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Resumo 

 

Tendo em perspectiva estudos contemporâneos da comunicação, em específico os Estudos 
Culturais, e enfocando a formação de comunicadores, este trabalho pretende demonstrar em 
que medida é possível o aprimoramento da comunicação através da compreensão na 
sociedade, difundindo entre os alunos a concepção do saber como atividade produtiva ao 
promover o uso adequado da linguagem e dos sistemas internalizados ao longo do seu 
crescimento para dar sentido ao mundo, a fim de que observem e compreendam as estruturas 
sociais que compõem a realidade que os cerca, as semelhanças e as diferenças entre culturas. 
Trata-se de relacionar as temáticas de investigação e evocar a compreensão para a 
comunicação como processo. Para tanto, apóia-se em referenciais teórico-metodológicos que 
se fundamentam nos aspectos biopsicossociais que formam o indivíduo, a saber: vida 
linguagem e cultura. 

 
Palavras-chave: ensino da comunicação; compreensão, teoria e prática em 

comunicação; metodologia; Estudos Culturais.   
 
 

Introdução 

 

Referenciado pela discussão em torno da idéia da compreensão para a comunicação 

como núcleo central da reflexão, o presente trabalho tem como objetivo geral suscitar 

discussões a respeito de uma prática docente que se articula na construção do binômio 

compreensão/comunicação, como mais um dos desafios para a educação moderna. Some-se 

ainda a necessidade urgente de repensar os métodos de ensino na graduação numa sociedade 

impactada pelos conteúdos veiculados nos meios de comunicação. 

Há de se considerar, como núcleo geral deste trabalho, que a comunicação e os meios 

de comunicação1 na sua forma atual têm uma estreita relação com a dinâmica da sociedade 

contemporânea, porém não são nem artefatos culturais ou ideológicos  nem  elementos que 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Educativa, do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação pela ECA-USP, Mestre em Educação pela FE-UNICAMP, coordenadora 
do curso de Comunicação Social do Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira-SP, 
professora PUC-Campinas e consultora Ad Hoc do MEC/INEP. drika@widesoft.com.br 
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exprimam de forma direta as relações sociais e o funcionamento da sociedade moderna, mas 

participam mediante uma ação mediadora2. 

Entretanto, nos últimos anos os especialistas na área vêm estudando sistematicamente 

e de modo científico a produção, a natureza, a estrutura, o controle, a dinâmica, os efeitos e as 

implicações dos meios de comunicação na sociedade, suas vantagens e desvantagens. 

Diante disso, alguns estudiosos, dentre eles alguns sociólogos e antropólogos 

consideram que os séculos XX e XXI se revestem de um aspecto especificamente audiovisual, 

que o processo de modernização diz respeito ao olhar, sobretudo um olhar mediado pelos 

meios de comunicação, com suas mensagens que nos chegam via campanhas publicitárias, 

programas de rádio e televisão, grandes produções cinematográficas portadoras, sobretudo, de 

conteúdos aculturantes. E “foi assim que a comunicação se tornou uma questão de mediações, 

mais do que meios, questão de cultura e, portanto, não somente de conhecimento, mas 

também de re-conhecimento “(Martin-Barbero, 1987,10). 

Neste contexto encontra-se a escola, mais especificamente a escola brasileira, 

enquanto espaço/meio de ensino e de aprendizagem que por ora, nesta teia, apresenta mais 

desvantagens do que vantagens. 

Porém, a realidade pedagógica é ampla e complexa. Deve-se sempre considerar a 

possibilidade de um repensar da mesma em outras direções práticas ou teóricas, afinal inovar 

é sempre permitido. O professor deve, se incentivado, buscar suas definições e interpretar em 

conjunto com seus alunos. Sempre há novas formas de se trabalhar e possibilidades de uma 

investigação, que podem nos dar respostas diferentes. 

Tendo, portanto, em perspectiva, estudos contemporâneos da comunicação e a 

formação de comunicadores, pretende-se demonstrar em que medida é possível o 

aprimoramento da comunicação através da compreensão. Para tanto, buscou-se apoio em 

referenciais teórico-metodológicos que se fundamentam nos aspectos biopsicossociais do 

indivíduo , ou seja, nos seus instrumentos intelectuais mediadores3 , que lhe permitirão dar 

sentido ao mundo.  

                                                 
2 Ação mediadora e/ou mediação: o processo de mediação constitui-se nos usos sociais da 
comunicação (de maneira que a recepção é atravessada pelos padrões culturais que formam o 
indivíduo ( Martìn-Barbero). A  intencionalidade e reciprocidade, a transcendência e significado, 
constituem critérios universais para que haja um ambiente de mediação. (Vygotsky/Feuerstein). 
3 Através dos instrumentos intelectuais mediadores damos sentido ao mundo porque influenciam 
profundamente o tipo de sentido que  atribuímos. A linguagem ou os sistemas de sinais de que o 
indivíduo dispõe ou ainda funções sociais “externas” que este internaliza informarão 
significativamente o tipo de compreensão do mundo que ele poderá  construir. (Egan, 2002) 
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Trata-se, no entanto, de uma proposta voltada especificamente à formação de 

comunicadores. 

Objetivou-se, enfim, o delineamento de um quadro de referências didático-

pedagógicas, construído a partir das atividades produzidas por alunos na disciplina Teorias da 

Comunicação dos cursos de graduação em Comunicação em uma realidade específica,ou seja, 

em uma instituição de ensino superior, com status de faculdade isolada4, no interior do estado 

de São Paulo, que propõe a compreensão para a comunicação junto aos estudantes de 

comunicação.Pretende-se ,assim,: 

1.identificar um modelo didático-pedagógico adequado para  as investigações científicas 

desenvolvidas pelos alunos de graduação em Comunicação Social na disciplina Teorias da 

Comunicação: 

2.promover a compreensão para a comunicação como método de ensino inovador nos cursos 

de Comunicação Social ao difundir a investigação como atividade produtiva, elaborando junto 

aos alunos  projetos de investigação que relevem temáticas surgidas a partir das suas 

experiências e práticas cotidianas. 

Mas, o quê esta proposta tem de original? 

Conforme Salomon (1972, 206-13), originalidade significa, pela própria etimologia da 

palavra, volta às fontes. Não se identifica, portanto, com novidade ou singularidade, mas com 

retorno à origem, à essência da verdade, ainda que essa verdade tenha se perdido ou se 

obscurecido. 

Este trabalho, portanto, presta sua contribuição ao empenhar-se no aprimoramento da 

capacidade da compreensão para a comunicação na formação de profissionais da 

Comunicação Social. Defende-se aqui, portanto, a instauração de uma nova prática 

educacional no ensino superior em comunicação e para tanto não se pode deixar de resgatar a 

dimensão filosófica, vital, cognitiva e sócio-cultural que implicadas chegam à compreensão 

por um processo, assim como  à parte pelo todo. 

Essas dimensões são contempladas, durante este percurso, a partir de teorias que 

emergem dos campos de estudo da Filosofia, da Biologia, das Ciências da Cognição e da 

Educação. A transversalidade entre estes campos é realizada através de um modelo teórico da 

comunicação_ os Estudos Culturais_ aplicado à prática que se propõe junto aos alunos. 

                                                 
4 Faculdade Isolada,caracterização segundo legislação vigente para o Ensino Superior Brasileiro,ver 
em www.mec.gov.br 
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Partiu-se do princípio de que o ensino e a aprendizagem desenvolvem-se sistematicamente em 

torno das seguintes unidades temáticas: 

.comunicação e vida/comunicação e linguagem/comunicação e cultura 

 

1. O Modelo Teórico dos Estudos Culturais no ensino da comunicação 

  

Com base nas temáticas que emergem do seu cotidiano, os alunos são orientados a 

observar suas condições  histórico-sociais, tendo como aporte teórico-metodológico a teoria 

do mass media, mais conhecida como Cultural Studies (Estudos Culturais) que encontra 

suporte nos modelos originados nas Ciências Sociais  

Os pensadores que estabeleceram  as bases dos Estudos Culturais  foram  Richard 

Hoggart, Raymond Williams e E. P. Thompson, ao publicarem seus textos na Inglaterra no 

final dos anos 50. Mas foi com Stuart Hall, em meados da década de 1970, que se deu seu 

período de afirmação, em torno da criação do Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), segundo Escosteguy (2001,41). 

Os Estudos Culturais estão em franco amadurecimento.  Existem diversos e diferentes 

pontos de partida para sua definição, desde considerá-los do ponto de vista da tradição 

intelectual e política, ou com as disciplinas acadêmicas, ou em relação a paradigmas teóricos 

ou da referência aos seus objetos de estudo.Cada abordagem desenvolvida em torno desses 

estudos revela um pequeno aspecto da cultura internalizada mediante as práticas sociais.  

Mas o que importa, fundamentalmente, acerca do uso desse referencial teórico junto 

aos alunos de graduação, é a vigorosa contribuição dos Estudos Culturais para o ensino, pois 

na essência, estes partem do princípio que experiências concretas são indicadas como 

imprescindíveis para o processo de aprend izado no qual estão imersos e do qual começam a se 

dar conta. 

A opção pelos Estudos Culturais como modelo teórico de comunicação para orientar a 

prática investigativa dos alunos, deve-se à essência deste modelo centrar-se na análise de uma 

forma específica de processo social, relativa à atribuição de sentido à realidade, neste caso  a 

atribuição de sentido às experiências vividas por eles. Afinal, o cotidiano dos alunos, 

influenciado pela cultura difundida pelos meios de comunicação, é o tema em questão e a 

melhora no desempenho escolar dos mesmos um objetivo latente em todo processo educativo. 
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Os Estudos Culturais, portanto, tendem a especificar-se em duas aplicações: por um 

lado, os trabalhos sobre a produção dos mass media5 como sistema complexo de práticas 

determinantes para a elaboração da cultura e da imagem da realidade social; por outro, os 

estudos sobre o consumo da comunicação de massa como espaço de negociação entre práticas 

comunicativas extremamente diferenciadas, entre elas a educação. (Woolf,1999,09), 

 

1.1 Educação como Processo para Comunicação 

 

 Partiu-se do princípio de que o processo educativo é, em essência, um  processo 

comunicativo, que gera  um  fenômeno histórico, portanto, um produto da atividade humana 

que reflete os interesses e os conflitos num determinado espaço de tempo: alunos de 

graduação do período noturno  em Comunicação Social e trabalhadores no período diurno.  

Para Pessatte Azzolino (1998,66) é fundamental e possível desenvolver em um curso 

de graduação do período noturno atitudes de investigação entre os alunos, com a perspectiva 

de melhor articular os referenciais teóricos da área  de formação em que estão envolvidos e os 

problemas concretos, próximos à sua realidade. E considera este propósito, entre outros, um 

elemento importante na busca de um maior significado  da atividade docente. 

 
2.2 Compreensão como processo para comunicação: teoria e prática 
  

Teoricamente a concepção do saber, difundida entre os alunos como atividade 

produtiva, permite- lhes observar as estruturas sociais que compõem  a realidade que os 

cerca,ou seja, as semelhanças e as diferenças entre culturas, povos e nações. Trata-se de 

relacionar suas temáticas de investigação às suas práticas cotidianas , evocar a compreensão 

para a comunicação como processo. 

O caminho da compreensão para a comunicação, neste caso, implica abordar de início 

os diversos modelos teórico-metodológicos que compõem o quadro da Comunicação Social 

como campo de saber e sua correlação com os modelos das Ciências Sociais.  

No encaminhamento das aulas o primeiro passo é indicar leituras básicas e, então, 

iniciar os questionamentos e as reflexões. 

Este exercício tem como suporte as fontes e referências bibliográficas indicadas a 

serem consultadas sobre teorias da comunicação. Em síntese, é vasto o número de obras que  

                                                 
5  Mass media: cultura de massa como um conjunto de cultura, civilização e história. ( Morin, 1960,  
p.19 apud Wolf, 1998, p.101) 
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enfocam o quadro geral do estudo da Comunicação e seu objeto. Diversos autores publicaram 

variadas coletâneas sobre o tema, ou mesmo escreveram contundentemente sobre 

Comunicação e seu objeto de estudo com o intuito de esboçar um panorama.  

Contudo, o que se atinge de fato é um panorama, uma vez que o modo circular de se 

conceber uma história das teorias é o mais válido. 

Na prática, uma vez instaurado o “clima” para o exercício, as temáticas devem emergir 

de uma discussão coletiva e ser evidenciadas por conta das vivências experimentadas pelos 

próprios alunos. Da teoria para o ensino e dele  para a prática, daí a busca do vínculo  com o  

pensar e o fazer, refletir sobre suas vivências e produzir sobre comunicação a partir do meio 

em que  interagem.  

Trata-se de ensinar os jovens alunos por meio da observação direta, dos componentes 

de uma situação onde os indivíduos são observados em seus aspectos pessoais e particulares, 

do local e das circunstâncias, do tempo e das suas variações, das relações interpessoais e das 

atitudes e comportamentos que demonstram diante da realidade, para a compreensão do 

mundo em que vivem. 

Esta tarefa, neste caso, pauta-se em promover nos jovens alunos o resgate de conteúdo 

das informações, mais especificamente, os conteúdos que regem a circulação dos jornais 

diários na cidade, revistas, programas de rádio e televisão locais, que focam  elementos 

culturais específicos por intermédio dos meios de comunicação e estas  não são ações 

descontextualizadas. Portanto, devem ser consideradas as estruturas sociais e o contexto 

histórico, como elementos fundamentais para a compreensão dos processos que constituem 

esses meios de comunicação, situando a cultura no lastro desta discussão, sem perder de vista 

que os meios mencionados são tidos, em primeira instância como textos, num contexto 

determinado, cabendo aos docentes provê- los de linguagem adequada, que é um condição 

prévia para a elaboração do pensamento abstrato. 

Quando se opta por ensinar jovens torna-se relevante questionar sobre a medida e a 

profundidade suficientes de informações a lhes proporcionar  para que sejam de fato 

educados, e por conseguinte, que aprimorem seus níveis de compreensão adequadamente para 

o desempenho das atividades profissionais e comuniquem suas idéias de maneira eficiente 

para a comunidade em que vivem.  

Nesta tarefa, é importante observar que quando os jovens alunos se dão conta da 

transformação operada em sua bagagem intelectual, dadas as atividades praticadas durante o 

curso, entram em estado de desvelamento intenso. E aqui cabe um exemplo: Uma ocasião um 
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aluno me abordou dizendo que o que sentia diante de determinada situação de aprendizagem 

ou desvelamento (como prefiro dizer) é como se estivesse diante de um “rito de passagem”.  

Os jovens alunos não se dão conta do que conhecem porque estão imersos em uma 

rotina desgastante.  Cabe aos professores proporcionar- lhes o ambiente para a revelação, 

resgatar as experiências cotidianas do aluno, trazê-las para a sala de aula, o que implica criar 

soluções, criar modelos. 

   Neste caso, independe a área de formação do aluno, mas está em jogo o princípio que 

norteia a Educação.  

2. A construção de um modelo 

Um quadro de referências didático-pedagógicas foi construído ao longo da busca do 

aprimoramento da compreensão para a comunicação, apoiado nas atividades produzidas pelos 

alunos na disciplina Teorias da Comunicação do curso de graduação em estudo, ao longo do 

seu oferecimento. O caminho percorrido implica demonstrar a forma como a compreensão6 

para a comunicação se revelou aos estudantes de comunicação, tendo sido as atividades 

apoiadas na  perspectiva do  modelo teórico dos Estudos Culturais. Trata-se, portanto, de 

propor um modelo didático-pedagógico, que aproxima a teoria da prática, fundamentado na 

compreensão para a comunicação. É importante lembrar, entretanto, que a realização deste 

estudo está subordinado aos procedimentos metodológicos que mais se identificam com a 

proposta.  

  

Afinal, o caminho do conhecimento envolve busca e opção por alguma direção, com 

base nas experiências vividas no nosso cotidiano. Quando acreditamos ser possível alcançar 

determinado fim nossos passos devem ser criteriosamente registrados, gerando desta forma 

procedimentos-guia. Nosso caminho deve ser metodologicamente estruturado. 

  

2.1 Estruturando a Realidade a partir dos Projetos de Pesquisa 

Entre os modelos teóricos de comunicação discutidos na disciplina Teorias da 

Comunicação e apresentados aos alunos no decorrer do semestre, foi eleito o modelo dos 

Estudos Culturais , transformando-o em conteúdo curricular aplicado, sem perder de vista que 

                                                 
6 o tipo de compreensão do mundo que a pessoa pode construir depende do conjunto de sistemas de 
sinais que  internaliza a partir das interações com grupos culturais particulares, comunidades 
particulares ( Egan, 2002, p.48). 
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a compreensão para a comunicação é a base na qual se fundamenta esta  proposta. Desta 

forma, o conteúdo específico da disciplina Teorias da Comunicação, nesta proposta 

específica, pretende, inicialmente, introduzir os alunos no pensamento abstrato, 

demonstrando-lhes o caráter abstrato da teoria e que através dela é possível explicar ou 

compreender um fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e processos que 

ocorrem na realidade. Vale lembrar que teoria é uma palavra de origem grega (theorien) que 

significa ver e é de suma importância para a ciência ocidental. As teorias são explicações 

parciais da realidade, construídas logicamente e buscam proposições (uma hipótese 

comprovada) sobre os fenômenos ou processos . As proposições de uma teoria devem ter a 

capacidade de sugerir questões reais, ser inteligíveis e representar relações abstratas entre os 

fatos, fenômenos e/ou processos investigados. 

Porém, qual a lógica interna que sugere este ou aquele método para uma investigação 

social ? 

Para esta questão podemos nos ancorar na afirmação de Costa (1999), de que todo 

sistema de crenças é idealizado e fechado segundo uma relação de conseqüência lógica 

congruente, segundo a lógica clássica, que supõe ser o sistema de crenças consistente, caso 

contrário, seria considerado trivial7 (p.29). Assim, a lógica se constitui por leis e regras 

estruturantes, que sustentam nossas idéias e estruturam nosso pensamento e discurso. 

A lógica constitui-se de argumentos8 e para testar sua validade criaram-se as regras de 

inferência9. A lógica, no entanto, nunca responde satisfatoriamente ao social, mas nos dota de 

instrumentos capazes de compreender a realidade que nos circunda. A realidade se mostra 
                                                 
7 Na lógica tradicional, um sistema dedutivo inconsistente é trivial  (Costa,1999, p.29) 
8 Um argumento é um conjunto de enunciados -- mas não um conjunto qualquer de enunciados. Num 
argumento os enunciados têm que ter uma certa relação entre si e é necessário que um deles seja 
apresentado como uma tese, ou uma conclusão, e os demais como justificativa da tese, ou premissas.  
Normalmente argumentos são utilizados para provar ou não aprovar algum enunc iado ou para 
convencer alguém da verdade ou da falsidade de um enunciado.  Chaves,Eduardo O.C. 
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/logarg.htm  
 
9 A lógica se apresenta na prática contemporânea como uma multiplicidade de sistemas formais 
conceitualizados lingüística e matematicamente. Uma lógica (e, de modo mais geral, um sistema 
formal) é concebida como uma linguagem composta de uma sintaxe e de uma semântica. 
A formulação da linguagem (a gramática) é um aspecto central da sintaxe, mas esta não se restringe à 
gramática. Também a prova é tratada sintaticamente como constituída de operações (isto é, regras de 
inferência) realizadas sobre seqüências de símbolos de certas categorias como fórmulas e 
sentenças.(Chateuabriand,                                                 
Oswaldo.  http://www.iupe.org.br/ass/filosofia/Fil-Logica_e_linguagem.htm) 
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muitas vezes de forma fragmentada, como “peças de um quebra-cabeças”, informações em 

forma de “ provocações”. 

Assim sendo, entendemos que a busca pela compreensão envolve um processo, que, 

por sua vez, exige instrumentos.Todo e qualquer processo que realize investigação deve 

lançar mão desses recursos, uma vez que nos  permite o exercício do conhecimento 

Hume (apud. Alves, 158)* já indicou que o conhecimento depende de nossa 

capacidade para encher espaços vazios deixados por fragmentos de informações.  

Com este exercício, que tem a finalidade de aproximar o aluno dos conceitos que 

constituem o universo teórico, os alunos começam a perceber que a  teoria  serve ao processo 

de investigação como um sistema organizado de proposições, que orienta a obtenção de dados 

e a análise dos mesmos, e de conceitos que veiculam seu sentido e se classificam segundo 

funções, ou seja, funções cognitivas ou de apreensão, funções pragmáticas ou operativas e 

funções comunicativas, compreensíveis aos interlocutores participantes da mesma área de 

interesse. 

Os conceitos servem, portanto, para ordenar os objetos, os processos e fixar melhor o 

recorte do que deve ou não ser examinado e construído. 

Kaplan (1972) fala da formulação de conceitos em diferentes níveis de abstração. É 

importante comentá-los completando as observações anteriores: 

a. conceitos de observação direta são os que se colocam num grau bastante 

operacional. Servem sobretudo para a etapa descritiva de uma investigação; 

b. conceitos de observação indireta são os que articulam os detalhes da observação 

empírica, relacionando-os. Nesses dois primeiros casos,temos conceitos construídos a 

partir do campo empírico. 

c. conceitos teóricos são os que articulam proposições e se colocam no plano da 

abstração. 

Esta proposta de introduzir o aluno de graduação em comunicação, no universo da 

reflexão e da abstração como aporte didático, incentiva-o ,em primeira instância, à prática da 

produção científica no campo da Comunicação, pois os alunos elaboram projetos de pesquisa 

iniciando um processo de “provocação investigativa” sob a perspectiva dos  Estudos Culturais 

, enquanto modelo teórico, afinal, cada corrente teórica tem seu próprio acervo de conceitos. 

                                                 
* *ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência : introdução ao jogo e suas regras. 7ª edição. São Paulo, SP: 
2003. 223p. 
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Desta forma, os alunos passam a compreender que os conceitos teóricos não são 

simples jogos de palavras. Como qua lquer linguagem, devem ser construídos recuperando as 

dimensões históricas e até ideológicas de sua elaboração e para entendê- los, necessitam se  

apropriar do contexto em que foram gerados e das posições dos outros autores que ora 

dialogam ou  se opõem. Portanto: 

Quanto às  temáticas escolhidas , estas surgem a partir das discussões em sala de aula, 

tendo os meios de comunicação da cidade como foco. Afinal, são estudantes de comunicação 

social e para entender os meios com os quais estão envolvidos na comunidade, devem se 

apropriar do contexto em que estes  foram gerados . 

 

2.2. O Aprimoramento da  Compreensão Filosófica10 

 

Há de se considerar, que à luz do proposto pelas idéias de Egan, a capacidade de 

compreensão filosófica começa a se tornar mais proeminente, hoje em dia, por volta dos 

quinze anos de idade (Egan, 2002, 167), embora a experiência docente estenda esse marco até 

os dezoito, dezenove anos. Durante o andamento deste trabalho pôde-se constatar, no segundo 

ano da graduação, um  aprimoramento no vocabulário do aluno, portanto, no nível da 

linguagem . A essa altura já haviam cursado disciplinas constituídas por esquemas teóricos de 

reflexão, como é o caso de disciplinas como a Filosofia e a Sociologia, que compõem a grade 

curricular do curso. 

A aproximação com o conteúdo dessas disciplinas provoca uma mudança não tão 

expressiva, porém, singular no vocabulário dos estudantes.  É de destacar que a mudança, no 

nível da linguagem, ocorre primeiro na forma oral de expressão e, somente depois é mais  

perceptível e verificável na forma textual/redacional. 

O modelo dos Estudos Culturais pode ser considerado um vetor para o aprimoramento 

do pensamento abstrato dos alunos, uma vez que lhes permite, através das experiências 

cotidianas e do envolvimento com os meios de comunicação, conectar-se com o mundo 

vivido .E, Egan (2002) afirma que “as conexões entre as coisas tornam-se cada vez mais 

proeminentes e a conexão do estudante filosófico com as coisas vem cada vez mais da 

percepção de que eles próprios são parte dos complexos processos e sistemas que formam o 

mundo” (p.170) 
                                                 
10 O aspecto central da compreensão filosófica é o pensamento teórico sistemático e uma insistente 
crença em que a Verdade só pode ser expressa em seus termos. A compreensão filosófica  caracteriza-
se   pelo uso fluente da linguagem oral, pela generalização, é cartográfica, possui um fascínio pela 
certeza (Egan, 2002) , “funciona” através de esquemas . 
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2.3  Unidades de Análise 

 

A análise dos resultados da observação da documentação e das informações que ora se 
apresentam, apóia-se na abordagem qualitativa das condições do ensino. 

 
 

2.4 Representação esquemática do projeto 

 

  2.4.1 Quadro de Referências Didático-Pedagógicas Resultantes da Proposta de 

Construção de um Modelo Teórico-Metodológico da Compreensão para a Comunicação 

na Relação Professor-aluno. 

 

 

 
subjetividade  objetividade  
Cotidiano do aluno 
 

Concepção sobre o mundo 

Manifestações individuais Flexibilidade e reavaliação de 
procedimentos didáticos para todos 

Aula expositiva/leituras 
orientadas 

Orientação temática/projetos de 
pesquisa 

Foco na aula e no professor Foco na grade curricular, no  
professor, alunos e corpo docente  

Ênfase no cumprimento do 
programa 

Ênfase na produção dos alunos 

 
 
.modelo teórico-metodológico da compreensão para a comunicação: relação ensino-

aprendizagem/professor-aluno 

 

subjetividade objetividade  
Descompromisso com o uso 
da língua: 
. Compreensão individual 

Aprimoramento da linguagem 
oral e textual/redacional, com 
aquisição de vocabulário 
específico, ou “linguagem 
cifrada”: 
 .Compreensão coletiva 
         

Atenção generalista das 
práticas culturais; 
.Compreensão 
descontextualizada 

Atenção às  especificidades e 
diversidades culturais locais e 
regionais para compreensão 
global 
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Meios de comunicação como 
agentes transmissores da 
cultura: 
. Compreensão 
unidimensional 

Meios de comunicação como 
mediadores da cultura: 
Compreensão multidimensional 

 

Proposta Esquemática para um Modelo Teórico-Metodológico na Compreensão para a 

Comunicação na Relação ensino-aprendizagem/professor-aluno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                Meios de comunicação 

                               
 
 
 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Elaborar projetos de pesquisa com alunos de comunicação, a fim de que entendam a 

prática relacionada à teoria, é sempre um desafio. E mais,levá- los a estabelecer um processo 

de reflexão dentro de uma realidade concreta, relacionada com a comunicação e a sociedade, 

é também um impasse. O que consola é saber que muita gente está empenhada em refletir 

sobre a educação do futuro em toda sua dimensão (da pré-escola ao ensino superior), é saber 

que muitas pessoas estão traçando caminhos e desenvolvendo novas metodologias para que 

iluminem o caminho dos que estão envolvidos e comprometidos com ela. 

A idealização de um modelo teórico, fundamentado em diretrizes didático-

pedagógicas para a graduação em comunicação, deve promover o ambiente para a reflexão e 

para o conhecimento. 

O cenário atual, local e mundial, requer novas formas de pensar e agir porque a 

sociedade demanda uma nova postura dos profissionais, afinal, um novo cenário se configura. 

PROJETOS 
DE PESQUISA CONCEPÇÃO SOBRE O MUNDO objetividade 

AGIR 
NO 

MUNDO 

COTIDIANO 
DO ALUNO PRÁTICAS CULTURAIS 

subjetividade 
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Em decorrência, é necessário repensar o ensino superior e, no que diz respeito à 

formação na área da Comunicação Social, deve-se prever a necessidade de formação do aluno 

para o mercado de trabalho, como também, de um profissional que tenha condições de 

articular seu próprio campo no amplo território do mercado de informação e também da 

investigação científica. 

Entretanto, seria ingenuidade pressupor que trabalhos que pretendam melhorar a 

compreensão dos alunos sobre os modelos teóricos do campo da comunicação, a partir das 

suas práticas cotidianas, apresentem resultados positivos levando-se em conta apenas suas 

experiências, sem falar nas dificuldades existentes para assimilarem o conteúdo das aulas. 

Uma proposta como esta implica o engajamento de alunos nas atividades intelectuais, 

focando-os nos aspectos do seu pensamento e do seu aprendizado. 

Os professores devem compreender o processo de formação desse indivíduo-aluno-

leitor, percebê- lo no seu contexto, no seu entorno. Deve levá- los a compreender sua posição 

associando sua biografia à realidade que o cerca. Se, o que se pretende é que na relação 

professor-aluno, ensino e aprendizagem, a compreensão mútua se faça presente, então se faz 

necessário que se tenha nas bases da compreensão para a comunicação, em essência, a noção 

de vida, linguagem e cultura, porque vida é adaptação, pela linguagem se dá sentido ao 

mundo e pelo conhecimento cultural confronta-se com a diversidade. 

Percorrer o campo da comunicação implica ter a reboque os efeitos de sua extensão e 

dos meios pelos quais seus conteúdos se ampliam e se difundem . É sentir os reveses que 

provocam e acompanham mudanças no ser e no estar dos indivíduos no mundo, no seu 

cotidiano, dando amplitude e repercussão às suas  práticas culturais. É dar-se a conhecer o 

bem e o mal. 

Considera-se aqui, a vigorosa contribuição que modelo teórico dos Estudos Culturais  

traz para o ensino porque , em essência, este parte do princípio que experiências concretas são 

indicadas como imprescindíveis para o processo de aprendizagem no qual estão imersos e 

começam a se dar conta, porque o sujeito diante de um novo saber se transforma, e o objeto 

também se transforma, pois  se estabelece  uma relação de sentido. 

O cotidiano como tema melhora o desempenho dos alunos. Um trabalho desta 

natureza permite formar pessoas com discernimento e percepção aguçadas o suficiente para 

lidar com o conhecimento, bem como é possível que vivenciem alguns processos básicos no 

seu modo de produção. É possível que compreendam os elementos envolvidos no processo de 

formação no qual estão envolvidos e tenham em perspectiva articular os referenciais teóricos 

da área de formação e seus problemas, e mais, percebam as semelhanças e as diferenças entre 
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as culturas.O caminho da compreensão para a comunicação, neste caso, implica abordar de 

início os diversos modelos teórico-metodológicos que compõem o quadro da Comunicação 

Social como campo de saber e sua correlação com os modelos das Ciências Sociais.  

Tal caminhada é plena de tensão, afinal, é vasto o número de obras que  enfocam o 

quadro geral do estudo da Comunicação e seu objeto. Um número expressivo de autores 

nacionais e internacionais já escreveram e publicaram sobre o tema com o intuito de dar um 

panorama da área.  

Porém, para estudantes de comunicação deve prevalecer o estudo das diversidades 

culturais evidenciadas pelos meios de comunicação. As estruturas sociais e o contexto 

histórico devem ser considerados como elementos fundamentais para a compreensão dos 

processos que constituem os meios de comunicação.É preciso insistir na adoção de  

procedimentos de contextualização para que se ensinem os alunos a aprender a construir para 

si mesmos representações ricas daquilo que ouvem e fazem.  

Observou-se que os jovens alunos se dão conta da transformação operada em sua bagagem 

intelectual, em vista das atividades praticadas durante o curso. 

Este trabalho pretende ser, então, uma contribuição à formação de profissionais da 

Comunicação Social, promovendo  entre os alunos o exercício da investigação científica,  

envolvendo-os em discussões relativas às próprias experiências enquanto indivíduos ativos 

em uma sociedade mediada pelos meios de comunicação,   delineando, na medida do possível, 

os caminhos percorridos para a busca do aprimoramento da capacidade da compreensão para 

a comunicação. 
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