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Resumo: Pesquisa sobre o projeto Escola de Informática e Cidadania Rede Amiga da Criança 
– EIC-RAC. A proposta do trabalho é evidenciar como a convergência dos estudos da 
comunicação e da educação pode contribuir para o cumprimento dos objetivos de projetos 
dessa natureza. Busca também identificar quais conceitos de inclusão digital e cidadania 
fundamentam o projeto e em que medida ele favorece a produção de conhecimento pelos 
educandos. A partir de análise documental e auditoria de opinião, observou-se que a prática 
comunicacional utilizada na EIC-RAC se enquadra num modelo que não corresponde ao que 
é exigido pela proposta pedagógica utilizada. Este estudo identifica o modelo interlocutivo 
como mais adequado para a implementação do modelo educacional do projeto, o qual 
encontra suas raízes no pensamento de Paulo Freire.  
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Introdução 

 Analisando a atual configuração social onde a informática tornou-se indispensável nos 

mais diversos setores da sociedade, percebe-se que o acesso a ela é fundamental para impedir 

o desenvolvimento de mais um tipo de exclusão social: a digital. Projetos que visam à 

inclusão digital vêm sendo desenvolvidos por entidades governamentais e não-

governamentais, tendo como finalidade formar pessoas conscientes dos desafios que estão 

sendo apresentados diariamente nesse novo contexto. 

 Uma das organizações que se destaca no cenário nacional desenvolvendo projetos de 

inclusão digital é o Comitê pela Democratização da Informática – CDI, que atua desde 1994 

com o objetivo de promover, a partir de uma leitura crítica da realidade, a conscientização de 
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pessoas e comunidades para a construção de um mundo igualitário e sustentável, facilitando a 

inserção de jovens no mundo do trabalho a partir do domínio das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC’s), as quais devem ter um sentido social para os sujeitos. Este objetivo é 

viabilizado através das Escolas de Informática e Cidadania – EIC’s, espaços informais de 

ensino, localizados em comunidades de baixa renda, resultantes de parceria entre o CDI e 

grupos/organizações que desenvolvem projetos sociais.  

 Este artigo é resultado de pesquisa realizada em uma das EIC’s de São Luís – MA, no 

primeiro semestre de 2006, por estudantes do 8º período de Relações Públicas da 

Universidade Federal do Maranhão, para a disciplina RP Comunitárias. A EIC analisada 

possui a particularidade de ser resultado da articulação de 24 organizações governamentais e 

não-governamentais maranhenses que compõem a Rede Amiga da Criança - RAC, de que o 

CDI-MA faz parte.  

 Ao realizarmos o estudo, levamos em conta o princípio de que a inclusão digital deve 

ser acima de tudo um modo de inclusão social, pois apenas o acesso ao conhecimento técnico 

não garante, por si só, que o indivíduo seja capaz de acessar os diversos conteúdos e 

ferramentas disponíveis no meio digital para utilizá- los com consciência crítica. Nesse 

sentido, um projeto de inclusão digital deve compreender  três momentos: 

 
Acesso ao computador, acesso à informação e a circulação desta informação 
para produção local de conhecimento. A primeira fase corresponde a de 
maior dificuldade e de maior investimento financeiro, visando fornecer o 
acesso ao computador, a implantação de um telecentro (...). A segunda e 
terceira fase dependem diretamente da equipe envolvida, os educadores que 
atuarão diretamente com os alunos. Deles, dependerá a qualidade de ensino 
assim como a produção de conhecimento no próprio local de aula 4.  

 
 Dentro do universo de iniciativas de ação social tomadas por instituições do terceiro 

setor, os projetos de inclusão digital assumem importância central na garantia do exercício da 

cidadania de populações sem oportunidade de acesso as TIC’s. A proposta do presente 

trabalho é demonstrar como as relações entre o campo da comunicação e da educação podem 

convergir de forma a garantir o cumprimento dos objetivos de projetos dessa natureza. O 

estudo busca identificar com qual conceito de inclusão digital e cidadania o projeto EIC 

desenvolve suas metodologias de ação e em que medida eles favorecem a produção de 

conhecimento necessário para atender as demandas comunitárias. 
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Contextualização do objeto de estudo 

 O CDI nasce, em 1994, com a missão de promover a inclusão social de populações 

menos favorecidas, utilizando as tecnologias da informação como um instrumento para a 

construção e o exercício da cidadania. Assim, pretende-se ampliar o conceito de inclusão 

digital como uma integração entre educação, tecnologia, cidadania e empreendedorismo, com 

vistas à transformação social. 

A primeira atividade do Comitê foi a realização da campanha “Informática para 

Todos”, com o objetivo de arrecadar computadores usados para destiná- los a comunidades 

pobres. Durante a avaliação do impacto da campanha, constatou-se que os computadores já 

estavam sendo incorporados ao cotidiano das entidades comunitárias onde foram instalados, 

mas sem um aproveitamento integral, por não existir uma cultura do uso da tecnologia. Daí 

surgiu a idéia de se criar as EICs, com a visão inovadora de aliar o uso da tecnologia à 

promoção da cidadania, por meio de reflexões e debates com os alunos sobre a realidade de 

suas comunidades. A primeira escola foi criada no Rio de Janeiro, resultado de uma parceria 

entre os voluntários da campanha “Informática para Todos”, o Instituto C&A Modas e o 

Grupo ECO. Hoje, além do Brasil, a organização está presente em mais oito países, formando 

a Rede CDI, da qual participam colaboradores, voluntários e parceiros, desde associações 

comunitárias a empresas e fundações. No Maranhão, o CDI atua há cinco anos com dezenove 

EICs em São Luís e sete no interior do estado. 

A Proposta Política Pedagógica – PPP que orienta o projeto é fundamentada na ótica 

de Paulo Freire, onde a relação estabelecida no processo de aprendizagem entre o professor e 

aluno é horizontal e ambos são caracterizados como agentes ativos no processo sócio-

histórico. Assim, o indivíduo conhece, reflete e age em sua comunidade através da educação, 

tornando-se agente transformador da realidade: sujeito ativo, crítico e cidadão: 

 
Na proposta de Freire, o espaço de educação não está centrado só nos 
conhecimentos adquiridos do sujeito educado, o educando; porque sua 
proposta enfatiza a formação de um sujeito crítico capaz de ler sua realidade 
e de agir para transformá-la5.  

 
 A dinâmica de funcionamento das aulas pode ser dividida em quatro etapas:  

• Leitura de mundo: o educador motiva os educandos a expor na sala de aula 

aspectos da sua realidade comunitária ao mesmo tempo em que os ajuda a entrar em contato 

com a ferramenta computacional (questões-guias: como vejo o mundo? O que os outros dizem 
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do mundo? Como me vejo neste mundo? Que direitos temos neste mundo? Como minha 

comunidade aparece nesse mundo? Como o computador entra neste mundo? Para que o 

computador entra neste mundo?). 

• Pesquisa na comunidade e nos meios de comunicação: Uma situação-problema 

presente na comunidade deve ser escolhida para a elaboração de um projeto desenvolvido pelos 

adolescentes, a fim de minimizar os efeitos negativos do problema detectado. Após essa 

escolha, devem levantar dados sobre a realidade de sua comunidade e relacioná-los a 

informações colhidas nos meios de comunicação sobre o mesmo tema. Esse momento deve 

possibilitar que os educandos utilizem efetivamente as técnicas de informática, usando editor 

de texto para planejar as entrevistas, criação de banco de dados no Access etc.  

• Apresentação dos dados e análise da pesquisa: Elaborar uma apresentação da 

análise – seminários ut ilizando slides, criação de um jornalzinho, de blogs etc. Expor os dados 

com o objetivo de fazer a comunidade despertar para o problema e pensar em soluções. 

• Registro e sistematização dos dados, análise e resultados da pesquisa: 

documentar as conclusões, perguntando-se o que aconteceu durante as aulas e pesquisas, por 

que aconteceu etc. 

O que se espera em termos de resultados com essas aulas? Segundo a proposta 

pedagógica do CDI, pretende-se “gerar um processo que resulte na construção de 04 eixos 

fundamentais para a concretização da nossa missão social”6, que são: Mergulho na 

comunidade, A EIC como referência na comunidade, As EICs formando uma rede de 

colaboração entre si e Educandos atuantes na comunidade.  

Dentre as dezenove EICs existentes em São Luís, a EIC que pesquisamos possui um 

diferencial: a turma de alunos não é formada apenas por pessoas da comunidade em que a 

escola está inserida, como ocorre nas demais, mas por adolescentes que participam de projetos 

sociais desenvolvidos por diversas organizações governamentais e não-governamentais, as 

quais são responsáveis pelo encaminhamento deles. Isso se deve ao fato de que, em 2000, o 

CDI passou a integrar a Rede Amiga da Criança - RAC. Para que uma organização faça parte 

da Rede é necessário um comprometimento na execução dos projetos sociais articulados por 

ela, o que é assegurado pela adesão ao Protocolo de Intenções, onde estão descritas as 

competências de cada organização, estabelecidas a partir de sua missão institucional. 

Nesse sentido, uniu-se a missão institucional do CDI à necessidade da Rede de 

desenvolver projetos na área de inclusão digital, o que foi solucionado com a criação da EIC-
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RAC. Assim, essa Escola busca atender as demandas das 24 organizações da RAC, sendo 20 

ONG’s e  04 governamentais. 

Atualmente, a EIC-RAC funciona no Centro Comunitário Cultural Eclesial de Vila 

Passos - CCCEVP, uma das organizações componentes da Rede, atendendo a 120 jovens 

encaminhados pelos diversos programas e projetos da RAC, além da comunidade de Vila 

Passos. É um projeto articulado da RAC, sob a orientação pedagógica do CDI e coordenação 

do CCCEVP. Escolhemos esta EIC por se apresentar, à primeira vista, como a que possui um 

potencial maior de articulação social por abranger jovens pertencentes a realidades distintas. 

 

Procedimentos metodológicos 

Os critérios metodológicos adotados neste estudo incluem a realização de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. A revisão bibliográfica nas áreas de Linguagem e 

Processos Comunicativos, Educação e Gestão da Comunicação subsidiou a identificação das 

interfaces possíveis entre o campo da comunicação, educação e tecnologias da informação. 

Estudos em Educomunicação, que configuram um espaço de intersecção das reflexões sobre o 

fazer pedagógico e o processo comunicacional, serviram para nortear nosso olhar sobre o 

cotidiano e experiências presentes na EIC-RAC, a fim de que pudéssemos perceber a 

contribuição do comunicador dentro dessa dinâmica, como evidencia Soares: 

 
a gestão da comunicação nos espaços educativos produz-se, pois, tanto nos 
ambientes voltados para programas escolares formais, quanto naqueles 
dedicados ao desenvolvimento de ações não formais de educação (...). O que 
caracteriza a gestão é, em suma, a “costura” que o profissional alcança 
produzir – por meio da ação prática – entre as várias vertentes que 
aproximam a Comunicação e a Educação7. 

 
Leituras de um segmento específico das atividades de Relações Públicas, as RP 

Comunitárias, contribuíram na medida em que apontam formas participativas de atuação na 

comunidade, indicando o papel do RP como articulador entre os diversos agentes sociais 

envolvidos na causa e os usos das técnicas e instrumentos adequados no contexto da luta pela 

transformação social e afirmação do indivíduo enquanto cidadão.  

 
No movimento comunitário (...) as relações públicas se concretizam de 
modo inserido. Não é algo externo, de fora e independente, mas como parte 
intrínseca do movimento. Neste sentido elas vão estar, nem na frente nem 
atrás do movimento, mas juntas e sendo constituídas em sua dinâmica8 . 
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Num segundo momento, realizamos pesquisas empíricas de campo, o que incluiu a 

observação do ambiente em que as aulas são ministradas, dos equipamentos utilizados, de 

toda estrutura necessária para o funcionamento das aulas e análise documental (fichas de 

encaminhamento de educandos, proposta pedagógica do CDI, projeto da EIC-RAC, estatuto e 

ata de fundação do CCCEVP e protocolo de intenções da RAC). Além disso, realizamos 

auditoria de opinião, que segundo Kunsch, 

 
é um levantamento que se faz junto dos públicos – líderes. Sua finalidade é 
destacar informações realmente significativas para correta análise de um 
problema, residindo a sua significação na qualidade do público entrevistado, 
e não na quantidade, não se caracterizando, portanto, uma pesquisa 
quantitativa9. 

 

A auditoria foi realizada com representantes da coordenação do CDI, RAC e 

CCCEVP, educadores e educandos da EIC-RAC, através de entrevista aberta e em 

profundidade, com roteiro flexível, a fim de que pudéssemos coletar info rmações relevantes 

para um diagnóstico preciso. 

 

Análise dos resultados 

Apesar do objetivo principal do CDI ser a formação de protagonistas juvenis, críticos 

e pró-ativos em suas comunidades de origem, nossa pesquisa identificou apenas a execução 

de ações paliativas na comunidade (ex: oficinas e gincanas), sem continuidade e 

sustentabilidade. Outro fato relevante é o de que 1/3 dos educandos possui idade entre 11 e 15 

anos, o que parece ser problemático na medida em que essa faixa etária ainda não apresenta 

maturidade suficiente para a elaboração e realização de projetos comunitários consistentes e 

bem planejados como previsto na proposta pedagógica do CDI, tampouco possibilita criação 

de competências a serem logo colocadas em prática no mercado de trabalho. Outro fator a 

considerar é o de que a EIC-RAC recebe jovens de mais de 30 bairros periféricos, tornando a 

identificação, mobilização e atuação na comunidade mais difíceis por serem realidades 

diferentes. 

Os resultados da ação de cada turma não são satisfatórios quando analisados também 

em relação à metodologia de ensino de Paulo Freire: há uma supervalorização das 
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informações pesquisadas pelos educandos nos meios de comunicação, visto que elas 

constituem, na maioria das vezes, a base para o planejamento da atuação na comunidade.  

Além disso, a ausência de um profissional de comunicação no CDI contribui para que 

ações básicas de comunicação que devem ser adotadas passem despercebidas, tais como: 

administração do fluxo e armazenamento de informações relevantes; implantação de um 

modelo comunicativo compatível com os objetivos, missão, valores e modelo educacional da 

EIC a fim de que as ações estejam baseadas em informações verificáveis na execução do 

projeto.  

Verificamos também que as problemáticas estavam relacionadas, principalmente, com 

a definição dos conceitos de inclusão digital e cidadania e com a mobilização dos educandos 

dentro de suas respectivas comunidades para uma conseqüente intervenção social. A 

inexistência de um consenso no que se refere à definição dos conceitos centrais do projeto 

EIC-RAC foi observada tanto na fala dos entrevistados como nos documentos institucionais, 

fato que contribui para que cada um dos articuladores da EIC (CCCEVP, RAC e CDI) o 

compreenda de maneira diferente. É importante que toda organização social (ou projeto 

desenvolvido por ela) tenha um discurso homogêneo, que resulta na formação de uma 

identidade, como esclarece Kunsch: “Além do que ela é e faz, a identidade (...) se origina nos 

três níveis de comunicação: o que a organização diz, o que ela realmente faz e o que dizem e 

acham dela seus públicos”10. No caso da EIC-RAC, a ausência de homogeneidade no discurso 

dificulta a identificação dos reais objetivos do projeto por outros públicos. Nas entrevistas 

constatamos que enquanto o CCCEVP definia o projeto como meio de oportunizar a jovens 

de periferia condições de competição no mercado de trabalho, o discurso da RAC volta-se 

para a validade do projeto enquanto forma de acolher jovens em situação de risco e o CDI 

advoga para o projeto a finalidade de despertar a consciência crítica dos jovens no uso dos 

meios tecnológicos para a construção da cidadania.  

Percebemos, então, a necessidade de uma definição abrangente e ao mesmo tempo 

detalhada de inclusão digital que evidencie como ela enquanto prática de transformação social 

é essencial para que a cidadania seja exercida no contexto da sociedade da informação e de 

seus meios tecnológicos. Sendo assim, apresentamos uma sugestão de definição, a partir do 

conceito elaborado por Castells11, que se aproxima da concepção pedagógica e social do 

projeto da EIC-RAC. Segundo o autor, há três formas de ser um excluído digital:  
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Primeiro, não tem acesso à rede de computadores. Segundo, tem acesso ao 
sistema de comunicação, mas com uma capacidade técnica muito baixa. 
Terceiro, (para mim é a mais importante forma de ser excluído e da que 
menos se fala) é estar conectado à rede e não saber qual acesso usar, qual a 
informação buscar, como combina uma informação com outra e como a 
utilizar para a vida. Esta é a mais grave porque amplia, aprofunda a 
exclusão mais séria de toda a História; é a exclusão da educação e da 
cultura12. 

 
 

Nesse sentido, o sujeito só se liberta do analfabetismo digital quando lhe são 

proporcionadas condições cognitivas que permitam o desenvolvimento de competência 

suficiente para associar os saberes acessados no espaço virtual à sua vida concreta e à vida 

coletiva da comunidade. Desse modo ele será capaz de tomar conhecimento do seu direito de 

participação nesse novo espaço de sociabilidade, a ponto de intervir e opinar nele. Segundo a 

proposta de Peruzzo, o indivíduo não pode apenas se contentar em conhecer os seus direitos 

para que sua cidadania seja efetivada: 

entendemos cidadania não apenas como ter os direitos de participação 
política assegurados legalmente, de ter direito de ir e vir, mas também como 
o direito de participar da feitura da sociedade e de usufruir, com igualdade, 
das benesses dessa mesma sociedade13. 

 

A visão de Peruzzo complementa o que Dahrendorf concebe como cidadania: “A 

cidadania é um papel social real. Propicia prerrogativas. Prerrogativas são obviamente 

direitos”, sendo que estes devem estar “associados à participação em uma unidade social”14. 

As definições acima abarcam de modo satisfatório os princípios fundamentais da metodologia 

pedagógica que guia o projeto EIC-RAC, que se baseia, principalmente, na educação como 

ação problematizadora e emancipadora.  

Essa percepção da educação, por seu turno, revela que o projeto foi idealizado na 

perspectiva de criação de uma prerrogativa, de modo que os educandos pudessem intervir em 

suas comunidades despertando a participação popular na luta pelos direitos, através de uma 

consciência cidadã. Logo, a ação educativa prevista no projeto não se apresenta como um 

provimento, isto é, medida paliativa de minimização dos efeitos negativos das disparidades 

culturais e sócio-econômicas. 
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13 Idem 8, p.  06. 
14 DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. Rio de Janeiro: Zahar, 1992. p 
45 e 47. 



Entretanto, os resultados das pesquisas apontam para a inexistência de uma relação 

direta entre objetivos pretendidos e objetivos alcançados na operacionalização do projeto. A 

proposta do modelo educacional de formação de jovens cidadãos, multiplicadores não é 

validada na prática, pretensão anunciada no Projeto Político-Pedagógico do CDI, documento 

que explicita o modus operandi da prática pedagógica a ser aplicada. Assim, há um longo 

caminho a ser percorrido para que o projeto, que pretende criar prerrogativas, deixe de ser 

simples provimento. Como, então, a comunicação pode auxiliar na efetivação da prática 

pedagógica como prerrogativa? 

Para responder a essa pergunta é necessário ter claro em que consiste o processo 

comunicacional. Para tanto recorremos à conceituação apresentada por Rodrigues: 

Um dos aspectos fundamentais da experiência é a sua relação com o mundo 
simbólico da linguagem. Existe evidentemente uma experiência e um 
conhecimento do mundo de natureza pré-discursiva que consiste na 
percepção, na sensação e no sentimento produzidos pela vivência direta e 
imediata do mundo (...) Mas se as sensações comunicam já entre si à 
distância (...) é só através da mediação da linguagem que o homem acede a 
um re-conhecimento racional, especificamente humano, de natureza 
reflexiva da experiência. É esta mediação reflexiva da experiência, 
materializada no discurso e no seu reflexo nos processos de interação com o 
mundo, que damos propriamente o nome de comunicação.15 

 

 A comunicação como processo simbólico de mediação da experiência, ou seja como 

pressuposto de toda dinâmica social, está presente em toda relação estabelecida entre sujeitos. 

Diante disso, identificar a comunicação que rege as relações entre educador e educando é 

essencial para compreendermos os motivos de o modelo educacional proposto não estar sendo 

efetivado.  

O processo de comunicação é objeto de estudo de três linhas teóricas distintas. O  

primeiro paradigma, a Teoria da Informação, concebe a comunicação como movimento de 

transmissão de mensagens entre indivíduos. Caracteriza-se como uma concepção 

funcionalista da comunicação, na medida em que considera a linguagem apenas como um 

meio para se relacionar com o mundo e designar os objetos e idéias presentes nele. É o que 

Rodrigues chama de “concepção referencial” da linguagem16. Nessa perspectiva, a mensagem 

é priorizada em detrimento dos sujeitos do diálogo, meramente caracterizados como início ou 

fim do processo: sujeito emissor e sujeito receptor.         

                                                 
15 RODRIGUES, Adriano Duarte. A comunicação em questão. p.8-9. 
16 RODRIGUES, Adriano Duarte. A Partitura Invisível: para uma abordagem interactiva da linguagem. Cadernos 
universitários: Lisboa, 2001. p.11.   



Em seguida, nasce outra corrente de estudos que questiona o utilitarismo do modelo 

informacional: a Teoria Semiológica, a qual estuda os fatos comunicacionais como 

fenômenos de produção de sentidos17. Aqui, os sujeitos da comunicação são vistos como 

constituintes do próprio ato enunciativo: tornam-se centro das preocupações nos estudos de 

linguagem, a partir das indagações acerca da produção do significado e de como as posições 

dos interlocutores no diálogo determinam o jogo de influências recíprocas. É o que Rodrigues 

chama de “concepção simbólica da linguagem” 18.  

A terceira abordagem conceitual do processo comunicativo se baseia na Teoria 

Pragmática da linguagem, que tem como objeto de estudo os processos e as formas de 

interlocução, compreendendo a linguagem como prática discursiva “intimamente associada a 

um processo interlocutivo, inscrita numa prática concreta de troca de palavra entre 

interlocutores”19. O estudo da dimensão interlocutiva da linguagem inclui a análise das 

práticas conversacionais como relações de interlocução e relações de interação, onde os 

sujeitos do diálogo são sujeitos interlocutores, cada um, por seu turno, se posicionando na 

relação ora como locutores ora como alocutários20.     

A interlocução é um processo de troca de palavras entre interlocutores reconhecidos 

no diálogo, que prevê o direito que cada sujeito tem de tomar a palavra para modificá- la, 

aceitá- la, ressignificá- la. Já a interação vai além, visto que  o diálogo presume um jogo de 

influências mútuas e recíprocas: construção coletiva do sentido, constituição em comum da 

sociabilidade.   

Estabelecendo as relações entre o modelo educacional preconizado por Paulo Freire, 

adotado no projeto EIC-RAC, e os paradigmas de comunicação acima expostos, percebemos 

que o estudo da dimensão interlocutiva da linguagem, particularmente as relações de 

interlocução, é o mais adequado para explicar como o CDI deve trabalhar a comunicação em 

sala de aula para que as práticas pedagógicas alcancem os objetivos pretendidos, visto que, 

segundo Freire “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência 

de saber, mas encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados”21. 

Entretanto, notamos durante nossa pesquisa que apesar do esforço dos educadores em 

tentar concretizar os objetivos do projeto EIC-RAC através do método de Paulo Freire, isso 

                                                 
17 Ver ARAÚJO, Inesita. O olhar semiológico. In:_____. A reconversão do olhar. São Leopoldo: Unisinos, 2000. cap. II.  
p.110. 
18  Idem 15, p.13. 
19Idem 15, p.18. 
20 Para detalhes sobre as definições dos conceitos de locutor e alocutários, Idem 15, p. 190-191. 
21 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 2001. p. 69. 



não acontece. Isto decorre do fato de que a aplicação da pedagogia freiriana pressupõe a 

existência de uma base comunicativa cujo formato compreenda a dimensão interlocutiva da 

linguagem. Durante a pesquisa o que identificamos foi a existência de um modelo 

comunicativo híbrido: não se enquadra totalmente na relação linear do modelo informacional, 

mas deixa a desejar como diálogo horizontal entre interlocutores.  

É provável que uma pesquisa mais abrangente, o que demandaria disponibilidade de 

tempo superior ao que foi cedido para esta pesquisa, possa reunir elementos mais adequados 

para melhor esboçar o modelo comunicativo empreendido pela EIC em questão. Entretanto, 

arriscamos afirmar com base em dados levantados na nossa investigação que o modelo 

compõe-se de forma híbrida, pois sua performance, observada nos diálogos estabelecidos 

durante as aulas, não evidencia plenamente uma relação de reconhecimento dos interlocutores 

como sujeitos que têm o mesmo direito de tomada da palavra. A intervenção dos educandos 

se limita a responder aos estímulos do educador. No entanto, a relação entre educadores e 

alunos também não pode ser caracterizada com base no modelo determinista de transmissão 

de mensagens, uma vez que os debates existem, apesar de serem inconsistentes.  

  O ponto a ser destacado é o fato de que validar os objetivos do projeto utilizando a 

metodologia freiriana é algo que rigorosamente implicaria na adoção de uma base 

comunicativa caracterizada pela interlocução, já que esse tipo de relação comunicativa é o que 

mais adequadamente prevê a questão do diálogo e da ressignificação coletiva dos 

significados, eixo central do pensamento de Freire.  

Perceber como a aplicação de um modelo comunicativo interfere de modo estrutural 

na consecução de um modelo educacional é algo que evidencia a importância dos estudos 

comunicacionais para o desenvolvimento do campo da educação. Nesse contexto se insere o 

papel do comunicador, e mais notadamente do profissional de Relações Públicas, como 

agente que está preocupado com a qualificação das relações comunicativas entre uma 

entidade e seus segmentos de público, o que foi objeto deste estudo. 

  

Considerações Finais 

A correlação das áreas da Educação e Comunicação aqui consideradas transcende o 

simples debate sobre o acesso às TIC’s e seu uso como instrumento pedagógico. O status 

dessa relação evidencia algo maior: o de ser fator preponderante para a construção da 

cidadania através da formação de sujeitos ativos e transformadores da realidade, nesse novo 

espaço de sociabilidade. Nessa perspectiva se insere o projeto EIC-RAC.  



Entretanto, a pesquisa revela que o projeto não está alcançando aquilo a que se propõe, 

o que ficou claro na fala dos entrevistados e na avaliação dos resultados. Em parte, contribui 

para isso o fato de a EIC-RAC abrigar inúmeras realidades de jovens das mais diversas 

procedências em torno de um objetivo que provavelmente não as contemple efetivamente. 

Além disso, a investigação das práticas comunicacionais e das relações estabelecidas em sala 

de aula entre educandos e educadores revelou que o modelo de comunicação praticado não 

está correspondendo ao que é exigido pelo modelo pedagógico no projeto, a saber, uma 

relação comunicativa de natureza dialogal onde as posições dos sujeitos interlocutores é 

reconhecida e legitimada por cada um dos participantes, os quais reconhecem seu direito de 

tomar a palavra a fim de modificá- la para dar início à construção de novos significados. O 

debate acerca da significação dos significados que configuram o mundo de cada indivíduo e, 

por extensão, da coletividade à qual pertence é o epicentro de todo o pensamento freir iano e 

dos métodos pedagógicos que dele decorrem. 

Essas análises se constituem, antes de tudo, como um convite à reflexão das práticas 

comunicacionais presentes em instituições de trabalho social desse tipo e de sua devida 

adequação às atividades-fim do projeto.  
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