é um Sistema de Avaliação bimestral, da
Secretaria de Estado de Educação, que aplica prova nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências (para 5º e 9º anos do Ensino Fundamental) e Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia
(para o Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Curso Normal)7. Tais avaliações, no
entanto, seguem uma Matriz de Referência específica (do Saerjinho), o que, na prática,
alterou a matriz curricular, tanto nos aspectos de conteúdo quanto da ordem que tais
conteúdos devem ser ministrados.
O Saerjinho foi anunciado como o novo Programa de Educação do Rio de Janeiro em 7 de janeiro de 2011 pelo “então secretário da pasta da Educação do início do
segundo mandato consecutivo do governador Sérgio Cabral, o economista Wilson Risolia” (MARTINS, 2015, p. 68). A medida foi uma resposta ao ranking das Escolas do
Ensino Básico no Brasil, divulgado pelo governo federal em 2010, que localizava o Rio
de Janeiro como o segundo pior colocado, atrás, apenas, do Piauí. No entanto, depois
destes anos de aplicação, há muitas críticas a esta “solução” proposta pelo governo do
estado. Dentre elas, o desenho de um sistema assumidamente meritocrático que concentra, apenas no professor, as deficiências de desempenho do aluno, consolidando, ainda
7

Em 2011, marco inicial da aplicação do Saerjinho pela SEEDUC/RJ, apenas as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática foram contempladas. No ano seguinte, foram introduzidas também nesta avaliação
questões de ciências (Biologia, Física e Química). A partir de 2013, foram incluídas as matrizes curriculares História e Geografia nesta avaliação.
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mais, um tratamento massivo, padronizado, que não leva em consideração as diferenças,
por exemplo, das situações de infraestrutura, demandas, etc, de cada escola. Algo que é
bastante variável, em especial por conta das diferenças territoriais do estado e mesmo na
região metropolitana.
A estas críticas agregue-se o que foi dito praticamente por todos os 30 docentes
que entrevistamos: que o novo sistema tem impedido acionar alternativas didáticas pois
o conteúdo é denso e extenso e, quase sempre, muito difícil de ser cumprido. Um argumento que justificou a dificuldade de utilização de audiovisual na sala de aula desde
que o Saerjinho consolidou-se (cerca de três anos após sua implantação, que foi gradual), como muitos vinham fazendo até então. Para piorar esta situação, em 2015, em função da crise financeira do estado do Rio de Janeiro, o governo estadual interrompeu o
acesso à Internet nas escolas. Deste modo, os professores já não poderiam acessar, como
vários faziam antes, vídeos do YouTube, considerado pela maioria dos entrevistados,
uma fonte importante de recursos audiovisuais. Quanto à investigação que fizemos, destacaremos aqui, em função do limite de espaço, as questões relacionadas diretamente
aos objetivos desta comunicação. Primeiro, procuramos fazer um diagnósticos do uso
do audiovisual como recurso didático, com esta questão:
1. Você acredita que o uso do audiovisual pode ajudar na sala de aula. Se sim, qual destes (favor anotar seguindo uma ordem de prioridade: 1, para o mais importante; 2, para
o segundo, etc):
[

] Vídeo-aula

[

] Documentário

[

] Reportagem

[

] Filme de ficção

[

] Propaganda

[

] Outros

A proposta era que a indicação fosse por ordem de prioridade. Houve um empate
entre documentário e vídeo-aula, em primeiro lugar (exatamente 50% para cada um) e,
em segundo lugar, reportagem. Os outros foram indicados de forma dispersa, com ligeira predominância para a reportagem. Interessante foram as justificativas que, codificadas e tabuladas, resultaram nos seguintes tópicos: a) Documentário: ele mostra o conteúdo real; estão disponíveis no YouTube e complementam a aula; mesmo quando usam
computação gráfica eles são reais; mesmo quando fala de outros assuntos, como é real,
pode-se fazer o link com a realidade; b) Vídeo-aula: elas complementam com imagem e
som as aulas; oferece outro ponto de vista; traz mais argumentos; c) Reportagem: ajuda
porque faz uma ligação com o cotidiano; eles ficam interessados porque muitas vezes é
bem próximo da realidade deles.
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Outra questão colocada foi como cada um conceituaria “o que é o documentário” e foi esta resposta que, de certo modo, reverteu a anterior, os entrevistados deram
exemplos de produções dos canais das TVs a cabo como Discovery, National Geographic e similares, enfatizando a escolha pela temática “didática” e pelos padrões do jornalismo, conforme coloca Ramos (2008), citado inicialmente. Ou seja, a presença de um
âncora, que pode ser um cientista ou um repórter mas tem que ser confiável, conduzindo
o “documentário”; dados informativos relevantes e com fundamentação científica; temáticas da atualidade ou vinculadas aos debates atuais como “aquele que mostra o acidente de Chernobyl”; “sobre as pirâmides do Egito” (para ensinar Matemática); sobre
energia, especialmente o petróleo (para ensinar Química); e a série Cosmos – foram os
exemplos mais citados.
Quanto a conteúdos das disciplinas que poderiam ser trabalhados com vídeos, a
maioria respondeu que praticamente todos os que trabalham em sala de aula, mas os
professores de Matemática apontaram ser muito difícil encontrar audiovisual que focasse, especificamente, os conteúdos que ministram. Na verdade, foram os professores de
Física os que assumiram mais utilizar vídeos em geral (documentário e reportagem).
Quanto à Biologia, os conteúdos que, de acordo com os professores, são mais fáceis de
serem trabalhados com audiovisual, são os relacionados ao meio ambiente e, também,
mas em menor escala, corpo humano, em especial pelo aspecto da saúde. Por último, os
professores de Química indicaram que o que se faz é usar de forma indireta os documentários e as grandes reportagens, aproveitando temas que são cotidianos.
A estes argumentos é preciso acrescentar uma ressalva que todos os entrevistados colocaram: o pouco material disponível, a falta de referência quanto a filmes e outras produções audiovisuais que pudessem ser utilizadas o que significava, na prática, a
dependência de pesquisa própria ou até mesmo informações circunstanciais. Em outras
palavras, os professores, com o ritmo intenso de trabalho que têm, indicaram que, se
houvesse um banco de dados ou algum sistema que abrigasse material audiovisual para
ser trabalhado, talvez este fosse mais acionado. E, neste sentido, o YouTube ou alguns
sites que assumem este papel (“os dez melhores vídeos para trabalhar a questão ambiental”, etc) foram citados como relevantes para as escolhas.

3. Comunicação, jornalismo e educação
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Em função do limite do espaço não será possível detalhar todo o levantamento
realizado e as diversas colocações dos professores quanto às dificuldades que enfrentam, cotidianamente, buscando estratégias que incorporem o que apontam como um
caminho fundamental para repensar a Educação. Dentre as ponderações elencadas, houve um diagnóstico comum – 75% - de que não é mais possível planejar uma aula seguindo os antigos esquemas do giz e fala. Neste sentido, tal colocação pode ser traduzida pela seguinte frase: com a imagem e o som, seja de um documentário, de uma reportagem ou de uma vídeo-aula, tudo passa a fazer sentido. Esta perspectiva, no entanto,
esbarra nas dificuldades já apontadas quanto à disponibilidade de material possível de
ser acionados. De todo modo, trata-se de uma amostragem que, a nosso ver, oferece
dados importantes para pensarmos a relação da Comunicação e do Jornalismo (particularmente), com a Educação, considerando, também, que com o recorte que definimos,
ou seja, professores do Ensino Médio que lecionam disciplinas fora do escopo das humanas, privilegiamos um corpus que, historicamente, não abriga a tradição de acionar o
audiovisual, de qualquer gênero, como integrante da didática das suas aulas.
Este foco também dialoga com a própria história do jornalismo científico iniciada com a Gazeta da França, primeiro jornal a publicar artigos científicos, fundado em
1631 pelo médico Teofrasto Renaudot. Como sabemos, logo outros jornais e revistas
seguiriam os mesmos passos, graças, principalmente, à aliança entre Estado e ciência,
que se traduz, também, pela introdução de algumas disciplinas no processo de educação
formal, o que contribui para ampliar o interesse do cidadão comum pelo assunto. Assim,
já no século XIX, a imprensa investe na divulgação científica acompanhando as profundas mudanças que ocorrem na forma de se conceber a ciência. Por exemplo, as investigações experimentais de Pasteur, Darwin e Curie, que contribuem para o surgimento de
publicações específicas, como a Scientific American, fundada em 1845, cujas pautas vão
da evolução da navegação aos princípios da física e química. A imprensa é, portanto,
responsável, também, pela introdução das discussões e descobertas da ciência no cotidiano, em um momento marcado pela influência das correntes positivistas e cientificistas
(LEÓN, 2002).
Esta relação, que cresceu inicialmente sem grandes conflitos, é modificada com
a consolidação da imprensa na última década do século XIX. Neste momento, o jornalista assume o lugar do cientista na elaboração do material a ser divulgado pelos jornais
e revistas e a troca acaba gestando um território tenso pois o jornalista, muitas vezes, vai
privilegiar a atratividade da notícia para o seu leitor. Além disso, o cientista ressente-se
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de uma lógica que tende à simplificação retórica e à síntese, ou mesmo à exclusão de
informações, dependendo da disponibilidade ou não de espaço para a publicação da
reportagem. Estas e outras questões colaboraram para que diversos autores hoje defendam uma distinção objetiva entre divulgação científica e jornalismo científico, algo que
nunca valeu para José Reis, que é referência fundamental na área, no Brasil.
Para Wilson Bueno, por exemplo, "O conceito de Jornalismo Científico deve,
obrigatoriamente, incluir o de Jornalismo, apropriando-se das características enunciadas, há muito tempo, por Otto Groth: atualidade, universalidade, periodicidade e difusão
coletiva" (BUENO, 2009, p. 164). Isto significa que os eventos e descobertas, processos
ou fontes (cientistas, pesquisadores, técnicos) do campo da ciência, devem ser "matéria"
do tempo presente e ser de interesse amplo, sendo abordados em função da periodicidade dos veículos jornalísticos. Já a divulgação científica não se restringiria aos meios de
comunicação de massa, mas abarcaria de livros didáticos a palestras e folhetos. Assim,
de acordo com Bueno, apesar de jornalismo e divulgação científica terem o objetivo
comum de oferecer informações especializadas aos leigos, valendo-se da simplificação
da linguagem, "O que distingue as duas modalidades não é o objetivo do comunicador,
ou mesmo o tipo de veículo utilizado, mas, sobretudo, as características particulares do
discurso utilizado ou do sistema de produção que as define" (op.cit. p.163).
Estes e outros debates em torno de jornalismo e divulgação científica estão longe
de um denominador comum, mas definem os atores e situações envolvidos na cena.
Começando pela constatação que tanto a divulgação científica como o jornalismo científico têm como pressuposto a existência de uma comunidade científica capaz de gerar
conhecimento que deve ou merece ser compartilhado com outras comunidades que
compõe a sociedade. De forma genérica, pode-se dizer que "as comunidades de cientistas formam-se no interior de instituições de pesquisas, nas universidades, nos centros de
pesquisas privados, nos laboratórios, com finalidades e motivações de variada ordem"
(ZAMBONI, 2001,p.30) e possuem discurso próprio que compartilham entre pares e/ou
para leigos, tarefa que cabe ao jornalismo e à divulgação científica. Esta garante, para
Zamboni, não só o acesso do saber por um público ansioso para tal8, como no plano dos
valores simbólicos, a divulgação científica opera como uma força de reconhecimento e
legitimação dos círculos de saber, conferindo à atividade científica um lugar de prestí-

8

A autora sustenta seu argumento citando tiragens de revistas como a brasileira Superinteressante, da
Editora Abril, que à epoca, circulava com 150 mil exemplares.
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gio e poder. Não fora assim, os pesquisadores não teriam interesse em ser divulgadores
da ciência para audiências mais amplas. E nem as associações científicas teriam interesse em manter revistas e jornais dedicados à divulgação científica. (ZAMBONI, 2001,
p.41)
Como não é difícil diagnosticar, a cultura audiovisual ampliou estes meios, sem
gerar, talvez, reflexões que já possam ser pareadas às que já ocorrem em relação ao papel dos impressos na divulgação da ciência ou mesmo na consolidação do jornalismo
científico. Um dos estudos pioneiros no Brasil é o de Siqueira (1999), que se debruçou
sobre as reportagens com temática científica veiculadas pelo Fantástico, programa dominical da Rede Globo. O trabalho constatou a tendência à espetacularização, ao repetitivo e ao posicionamento acrítico. Além disso, ainda segundo Siqueira, as reportagens
que analisou recorrem a mitos e ritos, reforçando a ideia de que a ciência representa
todas as soluções buscadas pelo homem, em um processo muito próximo ao mágico, o
que serviria como contraponto ao desencantamento do mundo, promovido pelo primado
da razão.
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O trabalho da autora mantém a perspectiva da relação do jornalismo e ciência.
Uma junção naturalizada, em especial, pela atuação da BBC londrina, responsável, em
grande parte, pela popularização de um modelo de grande reportagem ou documentário
científico, norteado pela escola clássica do documentarismo inglês, conforme retomaremos mais à frente. De qualquer forma, é justo destacar que é a televisão que mais tem
garantido um espaço privilegiado, hoje, nesta relação do audiovisual e a divulgação científica. É nela, especialmente na TV a cabo, que se consolidou um modelo de apresentar a ciência e a tecnologia para a população, cujo ponto de partida remete ao Jornalismo
e ao documentário clássico, tendo no horizonte deste último a ideia de educar massivamente, considerando o papel da educação em uma sociedade mais igualitária. O nome
que se destaca deste projeto é o do escocês John Grierson que em 1927, após permanecer 27 meses nos Estados Unidos, retorna à Inglaterra convencido de que só seria possível educar em grande escala a população, em função das mudanças da nova sociedade,
com novos instrumentos.
Para que o público fosse capaz de apreender a complexidade do mundo industrial moderno, era necessário recorrer a novas técnicas de comunicação e persuasão. E o cinema, com seus padrões dramáticos e
sua capacidade de capturar a imaginação das plateias, possuía um
grande potencial a ser explorado no campo da difusão de valores cívicos e na formação da cidadania. (DA-RIN, 2004, p. 56)

Tais motivações, como se sabe, são bem afinadas às atuais propostas de popularização da ciência. O que, de certo modo, explica a permanência de vários traços da
estilística desenhada pela escola documentarista inglesa liderada por Grierson nos anos
1930, ressalvando-se, claro, as mudanças técnicas que deram mais recursos à realização
documentária atual. De todo modo, é muito fácil reconhecer nas produções atuais da
BBC inglesa e em similares que se espalham por diversos canais de televisão, os princípios que nortearam, primeiro, as Atualidades e, depois, se consolidaram a partir da escola documental clássica. Tanto que alguns autores – como, por exemplo, Bienvenido
León (2002, 2010) e Carlos Elías (2009) - têm construído suas reflexões sobre o documentário científico a partir da farta produção de programas e docs televisivos que focam
a ciência, sem desprezar o histórico do cinema científico que ganha relevância no período entre-guerras quando revistas como a francesa Sciences et Voyages passa a se dedicar, intensamente, à crítica destes filmes (LEÓN, 2002).
Este jornalista e pesquisador também destaca o papel das películas produzidas
pelo citado John Grierson, da clássica escola documentarista inglesa dos anos 1930, no
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histórico das produções de documentários de temática científica da BBC de Londres.
Depois, o mesmo autor vai referenciar o National Film Board, do Canadá, como outro
vetor de produção a partir dos anos 1950, momento que a televisão se populariza e este
tipo de documentário encontra um espaço amplo para sua produção e exibição, o que
contribui bastante para se estabelecer um formato que é razoavelmente identificado pelo
público ainda hoje. Assim, apesar de divergir de Ramos (2008) quanto à filiação deste
modelo (como dissemos, para esta autor a matriz está nas Atualidades, da primeira fase
da história do documentário), na prática, León acaba apontando para as mesmas marcas
discursivas e estratégias narrativas e estéticas que o jornalismo de televisão consolidou
em sintonia ao seu próprio desenvolvimento tecnológico. São estas marcas que garantem, para os professores, a escolha dos documentários.
No entanto, e esta é uma questão é central na diferença entre o documentário cinematográfico e o do jornalismo, como bem observa Dubois (2004), se há um evidente
aprimoramento dos recursos de imagem na televisão, as posturas de enunciação da palavra pouco mudaram desde as primeiras emissões em 1936 (BBC, Inglaterra):
(...) até nossos dias, encontramos sempre o mesmo posicionamento
frontal de um enunciador/locutor, o mais das vezes enquadrado em
plano americano, falando “diretamente” ao espectador, “dublando” na
sua fala o que as imagens mostram. Em compensação, o tratamento
visual da imagem (a relação com o espaço, com o enquadramento, os
movimentos de câmera, as diversas trucagens, os efeitos de “diagramação”) conheceu as mudanças fundamentais. Ele passou de uma linguagem basicamente unitária e homogênea, e de um espaço ainda
“terrestre”, a uma imagem estilhaçada e múltipla, e a um espaço flutuante, sem lei de gravidade nem vínculo humano. (DUBOIS, 2004, pp.
182-183).

Esta mudança de representação cinematográfica para uma que se vale, bastante,
da tecnologia, tendo como contraponto uma certa imobilidade na encenação da palavra,
demandam, ainda segundo o autor, a busca por explicações para o fato, ao mesmo tempo que indicam as categorias da linguagem que podem trazer as respostas. Para ele, estas se dariam pelo estudo de: “1) a interpelação direta do espectador, com seus efeitos
de interrupção e de frontalidade; 2) a figura diegética do apresentador e o efeito do ‘ao
vivo’; 3) comentário in; 4) a dublagem interiorizada; 5) a entrevista, real ou fictícia”
(DUBOIS, 2004, p. 183). Uma sistematização que dialoga com o diagnóstico dos professores e com Ramos (2008), que destaca o uso da voz over (locução) que articula a
narração; a busca pela representação naturalista; a interdependência entre as histórias
individuais e os aspectos sociais; a concepção idealista do mundo; as interpretações ge-
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neralizantes como aspectos determinantes para este documentário de TV. Além disso, a
montagem rítmica, que valoriza as tensões dramáticas e incorpora suspense e clímax,
continua sendo um recurso que tensiona as narrativas. No entanto, como assinala o autor, que denomina estas produções de documentário cabo, se este é tão assertivo quanto
o modelo clássico, se diferencia da produção definida por Grierson justamente por uma
locução que se apresenta com muitas vozes representadas por entrevistas, depoimentos,
material de arquivo, diálogos, etc. O que não significa o fim da unidade assertiva, mantendo, assim, sua proximidade com o modelo clássico.
O documentário cabo pode ser encontrado, em sua diversidade, dentro
de produções da BBC, em documentários sobre fatos históricos que
preenchem a programação do History Channel, em documentários sobre mundo animal que preenchem a programação do Animal Planet,
nas produções documentárias, um pouco mais sofisticadas, explorando
densidade de personagens, do National Geography, etc. (RAMOS,
2008, p.41).

Tais produções, para realizar seus propósitos, valem-se de intenso uso de trucagens e encontram na manipulação digital um caminho fértil para os objetivos das reconstituições que costumam acionar, em função da sua lógica didático-ilustrativa. São
efeitos que buscam oferecer imagens verossímeis de acordo com o discurso da verdade,
fundamental para a garantia da credibilidade narrativa e educativa. E que não negam sua
relação com o entretenimento, situação que, para muitos pesquisadores tem significado
um novo patamar para o documentário científico na televisão.
E este contexto, el documental aprece haber entrado em una nueva
etapa, en la que algunos contenidos científicos, tradicionalmente descartados por la televisión, tienen ahora cabida, gracias a las nuevas
formas narrativas. Así, los géneros híbridos, en los que se mezclan las
características del documental con las de otros tipos de programas, se
van imponiendo, en el esfuerzo por conseguir mayores audiencias.
(LEÓN, 2010, p.11)

Esta nova fase, para o autor, tem um marco, que é a série Planeta Terra (2006),
da BBC de Londres. Com audiência mundial, a série foi a primeira totalmente realizada
em alta definição e se tornou o maior sucesso de David Attenborough, naturalista que
chegou à BBC em 19529. Dez anos depois, ele iniciou, no canal, uma das mais bemsucedidas trajetórias de popularização da ciência pela televisão, com a série Zoo Quest.
Focada no mundo animal, ela foi transmitida durante uma década, com seu realizador
viajando por vários lugares do planeta. O programa de TV também incluía concursos de
9
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arqueologia, apresentava pequenas histórias e ainda debatia aspectos religiosos que pudessem ser relacionados às temáticas abordadas. Tal modelo fez sucesso junto ao público e, assim, novas produções surgiram, corroborando Attenborough como um dos apresentadores de televisão mais populares do mundo, reconhecido por seu papel na divulgação científica. Para muitos, esta popularidade se consolidou, também, porque ele condicionava suas produções a publicações simultâneas de livros e álbuns ilustrados sobre
os temas, complementando um círculo de informação que, pré-internet, era bastante
fecundo na perspectiva da educação.
Ora, hoje, tanto a intensa circulação do vídeo (genericamente falando), via celular inclusive, quanto as políticas públicas de incentivo à divulgação científica e popularização da ciência, contribuem para dar nova densidade a este imbricamento do audiovisual e Educação. Neste território, como vimos, destaca-se o jornalismo de televisão,
reconhecido como peça-chave de conquista e fidelização do público em sua “caixa” de
telejornal, mas que agora apresenta-se em variados formatos, abrindo as possibilidades
de ser acionado em sala de aula, em uma perspectiva que também lhe exige uma abordagem diferenciada da concepção da cobertura diária. Ou seja, a ideia de permanência e
profundidade, caras à grande reportagem e ao documentário, contribuem para esta produção ampliar seu papel de instrumento de consolidação do imaginário e ferramenta
poderosa de expressão sócio-cultural, entre outras tantas qualificações (negativas ou
positivas) que agrega. Neste caminho, vale à pena recuperar uma decisão do Discovery
Channel, tomada em abril de 2004, quanto à produção dos seus documentários científicos:
Um documentário hoje é um misto de informação com entretenimento, de imagens naturais com animação computadorizada, e até recriação de época em filmagens que nada deixam a dever a Hollywood. É a
influência do cinema que redefiniu o gênero. Basta ver um documentário recente, "Dino Planet". "Dez anos atrás o programa mostraria um
paleontólogo pegando ossos. Agora, mostramos não só como os dinossauros se movem, mas suas reações", diz Guillermo Sierra, vicepresidente de programação da Discovery Networks para a América
Latina e Ibéria. (BONALUME, Folha de SP, 2014)10.

Estas decisões editoriais, se somadas às expectativas que o imbricamento do
Jornalismo com a Educação pode acionar, além das novas convivências estabelecidas
pelo circuito da Internet, aberto à interatividade, às mesclas de material em reedições
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despreocupadas com o universo da autoria e até mesmo às mesmas, além dos canais de
TV online que têm garantido novas janelas de visibilidade à produção (e, com elas, estímulo às novas produções), o que podemos ter hoje é um cenário francamente aberto às
mudanças estéticas, estilísticas e narrativas do próprio jornalismo audiovisual. Portanto,
se ainda não é possível demarcar fronteiras claras quanto a “resultados” deste processo
– afinal, as propostas vão surgindo e se somando, graças, inclusive, à continuidade da
produção que abriga experimentações, retomadas de modelos, etc – já não se pode ignorar que as discussões que mobilizam o percurso do documentário científico, da grande
reportagem com temática de ciência e suas variações, incorporem estes atores oriundos
do universo da Educação. Isto é, há um nicho de circulação que pode ser francamente
demarcado se o próprio jornalismo (hoje tão permeado de fragilidades e transformações,
convenhamos) reconhecer neste espaço um lugar que também é bem-vindo.

Considerações Finais
Com a redemocratização e a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em
1985, a expectativa era que, finalmente, o país consolidasse uma nova política para a
área. No entanto, a luta contra a hiperinflação e a irregularidade que rondou a existência
do Ministério - em 1989, foi fundido ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, depois passou a ser Secretaria e, só em 1992, volta ao seu status de origem reflete as turbulências que envolveram a política estatal para a ciência no Brasil. E, conforme Dias (2012), após as duras lutas por recursos que envolveu a comunidade científica no Brasil nos anos 1980 e 1990, os dois governos FHC (1995-1998 e 1999-2002)
estabeleceram algumas iniciativas cuja principal base é o discurso da inovação tecnológica que embute, entre outros projetos, a parceria do Estado com a iniciativa privada,
via renúncia fiscal, situação que sempre provocou debate e significativa rejeição de boa
parte dos cientistas. Assim, com a mudança de governo, a expectativa da comunidade
científica era grande. No entanto, a gestão Lula, de acordo ainda com o autor, manteve a
ênfase na inovação concentrada na alta tecnologia, modelo que desconsidera a situação
periférica da economia brasileira e também as dificuldades de adesão da iniciativa privada a políticas públicas que, de fato, reduzam os problemas sociais brasileiros.
Mas, se esta e outras medidas foram consideradas insatisfatórias em relação às
mudanças esperadas, a criação da Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para a
Inclusão Social (Secis), instituída em 2003, e vinculada ao Ministério de Ciência e Tec-
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nologia, fez a diferença, para muitos. Sua origem tem como fundamento a valorização
das estratégias sociais que permearam os dois governos Lula e é resultante de um intenso debate que envolveu "parte da comunidade de pesquisa, representantes de órgãos
estatais (MCT, CNPq, Finep, CGEE11) e ONGs, tendo como principais articuladores da
travessia a Academia Brasileira de Ciência e o Instituto de Tecnologia Social (ITS)".
(DIAS, 2012, p162).
É no abrigo da Secis que se inicia a política de popularização da ciência, tecnologia e inovação, articulada à melhoria do ensino. A estratégia de apoiar programas,
projetos e eventos de divulgação científica, de realizar anualmente a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, de promover a cooperação internacional para a realização de
eventos, de criar e desenvolver centros e museu de ciência, de promover olimpíadas e,
especialmente de produzir material didático inovador, repercutiu, também, nas escolas.
Ou seja, a formalização desta política corroborou uma série de iniciativas e debates relacionados ao tema, que integram um território bastante disputado, tanto em termos
conceituais quanto em relação às iniciativas que a Secis viabiliza. E deveriam, a despeito dos embates, mobilizar os cruzamentos de campos dos quais Educação e Comunicação ocupariam espaço privilegiado.
No entanto, sabemos, tal política sempre dependeria dos governos estaduais e
municipais se integrarem a ela. O que não ocorreu na dimensão necessária para uma
mudança e agora, com a substituição do governo federal nas condições em que se deu,
não há qualquer horizonte de permanência ou aprimoramento do que vinha sendo feito
até então. Ao contrário, a junção dos Ministérios da Ciência e Tecnologia com o da
Comunicação, em um processo que aponta repetição da história, indica, como as diversas manifestações públicas, especialmente dos cientistas e das instituições de ensino e
pesquisa no país ressaltam, para mais um ciclo de retrocesso na relação da ciência com a
Educação. Neste cenário, o convívio ampliado pela facilidade do digital que, ao fim e ao
cabo, incorporou a ideia de produção como também pertinente às estratégias didáticas,
só ganhará fôlego pelas iniciativas dos protagonistas da Educação e Comunicação, muito provavelmente tendo que atuar à margem das políticas de Estado.
Considerar, como fizeram os professores entrevistados, que agora o aluno não só
assiste a vídeos e filmes como é capaz de expressar seu aprendizado via produção do
próprio audiovisual, não parece suficiente para causar fissuras em um sistema consoli-
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dado em relações rígidas e em decisões verticais como a implantação do Saerjinho
exemplifica tão bem, infelizmente. Com tal diagnóstico, questões que mobilizaram nossa pesquisa inicialmente - será que não seria o momento de repensar o espaço da escola
na sua relação com o audiovisual? Será que é possível uma política de formação de professores que inclua a construção de repertório audiovisual e de crítica de mídia? Será
que não cabe ao jornalismo de TV intensificar o “destino” das suas produções, no sentido de radicalizar seus próprios processos de realização, incorporando as demandas de
um cenário urgente, como é o uso do jornalismo audiovisual nas escolas? – parecem,
tragicamente neste momento, destinadas a um bom período sem respostas.
Enfim, há diversas questões em aberto que ainda não reverberam, com a intensidade necessária, no cotidiano social. De todo modo, não poderia finalizar estas breves
reflexões, que giraram mais em torno de demandas do que de apontamento de horizontes concretos, sem destacar a ansiedade do professor em suas buscas solitárias de material didático que não só atualize conteúdo mas, principalmente, dialogue com a nova
realidade de alunos cercados por múltiplas telas onde o Jornalismo é tão presente. Na
solidão do seu esforço de encontrar novas materiais para as aulas que dá, sempre será
mais difícil ao docente reinventar sua própria travessia. Assim, em tempos que nos circundam, cada vez mais, no espaço íntimo dos lares, o contraponto poderia ser uma espécie de coro dos contrários que proporcionaria aos alunos, habitantes cotidianos das
salas de aula, a renovação da experiência compartilhada da fruição audiovisual, algo que
pode ser encantatório e motivador. E quando esta vivência inclui um "conteúdo" quase
sempre apresentado de forma distante - como ainda são as descobertas e conhecimento
científicos - há uma boa possibilidade de se ver diante de luminosidades inesperadas.
Claro que, não existe nenhuma garantia de tais conquistas. Mas o campo do conhecimento não é exatamente este, desenhado pelas incertezas, por uma certa agenda voluntária, por uma crença na sua importância e pela percepção de uma longa caminhada que se
acelerou agora, ao nível do espanto?
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A presença das discussões sobre gênero nos processos de
ensino do Jornalismo

Graziela Bianchi1
Karina Janz Woitowicz2

Resumo: O artigo aborda a importância de incluir a perspectiva de gênero no ensino do
Jornalismo, tendo em vista a defesa de uma formação profissional comprometida com as
dimensões da cidadania. Em sintonia com as novas diretrizes curriculares do Jornalismo e com
as demandas sociais da atualidade, são apresentadas as experiências de articulação entre ensino
(graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão no âmbito do Curso de Jornalismo da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), de modo a refletir sobre as possíveis
contribuições da categoria “gênero” no processo de formação na área.
Palavras-chave: ensino do jornalismo; estudos de gênero; formação profissional.

1. Considerações iniciais
O presente artigo busca contribuir para o debate em torno da formação em
Jornalismo ao enfocar as contribuições da inclusão da perspectiva de gênero nos
processos de ensino-aprendizagem. Tal perspectiva compreende a inserção de conteúdos
de formação crítica e humanística, o estímulo à pesquisa sobre questões de gênero no
mercado profissional e representações de homens e mulheres na mídia, em nível de
graduação e pós-graduação, bem como o aprofundamento da temática nos espaços de
produção jornalística e de extensão universitária.
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Parte-se das bases conceituais dos estudos de gênero – que reconhecem as
assimetrias de poder nas relações socioculturais – para promover aproximações ao
campo do Jornalismo, de modo a lançar um olhar sobre as complexas relações que
envolvem a tematização das questões de gênero nas investigações e nas práticas
jornalísticas.
Ao longo do texto, são apresentados aspectos da experiência desenvolvida na
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a partir do Grupo de Pesquisa
Jornalismo e Gênero e dos espaços de produção e reflexão teórica que envolvem a
graduação e a pós-graduação. A presença das questões de gênero como tema de
pesquisa é abordada para contextualizar a crescente relevância do tema no processo de
formação profissional. Assim, ao sistematizar os modos de trabalhar a categoria
“gênero” no jornalismo, o artigo indica possíveis caminhos para fortalecer os espaços de
articulação da Universidade com os setores da sociedade que atuam no enfrentamento
das desigualdades de gênero.

2. Estudos de gênero e o campo do jornalismo
A busca por explicações capazes de elucidar as lógicas que sustentam as
desigualdades entre homens e mulheres marcou os debates teóricos e a produção
acadêmica de diversos campos do saber, principalmente ao longo do século XX.
Opondo-se à ideia de um sujeito universal, que tem como marca hegemônica o
masculino, a crítica feminista passa então a problematizar a lógica da dominação e os
modelos hierárquicos de sociedade, tendo como preocupações uma maior visibilidade
para as mulheres e a necessidade de construir novos paradigmas, capazes de repensar a
polarização dominantes/dominados.
Nos Estados Unidos, em meados dos anos 1970, ganha força a abordagem dos
estudos de gênero que, na confluência entre o debate acadêmico e o movimento
feminista, critica o determinismo biológico e busca ‘dessencializar’ a discussão da
divisão dos papéis sociais masculinos e femininos, entendendo a diferença como
construção histórica e social. Enquanto um paradigma da teoria social, o gênero passa a
ser compreendido como um marcador social de diferença, que orientou observações e
teorias da cultura e da sociedade e, ao mesmo tempo, também serviu como argumento
para as lutas contra as diversas formas de opressão e desigualdade.
Esta discussão sobre a existência de singularidades que perpassam as diferenças
de gênero motiva a pensar sobre diversos aspectos que envolvem a construção de
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masculinidades e de feminilidades, considerando ainda as diferenças no interior dessas
representações. Neste sentido, a pertinência de problematizar o conceito de gênero está
na busca pela compreensão das diversas faces assumidas por estas diferenças, em meio
às relações de poder que marcam a vida social.
Na perspectiva de Joan Scott (1990), que inspirou abordagens sobre estudos de
gênero no Brasil, o conceito pode ser entendido como parte da diferença sexual,
reconhecendo uma multiplicidade de causas para a desigualdade de gênero. Uma
definição da autora que se tornou clássica no campo de estudos de gênero considera que
“Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças
percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações
de poder”. (1990, p. 14).
As relações de poder que marcam as questões de gênero podem também ser
observadas no campo jornalístico. Entre as perspectivas desenvolvidas nesta área,
destacam-se os estudos sobre representações femininas e os registros sobre o processo
de feminização do jornalismo, em que se verifica a tendência à reprodução das relações
de poder estabelecidas culturalmente. Uma contribuição importante situa-se no estudo
de Márcia Veiga da Silva (2014), que analisa as hierarquias de gênero no interior das
práticas profissionais. De modo geral, contudo, pode-se dizer que os estudos de gênero
no jornalismo ainda ocupam espaço pouco privilegiado nas pesquisas.
Pode-se dizer que, em comparação com outras áreas do conhecimento (como
História, Sociologia, Antropologia, Letras, entre outras), os estudos de gênero
são pouco representativos da produção científica em Jornalismo e
Comunicação, conquistando espaço a partir de meados dos anos 1990 no
Brasil. Contudo, revelam-se pertinentes na medida em que permitem inserir
olhares angulados nas relações entre o feminino e o masculino na análise das
representações midiáticas e mesmo das dinâmicas internas do campo
jornalístico. (WOITOWICZ; ROCHA, 2014, p.93).

Paralelo ao crescimento, ainda que de forma mais tímida, das pesquisas em
jornalismo envolvendo gênero, observa-se que a feminização no jornalismo vem
ocorrendo de forma mais acentuada desde a década de 1980, no Brasil. Os estudos de
Alzira Alves de Abreu (2006) e Regina Helena de Paiva (2010), que se baseiam em
depoimentos de mulheres que atuaram nas redações e relatam suas experiências em um
espaço profissional essencialmente masculino, são ilustrativos da gradual inserção
feminina no jornalismo, que marcou o século XX.
Na tese intitulada “As Mulheres Jornalistas no Estado de São Paulo: O Processo
de Profissionalização e Feminização da Carreira”, Paula Melani Rocha (2004) analisa a

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

participação feminina no jornalismo profissional, no estado de São Paulo, no período de
1986 a 2001. Ao comparar o perfil da profissional da capital com a profissional do
interior, a autora contribui para compreender a participação das mulheres na área.
Em sintonia com a observação de um cenário crescente de participação feminina
no jornalismo, Karina Janz Woitowicz e Paula Melani Rocha (2014) apresentam uma
projeção do perfil profissional na área. Sabe-se, entretanto, que a presença das mulheres
está acompanhada de disparidades no mercado de trabalho, no reconhecimento
financeiro da qualificação profissional e nos investimentos na carreira.
Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais/Ministério do
Trabalho – RAIS em 1986, as mulheres correspondiam a 35,24% do mercado
nacional com 6.176 postos. Em 2005, elas ocupavam 51,57% dos cargos, ao
todo 18.217 postos, em um universo de 35.322 jornalistas. Pesquisa recente
realizada pelo programa de pós-graduação em Sociologia Política da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 2.731 jornalistas
brasileiros, para verificar o perfil do profissional, apontou que 59% dos
entrevistados são mulheres na faixa etária entre 18 e 30 anos (MICK, 2012).
(WOITOWICZ; ROCHA, 2014, p. 133-134)

Ao reconhecer a pertinência das questões de gênero para o campo jornalístico, o
Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero da Universidade Estadual de Ponta Grossa vinculado ao Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Jornalismo, cadastrado em
diretório de grupos do CNPq3 -, criado em 2010, busca desenvolver reflexões sobre as
questões de gênero, desvendando o processo de produção de representações do
masculino e do feminino por meio dos discursos jornalísticos. Ao propor análises dos
meios de comunicação com enfoque de gênero, o grupo oferece contribuições para o
desenvolvimento de estudos capazes de entender as transformações no exercício da
profissão e suas repercussões tanto sobre as representações femininas nos veículos
quanto nas relações do mercado de trabalho em jornalismo.
O grupo está estruturado em linhas de pesquisa que compreendem a participação
das mulheres no mercado jornalístico, representações de gênero no jornalismo e a mídia
alternativa do movimento feminista.4 As pesquisas buscam desenvolver estudos que
visam registrar aspectos históricos do processo de feminização do mercado, bem como
observar questões de gênero nas redações e na produção jornalística. Além disso,
contemplam análises do jornalismo sobre temáticas relacionadas a gênero e experiências
envolvendo mídia alternativa.
3
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Diante dos dados e elementos analisados em pesquisas sobre a cobertura
jornalística, notou-se um tratamento recorrente dos meios de comunicação que
confirmam um maior protagonismo masculino e a tendência à invisibilidade das
mulheres. Em parte, estas abordagens devem-se à própria formação dos jornalistas, que
não contempla orientações sobre questões de gênero. E os limites não esbarram apenas
no ensino, mas também na pesquisa e na extensão.
Neste sentido, ao longo de sua atuação, o grupo permitiu o contato dos
estudantes com a perspectiva de gênero, impactando em alguma medida na forma como
os futuros jornalistas irão trabalhar com informações e abordagens em suas
investigações e produções jornalísticas. Embora os resultados sejam ainda incipientes,
os tópicos a seguir procuram dimensionar possíveis impactos da inclusão da perspectiva
de gênero na formação profissional.

3. Iniciativas sobre as questões de gênero na graduação e na pós-graduação
O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero tem
conseguido avançar no sentido de envolver e articular ações que se relacionam às
atividades empreendidas no âmbito da graduação e também da pós-graduação
(mestrado) em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
No que diz respeito à graduação, um dos indicativos que aponta para a participação
das atividades e reflexões que o grupo tem desenvolvido ao longo dos anos está
relacionado aos trabalhos de conclusão de curso. Como forma de exemplificar, ainda
que de maneira inicial, a existência dessa articulação, tomamos como base o
desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) concluídos entre os
anos de 2010 a 2014. A partir desse breve levantamento, foi possível perceber que, com
o passar dos anos, os trabalhos que relacionam a perspectiva de gênero com o
jornalismo passam a ser mais presentes nesse espaço de produção acadêmica no curso
de Jornalismo da UEPG.
Em 2010, nenhum trabalho abordando a relação investigada foi realizado como
trabalho de final de curso. No ano de 2011, percebe-se a realização de um trabalho,
seguindo um leve aumento nos anos seguintes: dois em 2012, e três em cada um dos
anos de 2013 e 2014. Cabe ressaltar que, a cada ano, a média de trabalhos de conclusão
apresentados varia entre 15 a 20 trabalhos, aproximadamente. Pode-se dizer que ainda
há espaço para que esse crescimento se efetive mais, mas o que é possível observar é
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que as questões que vinculam jornalismo e gênero passam a integrar os temas de
interesse dos estudantes. Há uma relação a respeito do aparecimento desse tipo de
abordagem e a criação do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero, que ocorre em 2010.
Outro indicativo, cujo desenvolvimento é ainda bastante recente, diz respeito às
pesquisas de mestrado em curso. As atividades no mestrado em Jornalismo da UEPG
tiveram início no ano de 2013, sendo que as primeiras defesas aconteceram no ano de
2015, ou seja, no ano de 2016 houve o ingresso da 4° turma. O número de estudantes
ingressantes a cada ano tem seguido uma média de 10 por turma. Nesse período, é
possível localizar pelo menos duas pesquisas em andamento que trazem a questão de
gênero discutida de forma central. As duas em articulações pelo viés da profissão,
trazendo abordagens que relacionam questões de gênero que de alguma maneira
participam na relação do fazer jornalístico. Tais perspectivas em desenvolvimento
também encontram nas atividades realizadas pelo grupo de pesquisa o apoio para sua
efetivação.
Na articulação de disciplinas ofertadas anualmente pelo mestrado em Jornalismo os
estudantes contam com a organização dos principais conteúdos em disciplinas
obrigatórias e eletivas, e entre elas, a realização de Seminários Temáticos e Seminários
Metodológicos. Com relação às disciplinas eletivas, o espaço para a discussão de
articulações entre Jornalismo e Gênero é propiciado, sobretudo, na linha de pesquisa
Processos Jornalísticos e Práticas Sociais, onde há um espaço demarcado para
discussões dessa natureza, especialmente em disciplinas como Jornalismo e Cidadania e
Mídia, Cultura e Atores Sociais.5
Ainda no âmbito dos processos de formação propiciados pelo mestrado em
Jornalismo da UEPG, a grade curricular dos estudantes conta com a realização dos
Seminários Temáticos e Seminários Metodológicos, como mencionado anteriormente.
Nesses espaços, a cada semestre, os diferentes grupos de pesquisa vinculados ao
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UEPG ofertam a disciplina. No caso do
Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero, já foram realizadas atividades nas duas
modalidades.
Nos Seminários Temáticos são abordadas questões relacionadas às temáticas que
possuem articulação direta com o desenvolvimento de discussões vinculadas a
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problemáticas de gênero no jornalismo. Tais abordagens estão relacionadas desde os
entendimentos iniciais acerca dos estudos de gênero propriamente ditos, bem como a
diversidade de abordagens que podem ser relacionadas. Nesse espaço não cabe relatar
todas as perspectivas já trabalhadas, no entanto, entre alguns dos principais temas,
podemos citar: violência contra a mulher, questões de trabalho e gênero, abordagens
LGBT, entre diversos outros. Cabe ressaltar também que dentre as perspectivas
discutidas nesses espaços, uma relação interdisciplinar bastante forte, trazendo à
discussão uma série de trabalhos e pesquisas que estabelecem uma articulação com os
estudos de gênero a partir de abordagens distintas.
No caso dos Seminários Metodológicos, o viés trabalhado se desenvolve a partir de
relações possíveis entre as discussões de gênero e jornalismo em uma perspectiva
metodológica. Assim, quando esta disciplina é designada para a condução das
professoras vinculadas ao Grupo de Pesquisa de Jornalismo e Gênero, são trazidas para
a discussão especialmente experiências de investigações concluídas ou em andamento e
que convergem esses dois interesses de pesquisa. Autores e teorias de referência são
relacionados também a esses processos investigativos analisados como forma de
propiciar aos estudantes um amplo cenário de possibilidades a serem desenvolvidas em
suas próprias pesquisas.

4. Perspectivas de gênero nas práticas pedagógicas e nas intervenções sociais
As novas diretrizes curriculares para o ensino do Jornalismo, aprovadas pelo
Ministério da Educação (2013), exigiram repensar as bases da formação profissional na
área, a partir dos eixos de fundamentação humanística, específica e contextual e de
formação profissional, processual e laboratorial. Nesta oportunidade, o Curso de
Jornalismo da UEPG, no processo de reformulação curricular, buscou atender, entre
outras exigências, os princípios de valorização de uma formação crítica e humanística,
inserindo conteúdos voltados às práticas de cidadania e aos direitos humanos.
De acordo com o perfil profissional delineado no currículo implementado em 2015
na UEPG, o jornalista deve estar habilitado a “valorizar práticas de defesa da cidadania,
respeitar as escolhas democráticas, garantir o pluralismo de ideias, crenças e valores”
(2015, p. 10). Desse modo, no eixo de formação básica geral, abriu-se espaço para a
discussão do gênero, de forma tangencial, na disciplina “Jornalismo, políticas públicas e
cidadania”, que prevê, em parte de sua ementa, discussões sobre minorias sociais com
vistas à formulação de políticas públicas: “Noções que orientam as políticas públicas
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sociais: diversidade, direitos humanos e democracia participativa. Minorias sociais e
abordagem de temas de interesse público na mídia: acessibilidade, igualdade de gênero,
relações étnico-raciais, inclusão social, populações vulneráveis” (UEPG, 2015, p. 23).
Além destas abordagens, a mesma disciplina se propõe a tratar da cobertura de políticas
públicas sociais, incluindo perspectivas e desafios para o jornalismo.
Com esta proposta, busca-se oportunizar o contato com as políticas públicas aos
estudantes de Jornalismo, com o propósito de qualificar a cobertura sobre determinados
temas que perpassam as questões de gênero e outras demandas das minorias sociais,
conforme preveem as diretrizes curriculares. Este aspecto pode ser reforçado na
proposição anunciada no projeto pedagógico do curso, que destaca o papel da
universidade pública no debate sobre temas de interesse coletivo:

Pelo exercício do Jornalismo, assim como das mais diversas práticas
profissionais, a Universidade contribui para que o investimento público tenha
uma repercussão no atendimento às políticas públicas, seja pela divulgação,
garantia de pluralidade de fontes, agendamento ou debate em torno de questões
que envolvam temas de relevância social e de interesse coletivo (UEPG, 2015,
p. 11).

Ao lado de conteúdos curriculares, entende-se que é preciso ampliar os espaços de
debate em torno das questões de gênero, o que envolve a possibilidade de inclusão, nos
veículos laboratoriais e extensionistas do curso de Jornalismo da UEPG, de temas que
perpassam as relações de gênero e direitos sociais.6
Um dos desafios, portanto, consiste em transpor o diálogo de gênero para além da
comunidade acadêmica, propiciando um debate transdisciplinar em torno de temas de
relevância social, com envolvimento de outros setores da sociedade. Um passo neste
sentido foi a criação do Colóquio Mulher e Sociedade, evento que teve sua primeira
edição em 2012. Organizado por integrantes do Grupo de Pesquisa Jornalismo e
Gênero, e realizado em uma data emblemática, 8 de março, dia Internacional da Mulher,
o Colóquio se tornou uma oportunidade para envolver pesquisadores, representantes de
movimentos sociais e gestores públicos no debate sobre temas pertinentes aos direitos
das mulheres, nas palestras, painéis temáticos e encontro científico. O evento, que já
teve quatro edições, reúne diferentes cursos da Universidade (como Jornalismo,

6

Observa-se que, além de pautas isoladas produzidas para diferentes espaços laboratoriais do curso de
Jornalismo da UEPG (jornal, revista, telejornal, entre outros), o projeto de extensão Portal Comunitário
(disponível em: www.portalcomunitario.jor.br) realiza a cobertura noticiosa de ações de entidades
voltadas aos direitos das mulheres e da comunidade LGBT.
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Geografia, Serviço Social, História, Direito, entre outros) e propõe uma aproximação
com grupos e movimentos sociais.
O evento também se legitimou como um espaço para canalizar a produção científica
desenvolvida por grupos de estudos de gênero de diversas áreas e para incluir
determinados temas e reflexões relacionadas às questões de gênero no espaço da
Universidade, envolvendo setores da sociedade civil.
Com estas ações, que perpassam as práticas de ensino, pesquisa e extensão, pode-se
dizer que estão sendo abertas algumas possibilidades para oportunizar o contato e
aprofundar reflexões que envolvem as relações e desigualdades de gênero, que têm se
mostrado um tema relevante, ao lado de outras demandas, a ser debatido no contexto da
formação profissional e acadêmica em Jornalismo.

5. Ações de pesquisa em gênero
Entre as diferentes atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Jornalismo e
Gênero é relevante pontuar a investigação que começou a ser realizada no âmbito do
grupo, no segundo semestre de 2015. Tendo como objetivo compreender como algumas
das principais questões envolvendo o entendimento acerca de relações possíveis entre as
discussões sobre gênero e jornalismo se dão para alunos de graduação em Jornalismo,
foram, inicialmente, aplicados questionários para dois grupos distintos de estudantes:
alunos do curso de Jornalismo da UEPG e estudantes de Jornalismo da Secal, instituição
privada de ensino superior também situada na cidade de Ponta Grossa.
A ideia foi que alunos de todas as séries do curso de Jornalismo das duas
instituições participassem, possibilitando assim à pesquisa que diferentes percepções
pudessem ser expressas, sempre tendo como horizonte o desenvolvimento de
abordagens onde jornalismo e gênero estivessem presentes. Assim, esse instrumento de
investigação serviu como base para dar início a um processo de investigação que terá
continuidade a partir de uma sequência de outras abordagens, ainda em construção. Ele
foi construído a partir de algumas perspectivas centrais, que serão abordadas a seguir.
O objetivo central, como já mencionado, diz respeito à mobilização de uma série de
questões relacionadas a como são entendidas pelos estudantes as abordagens sobre a
presença de discussões de gênero e suas aproximações com o jornalismo, seja no nível
do ensino, da pesquisa e da extensão, ou mesmo nas projeções sobre o futuro da
profissão.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

Para tanto, o questionário foi organizado contendo questões que tornam possível ao
estudante expressar sua percepção a respeito da possibilidade de articulação entre as
discussões sobre gênero nos distintos âmbitos de sua formação no curso de jornalismo.
Fizeram parte da construção do instrumento metodológico questionamentos
relacionados a qual o contato o indivíduo já teve com as discussões relacionadas à
gênero, onde se deu esse tipo de contato, de que forma entende o gênero, quais
iniciativas podem ser pontuadas com relação ao envolvimento de discussões de gênero
nas distintas atividades propiciadas pelo curso. Além de questões como estas, e outras
relacionadas, o questionário buscou captar também as percepções dos estudantes a
respeito da maneira como o jornalismo na atualidade trata dos temas vinculados ao
gênero, seja pela escolha dos níveis e perspectivas da abordagem, seja pelo uso da
própria linguagem,

além de outras

características que possam vincular a

responsabilidade jornalística em trazer determinadas discussões em que o gênero se
revela como um ponto de importância na construção de conteúdos jornalísticos.
Ressalta-se novamente que esse trabalho encontra-se em processo, com a previsão
de que no segundo semestre de 2016 tenhamos a análise dos dados obtidos. Essas
informações levantadas com o auxílio do questionário serão fundamentais para dar
prosseguimento ao trabalho que busca relacionar questões de gênero com os processos
de ensino do jornalismo. A partir da etapa de análise, haverá melhores condições de
compreender como estão sendo trabalhadas (ou não) pelos cursos, e também percebidas
pelos estudantes, as possibilidades de articulação (ou mesmo ausência delas) entre o
jornalismo e as discussões de gênero.

6. Considerações finais
O grupo de pesquisa Jornalismo e Gênero da UEPG, por meio das discussões
teóricas, das produções científicas, dos eventos e dos demais espaços de produção
jornalística, busca cada vez mais oportunizar o debate sobre questões de gênero no
campo do jornalismo. Alguns ganhos já foram registrados, com a inclusão na grade
curricular do curso de graduação da problemática das políticas públicas de gênero, o
aumento da produção científica na graduação e o reconhecimento dos estudos de gênero
em linhas de investigação do programa de pós-graduação. No entanto, ainda há
importantes desafios a serem superados para ampliar a presença destas questões no
processo de formação profissional.
Na análise de Woitowicz e Rocha (2014, p. 147),
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O desafio do grupo de estudos e de suas ações é conseguir tornar visíveis as questões de
gênero no campo do jornalismo, tanto no âmbito da pesquisa, quanto do ensino e da
extensão, fortalecendo a produção de estudos envolvendo jornalismo e gênero,
formando alunos de graduação e pós-graduação receptivos e sensíveis a enxergar e
pensar as desigualdades durante o exercício da profissão e, tão importante quanto,
alimentar o diálogo com a comunidade e a troca de informações, estimulando o debate
público dessas questões. (2014, p. 147)

É importante levarmos em consideração que as mudanças estruturais promovidas
no âmbito do ensino levam certo tempo até que possam ser vislumbrados resultados
efetivos. No caso da promoção de articulações em diferentes níveis das discussões entre
jornalismo e gênero, seja na graduação ou na pós-graduação, nas atividades de ensino,
pesquisa ou extensão, isso certamente é perceptível na experiência vivenciada no curso
de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Entretanto, ainda que essas mudanças tenham um tempo mais lento para que se
efetivem, é importante, e gratificante, quando se passa a observar o seu gradual
desenvolvimento. Nesse artigo trouxemos, ainda que de maneira breve, uma série de
elementos que estão presentes no cotidiano de trabalho do curso de Jornalismo da
UEPG e onde se desenvolve um conjunto de ações em que a relação entre jornalismo e
gênero se faz presente.
Algumas das iniciativas mencionadas encontram-se em estágio de desenvolvimento
mais avançados, outras em estágio mais inicial. No entanto, pelos resultados que já são
perceptíveis, especialmente a partir da existência do Grupo de Pesquisa Jornalismo e
Gênero, é possível acreditar que o trabalho empreendido está tendo os resultados
esperados e que precisa ser expandido e ser cada vez mais incentivado, pois tem
mostrado que é possível apresentar uma correspondência direta com a formação dos
estudantes nos diferentes níveis possíveis em um curso de jornalismo.
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Leitura e produção de mídias-resenhas na apropriação de
conceitos envolvidos nas tecnologias contemporâneas de
comunicação e educação1
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Resumo: A experiência de produção de mídias-resenhas pelos graduandos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), entre os anos de 2014 e 2016, em componentes curriculares voltados à discussão de tecnologias de informação e comunicação, inclusive
as atinentes à educação, é o foco deste trabalho. A leitura e a elaboração de mídias-resenhas,
produções midiáticas a respeito de textos acadêmicos por meio de diferentes tecnologias e plataformas digitais, constituem uma estratégia didática que envolve os impactos da cultura digital
nas práticas de comunicação e educação, contribuindo para a formação do jornalista a partir de
um posicionamento crítico e ativo frente às mídias, necessário à medida que atuarão em contextos hiper e multimidiáticos, sendo essencial sua compreensão da relação da sociedade com as
tecnologias.
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação; mídia-resenha; formação jornalística; comunicação e educação; cultural digital.

1. Em busca de estratégias didáticas
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A formação universitária em Jornalismo envolve uma gama de recursos didáticos, entre os quais está a leitura. Leitura de livros-texto, leitura de artigos e, também, de
produções textuais em revistas e jornais. E não basta qualquer leitura. É imprescindível
uma leitura crítica, dos textos, da mídia e da sociedade.
Há pelo menos mais de uma década, tem sido uma constante entre docentes de
cursos de Jornalismo a preocupação com a necessidade de leitura, preterida cada vez
mais pelos discentes quando comparada com outras mídias, como aquelas baseadas em
vídeo, bem como de áudio. Estratégias didáticas que envolvam os estudantes na leitura e
os coloquem em situações de aprendizagem nas quais exerçam o papel de produtores de
conhecimento e não somente de receptores de informações mostram-se cada vez mais
relevantes.
A ideia de aliar a leitura à produção midiática no componente curricular que
aborda tecnologias no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) surgiu em uma dessas discussões sobre como estimular a leitura pelos estudantes, em encontro mineiro do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ), em
Viçosa, MG, em 2013. A primeira experiência se iniciou no primeiro semestre de 2014,
quando a disciplina ainda se denominava Tecnologias da Comunicação (PROJETO,
2016) e o curso era de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo4, tendo sequência no primeiro semestre de 2015 e de 2016. A atividade previa que cada estudante
leria uma obra completa, disponível para download na Internet, e produziria uma mídiaresenha.
O termo foi criado para definir a atividade abordada neste trabalho. Não se encontrou tal grafia em busca na Internet. O que mais se aproxima é o que se chama de
"resenha midiática", descrita da seguinte forma: "gênero discursivo de grande circulação
no meio social, é produzida por especialistas em uma área de conhecimento ou por jornalistas para ser veiculada na mídia e é dirigida, normalmente, a um público não especializado, ou seja, a um público mais geral. Uma de suas finalidades é fornecer informações e julgamentos para que o leitor possa se decidir pela leitura ou pela aquisição da
obra resenhada. Para comprovar ou não a qualidade da obra, apresentam-se fatos e pro4

A partir de 2016, com a alteração do curso para Jornalismo e vigência de novo projeto pedagógico, o
componente curricular, ministrado pelas autoras entre 2014 e 2016, foi alterado para Tecnologias Contemporâneas de Comunicação e Educação. Mantiveram-se as 60 horas de carga teórica. A disciplina tem
o objetivo de situar a evolução das tecnologias de informação e comunicação e seus diferentes artefatos
técnicos, refletir sobre as implicações tecnológicas nos processos comunicativos e educativos, discutir os
processos interativos e integrativos das tecnologias de informação e comunicação e a cultura, compreender o movimento atual de convergência das mídias e sua repercussão nos processos comunicativos.
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vas e explicam-se as razões para avaliações positivas ou negativas de forma que a argumentação seja consistente" (KISSMANN, 2011, p. 172).
A produção que se denomina aqui como mídia-resenha, porém, não se destina a
um público geral, relacionando-se mais a uma resenha crítica, texto que, segundo Guia
(2016, s. p.), não deve ser elaborado " mediante um resumo a que se acrescenta, ao final, uma avaliação ou crítica. A postura crítica deve estar presente desde a primeira linha, resultando num texto em que o resumo e a voz crítica do resenhista se interpenetram". A diferença está no uso de mídias que não o texto escrito para ser produzida e
divulgada.

2. Conceitos envolvidos
Para desenvolver os estudos no componente mencionado, as leituras indicadas
abrangeram conceitos como gerações tecnológicas, leitores meditativo, movente e imersivo (SANTAELLA, 2007), hipertextualidade, hipermídia, interatividade (SANTAELLA, 2007; KENSKI, 2012), convergência das mídias (JENKINS, 2009), cultura de
massa e pós-massiva (CASTELLS, 2010), competências infocomunicacionais (BORGES, 2015), entre tantos outros, discutidos por autores cujas obras integraram uma listagem de mais de 60 títulos, disponibilizada aos discentes com as respectivas sinopses,
para escolha5.
Com base nesses autores, os graduandos refletiram sobre as tecnologias de comunicação e educação como suportes da linguagem que permeiam as mediações culturais e midiáticas e as mudanças e convergências entre elas. Discutiram como o processo
digital ocasionou a transformação das tradicionais formas de texto escrito que ainda
predominam no espaço escolar, da educação básica à superior, potencializando a produção de hipertextos em “multimeios que misturam sons, ruídos, imagens de todos os tipos, fixas e animadas, configurando os ambientes hipermídia” (SANTAELLA, 2007, p.
300) e gerando mudanças nos “processos interativos de leitura e cognição”. Compreenderam o processo de construção de textos multilineares e reticulares, os quais alcançam
diferentes tipos de leitores que podem construir múltiplos caminhos para explorar o
conteúdo disponibilizado, em diferentes níveis de profundidade.
Para experimentar essa relação entre o processo que Santaella (2007, p. 194)
descreve como “a hibridização cada vez mais acentuada dos meios de comunicação e da
5

As obras incluem textos em espanhol e inglês, para além de português.
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linguagem” e a hibridização dos processos cognitivos humanos, e articular as reflexões
teóricas sobre as práticas comunicacionais e educacionais do século XXI ao processo de
ensino e aprendizagem desenvolvido junto aos graduandos do curso de Jornalismo, os
jovens universitários foram desafiados a produzir as mídias-resenhas. Ou seja, explorar
diferentes tecnologias e plataformas digitais para elaborar produções midiáticas a respeito de textos acadêmicos que abordassem temáticas relacionadas à disciplina. Os estudantes foram mobilizados para lerem textos acadêmicos e se apropriarem de suas ideias por meio de produções que sintetizassem e analisassem os conceitos, informações e
posicionamentos dos autores lidos por meio de linguagens midiáticas e do uso de tecnologias contemporâneas de comunicação e educação, experimentando a interatividade,
hipertextualidade, convergência das mídias em suas produções.
Mediante as produções discentes resultantes desse processo, foi possível refletir
sobre as possibilidades e dificuldades de diálogo entre a cultura acadêmica e a cultura
midiática no processo de formação de jornalistas.

3. Apropriar-se para produzir: o desafio de midiatizar o conhecimento
Em primeiro lugar, vale destacar que os graduandos aceitaram o desafio com
muito entusiasmo por visualizarem a possibilidade de aproximar a linguagem acadêmica
que para muitos gera estranhamento e resistência das linguagens que permeiam seu cotidiano. Estimulados a produzir mídias-resenhas que conseguissem sintetizar as ideias
dos textos acadêmico-científicos com as linguagens midiáticas que utilizam em seu dia
a dia, os estudantes fizeram uma leitura atenta e aprofundada dos textos selecionados
por eles a partir de levantamento bibliográfico sugerido pelas professoras.
Diversos aplicativos e softwares de linguagem amigável foram escolhidos e explorados de maneira autônoma por esses jovens: Adobe Acrobat Reader, Power Point,
Prezzi, Videoscribe, Movie Maker, Podcast, Loquendo, Photoshop, Whatsapp, Quizur,
Fbenquete, entre outros. Com o uso de teclados, câmeras e microfones de computadores
portáteis e dispositivos móveis, principalmente, smartphones, selecionaram e criaram
textos e hipertextos, vídeos, áudios, enquetes, memes, gifs, quizzes, sites postados em
redes sociais e plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Medium,
Wordpress, Atavist, Wikipédia, Wix.
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Por meio desses artefatos tecnológicos e culturais, os graduandos criaram mídias-resenhas, apropriando-se de diferentes maneiras da linguagem hipertextual e hipermidiática e das particularidades das plataformas digitais, para socializar as compreensões e reflexões advindas de suas leituras acadêmicas.
Entre as mídias-resenhas produzidas com o uso de editores de texto e postadas
em plataformas como o Medium, Wordpress, Ativist, Prezzi ou convertidas em textos
Adobe Reader, ou slides Power Point, há aquelas que se restringem a apresentar linearmente as ideias do texto lido, com imagens, gifs ou memes utilizados para complementar, ilustrar, sintetizar algum conceito ou apenas distrair o leitor. Isso demonstra a força
da tradição da linguagem científica, escrita e linear que esses jovens, quando no meio
acadêmico, têm dificuldade em subverter, mesmo que ela tanto os incomode.
Outras produções, que usaram predominantemente a linguagem escrita, experimentaram a inserção de links6 externos no decorrer do texto, permitindo ao leitor da
resenha, se assim o quiser, conhecer melhor a trajetória de pesquisa do autor do livro ou
artigo resenhado, visitando seu Currículo Lattes, blogs por eles criados, entrevistas postadas no Youtube, entre outros conteúdos. Foram criados também links que direcionam
o leitor para páginas relacionadas a teóricos, conceitos e exemplos citados na fonte da
resenha ou acrescentados pelo estudante para ilustrar, articular, contrapor as ideias do
texto às de outros pesquisadores. Enfim, mídias-resenhas que ensaiam a elaboração de
hipertextos e hipermídias7, os quais possibilitam, por meio dos hiperlinks, que o leitor
aprofunde seus conhecimentos com relação a algum tema abordado, além de articular
linguagem escrita, oral, imagética e audiovisual.
Entre as produções audiovisuais postadas no Youtube, foram apresentados animações, clipes e vídeos. As animações foram criadas com o uso de softwares como Videoscribe, Loquendo, Photoshop, e integraram a linguagem oral, imagética e escrita
para representar de forma hipermidiática as principais ideias dos textos lidos8. No clipe,
por exemplo, o estudante editou diferentes charges sobre a relação escola, professor,

6

Uma problemática emergiu durante a apresentação de mídias- resenhas hipertextuais: os cuidados
necessários para selecionar e lincar páginas da Internet, observando-se a confiabilidade e pertinência da
fonte e o funcionamento efetivo do link.
7
Algumas dessas mídias-resenhas estão disponíveis em https://medium.com/@jhyennegomes/fazerjornalismo-o-celular-como-aliado-e-inimigo-6d941c042f3b#.gigdfjtzb;
https://danielgonzagadasilva.wordpress.com/2016/05/30/capitulo-viii-o-imaginario-da-cibercultura-entreneoluddismo-tecnoutopia-tecnorealismo-e-tecno-surrealismo/.
8
Acessar
https://youtu.be/XTWbTeFucpY,
https://youtu.be/mXxx-nrAWm8,
https://youtu.be/vh5PXzh20TQ
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aluno e TIC que circulam na rede e que dialogam com as ideias da autora do texto lido 9,
tenso inserido como trilha sonora uma música composta por Gilberto Gil relacionada à
cultura digital10. Nos vídeos, os estudantes narraram sua compreensão sobre os textos
lidos, com filmagens que, na maioria das produções, se limitam a focar o rosto do
jovem universitário, cuja narrativa oral reproduz as características da linguagem escrita
tradicional, ou seja, apresenta as ideias centrais do texto lido de forma linear, do começo
ao fim. Por vezes, nem a entonação da voz do estudante rompeu a linearidade.
No processo de apresentação e devolutiva por meio de discussão em sala de aula, discutiu-se sobre estratégias para tornar essas videorresenhas mais interativas e hipermidiáticas. Foi o que aconteceu a partir da apresentação feita por um estudante
vlogger que aproveitou seu canal no Youtube para postar sua mídia-resenha11: apresentar na tela, além do rosto do apresentador, ícones, imagens, legendas e pequenos textos
que colocam em destaque conceitos-chave; apresentar imagens e vídeos que exemplifiquem o que é narrado em off; trabalhar a entonação da voz para destacar ideias; explicitar o posicionamento do narrador com relação à questão abordada; convidar o espectador para utilizar o espaço dos comentários para fazer apontamentos sobre o tema discutido.
Apontou-se também a necessidade de, ao final dos vídeos, serem inseridos créditos, com dados sobre roteirista, trilha sonora, fontes das imagens, ano da produção, entre outros, que permitem ao público ter acesso a informações sobre o processo de elaboração do vídeo postado. Além disso, evidenciou-se a importância de, na edição das animações e clipes, ter-se o cuidado de observar o tempo de transição de um texto ou imagem para o outro, atentando-se para o tempo necessário para ler e observar, com tranquilidade, o que está escrito ou representado, estimulando um olhar crítico para a produção midiática realizada.
Outros estudantes também se preocuparam em produzir mídias-resenhas por
meio de tecnologias pertinentes à temática do texto resenhado. Um dos que criaram
uma videorresenha introduziu-a explicando: “Eu estou gravando do meu computador,
para usar uma tecnologia que todo mundo tem acesso e mostrar como é fácil hoje em
dia a gente produzir um conteúdo e divulgar...” (estudante do curso de Jornalismo

9

Acessar https://youtu.be/R1vWujPQNtk, referente à resenha de SIBILIA, Paula. Redes ou Paredes: a
escola em tempo de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
10
Gilberto
Gil.
Pela
Internet.
Disponível
em
http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/pela- internet.html#ixzz42AxUmhPr. Acesso em 15 fev. 2016.
11
Ver "Para de Graça", disponível em: https://youtu.be/7gqjdeCCqB8. Acesso em 14 jul. 2016.
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UFU, jun. 2016)12. Essa questão foi discutida no livro resenhado como um dos desafios
do jornalismo na era digital (MATTOS, 2013).
A graduanda que resenhou um texto sobre o rádio na era da Internet (FIDALGO, 2013) produziu um podcast que simulou um programa de rádio, com vinhetas
de abertura e encerramento13. Em vez de apenas reproduzir o texto lido de forma linear,
ela inseriu “links sonoros”, que permitem ao ouvinte perceber concretamente os conceitos discutidos pelo autor e refletir criticamente sobre eles.
Destaca-se a exploração de mídias sociais na produção de mídias-resenhas. A
plataforma do Whatsapp, por exemplo, foi explorada de duas maneiras diferentes. Em
uma delas, para simular um diálogo entre o estudante e a autora do texto resenhado, noo
qual foram sintetizadas suas ideias centrais. Apropriação criativa da plataforma, mas
que, mais uma vez, manteve a estrutura linear do texto escrito, apesar de abordar exatamente as características da linguagem hipertextual e hipermidiática (SANTAELLA,
2007).
Outra graduanda utilizou o Whatsapp para apresentar a mídia-resenha para a
turma. Criou um grupo com todos os seus colegas e planejou postar, pouco a pouco,
mensagens com sínteses e análises das ideias do texto resenhado, além de perguntas
relacionadas ao tema, para que os outros graduandos pudessem interagir com sua produção. A opção por essa dinâmica foi justificada com base nas ideias do texto resenhado
(SIBILIA, 2012), que analisa como, apesar de os estudantes estarem conectados via
dispositivos móveis à rede mundial de computadores, a maioria dos professores continua ministrando aulas confinadas às paredes da sala de aula, utilizando a tecnologia
analógica do quadro-negro que se restringe a reproduzir e transmitir informações. Para
enfatizar esse paradoxo, durante a apresentação, a aluna, além do Whatsapp, usou o
quadro negro para registrar um posicionamento de Freire (1996, p. 34) com relação às
tecnologias:
Figura 1: Foto da TIC utilizada pela graduanda durante a aula de Tecnologias Contemporâneas de Comunicação e Educação, UFU, Uberlândia – MG, jun. 2016.

12
13

Acessar https://youtu.be/j8lbXr4kXdU.
Acessar https://www.facebook.com/midiaresnha/?fref=nf.
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Fonte: Elaboração própria

Outras mídias-resenhas postadas em mídias sociais como Instagram, Facebook e
Twitter possibilitaram a reflexão sobre a necessidade de considerar as particularidades
de cada plataforma digital no momento de decidir sobre seu uso para divulgar produções na Internet. Os graduandos criaram, nessas mídias, páginas específicas para postar
um conjunto de pequenos textos que sintetizavam as principais ideias do material resenhado, acompanhados ou não de imagens e vídeos relacionados à temática abordada
em cada síntese.
Outros, entretanto, apesar de terem a preocupação de utilizar recurso do Facebook que permite fixar uma postagem no topo da página, o que garantiu que a apresentação do livro resenhado e informações sobre o autor se mantivessem como post
inicial, desconsideraram o fato de, nessas plataformas, o internauta visualizar as postagens da mais recente para a mais antiga. Ou seja, elaboraram postagens que dependiam
uma da outra, mas não estavam articuladas entre si. Assim, ao acessar a página, o leitor da resenha lê as ideias do texto do fim para o começo e tem dificuldade para
entender a postagem que está mais acima, já que ela depende de uma postagem que
vem em seguida. Enfim, ao reproduzirem, nesse tipo de mídia, a organização linear do
texto escrito, mas de maneira inversa, prejudicaram a compreensão do internauta. Com
a percepção dessa fragilidade nas produções, os estudantes começaram a pensar em
estratégias que as evitassem: criar postagens independentes umas das outras com ideias
compreensíveis isoladamente ou criar links internos para o leitor poder navegar entre
uma postagem e outra e compreender suas articulações. Ressalta-se a possibilidade de
uso de Youtube e Facebook, entre outras mídias sociais, para além do padrão de posta-
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gens, tendo sido utilizados, em uma mídia-resenha, como uma espécie de cenário para
uma animação em captura de tela14.
Outra fragilidade observada foi o fato de alguns graduandos terem feito uso do
Instagram, uma plataforma pensada para compartilhar imagens a serem brevemente
comentadas por outros, para postar longos textos no lugar dos comentários, acompanhados de imagens complementares a eles. Em uma das mídias-resenhas, esse problema foi minimizado pelo fato de a estudante ter criado imagens que representavam
com clareza as ideias trabalhadas no texto15. Mesmo assim, porém, ela insistiu em
explicar, no comentário, a imagem por escrito, mostrando mais uma vez a dificuldade de romper com a tradição da linguagem escrita para transmitir conhecimentos acadêmico-científicos.
No Twitter, apesar da inversão da ordem das ideias do texto, a discente conseguiu sintetizar a maioria de suas ideias mais importantes conforme os limites de caracteres da plataforma, complementando-as com imagens de gráficos, charges, tela de
computador com informações adicionais 16.
As mídias-resenhas em formato de site exploraram a linguagem multilinear
da rede, organizando as informações disponibilizadas nos textos, em diferentes janelas,
possibilitando que cada leitor construa um caminho próprio para acessar as informações
disponibilizadas e aprofundar seus conhecimentos sobre a temática, a partir dos links
incluídos em alguns dos textos do site. No site criado para resenhar o texto sobre as
legislações que regulam os direitos autorais na rede (RIBEIRO, 2012) 17, por exemplo,
a estudante agrupou as informações por país, criou links externos que permitem ao
internauta encontrar informações mais atualizadas sobre a temática discutida no
texto, acessar legislação de alguns dos países, entre outros, além de links internos que
facilitam o acesso às informações dentro do site.
Outro estudante rompeu com a lógica linear do texto científico que resenhou
ao fazer de um quiz a sua mídia-resenha sobre os conceitos de nativo digital, imigrante
digital e “sábio digital” 18, conceitos esses representados nas questões e itens do Quizze,
no pequeno texto que introduz o teste e apresenta cada perfil dos respondentes, e nos
14

Importante destacar que as mídias-resenhas constituem produções já apresentadas em eventos como a
Expocom (Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação), como visto em Oliveira e Tonus
(2015).
15
Acessar https://www.instagram.com/ticskids/
16
Acessar https://twitter.com/segundocastells
17
Acessar http://camila-romao17.wix.com/midiaresenha
18
Acessar http://pt.quizur.com/quiz/voce-e-nativ-digital-sgo.

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

vídeos publicitários ou de humor selecionados do Youtube para simbolizar cada perfil
de internauta.
Para finalizar, vale destacar como esse processo de produção e apresentação das
mídias-resenhas possibilitou uma compreensão aprofundada e crítica das potencialidades das tecnologias contemporâneas de comunicação e educação e suas linguagens.

4. Algumas considerações
As mídias-resenhas elaboradas pelos graduandos do curso de Jornalismo em
questão, tanto por meio das ideias apresentadas nos textos resenhados, quanto pela análise do processo de produção das mídias, aprofundaram as reflexões acerca dos processos comunicacionais e educacionais que permeiam a cultura digital.
Mesmo imersos na cultura digital interativa, hipertextual e hipermidiática, a
maioria dos graduandos rompeu timidamente com a linearidade dos textos acadêmico-científicos e com a predominância da linguagem escrita. As linguagens audiovisual, oral e imagética foram utilizadas mais como complemento, ilustração da linguagem escrita do que como centrais nas mídias-resenhas. Isso demonstra que não basta
incentivar a leitura, mas provocar os estudantes para midiatizá-la de maneira apropriada.
A reflexão sobre a maneira frágil com que as mídias sociais como Instagram,
Facebook e Twitter foram usadas na produção das mídias-resenhas deu concretude à
questão que Kenski (2012, p. 38) destaca: “as novas TICs não são meros suportes tecnológicos. Elas têm suas próprias lógicas, linguagens e maneiras particulares de comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas e comunicativas das
pessoas”.
Além disso, a escolha de uma multiplicidade de tecnologias, plataformas digitais, mídias, softwares e aplicativos, do editor de texto ao Videoscribe, evidenciou diferentes níveis de apropriação das tecnologias de informação e comunicação e suas linguagens pelos jovens universitários. Assim, no microcosmo de uma turma de jornalismo
nos anos 2010, observamos a validade do pensamento de Santaella (2007, p. 201) ao
afirmar que “as mudanças geracionais nas tecnologias de comunicação criam efeitos
sociais, culturais, técnicos e cognitivos, cujo nível de efetividade e de penetração
depende da natureza e do alcance da implementação das tecnologias em cada cultura”.
Por mais que esses jovens lidem cotidianamente com as tecnologias digitais de
informação e comunicação, estratégias didáticas como a aqui descrita e analisada são

https://proceedings.science/p/144691?lang=en

necessárias para desnaturalizar essa relação, gerar reflexão sobre as potencialidades,
especificidades de cada tecnologia, mídia e linguagem, e possíveis articulações entre
elas, desenvolvendo, assim, uma apropriação crítica das tecnologias contemporâneas de
comunicação e informação necessária para os jornalistas enfrentarem os desafios do
contexto de digitalização dos processos e produtos comunicativos.
Neste sentido, o processo de elaboração e apresentação das mídias-resenhas
permitiu que os estudantes de jornalismo aprimorassem suas competências infocomunicacionais (BORGES, 2015, p. 36). Competência operacional para operar computadores
e aplicativos, navegar pela Internet, operar motores de busca de informação, selecionar
e utilizar adequadamente mecanismos de comunicação e recursos para produção de
conteúdo. Competência informacional para acessar informações, avaliar sua origem e
confiabilidade, organizar e criar conteúdo. Competência comunicacional para construir
conhecimento em colaboração, divulgar e compartilhar conteúdos produzidos, estabelecer e manter comunicação, criar laços sociais. Todas competências necessárias para
que os jovens, como cidadãos e profissionais da área da comunicação, participem com
autonomia e criticidade dos processos comunicacionais e educativos da sociedade contemporânea.
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