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Resumo 

Neste artigo discutimos o uso de dispositivos didático-pedagógicos em atividades voltadas a 
comunicadores populares e desenvolvidas em ambientes educativos não-formais. O 
objetivo é localizar argumentos que possibilitem questionar práticas de formação que, na 
maioria das vezes, superestimam técnicas e novas tecnologias no quadro de competências 
consideradas desejáveis a comunicadores, sejam profissionais ou amadores. Através de 
métodos da história oral, resgatamos uma experiência considerada modelar de educação em 
saúde que entende os recursos didático-pedagógicos como mediadores que podem facilitar 
ou dificultar a compreensão de um determinado objeto, situação ou conceito. 
Demonstramos, assim, a importância do uso de dispositivos que valorizem a dimensão 
cultural e atribuam significado aos vários e variados processos envolvidos na formação.                   
 

 
Palavras-chave: comunicação e educação; comunicação popular; educação não-formal; 
dispositivo; formação.    
 

Apresentação  
 

Procuramos aqui refletir sobre aspectos que envolvem a formação de comunicadores 

populares. Sua motivação tem caráter exploratório e sua abordagem é rememorativa. 

Começamos por resgatar, da década de 1980, uma experiência na área de educação em 

saúde considerada modelar pelo uso de recursos didático-pedagógicos adequados às 

expectativas de aprendizagem de um público feminino de baixa renda e pouca escolaridade. 

Tal narrativa foi buscada e tratada mediante princípios metodológicos da história oral, 

inspirados em Ecléa Bosi (2004, 2007) e seus estudos sobre a memória.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, no XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação - 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado em Fortaleza (CE), de 3 a 7 de 
setembro de 2012.    
 
2 Bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), Especialista em Gestão 
de Processos Comunicacionais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), Mestre 
em Ciências da Comunicação e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da 
ECA/USP. Jornalista profissional diplomada, é diretora de projetos da OBORÉ desde 1995. Endereço eletrônico: 
analuisa@obore.com; analuisagomes@usp.br 
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Em seguida, recuperamos de Bolle (1997), Adorno (1995) e Freire (2001, 2002, 2003) 

análises sobre a questão da formação no âmbito dos processos educativos não-formais: 

prática emancipadora, por excelência, no entender dos autores.  E finalizamos propondo 

algumas reflexões amparadas nos estudos de Heidegger (2002) sobre a condição humana 

diante do imperativo tecnológico, e em conceitos propostos por Agamben (2005) sobre 

dispositivos, aqui entendidos como organizadores de práticas e mecanismos cujo objetivo é 

o de atingir um determinado efeito.  

 

Comunicação, educação e saúde: encontros e desencontros 

  

Para Donato (2000, 2010), o campo da comunicação, historicamente, sempre foi pouco 

solicitado pela saúde para conversas metodológicas e conceituais. Aponta a educadora e 

sanitarista que, durante os anos 1970 e 1980, predominou na área da saúde um 

conhecimento fragmentado, por vezes reduzido à dimensão mecanicista ou instrumental do 

processo comunicativo. A compreensão de que bastaria o comparecimento de um emissor, 

de uma mensagem e de um receptor para ocorrer a comunicação. Como exemplo, cita as 

várias modalidades pedagógicas - como cursos, oficinas, treinamentos ou capacitações - nas 

quais uma das expectativas de aprendizagem era a produção de cartazes, em geral sobre 

campanhas de vacinação. (DONATO & GOMES, 2010).   

 

Em atividades que não alcançavam seus objetivos de aprendizagem, a responsabilidade era 

atribuída às “barreiras de comunicação”: compreendidas como uma mera inadequação 

vocabular, acreditava-se que a simples substituição de uma palavra menos usual por outra 

de uso mais cotidiano resolveria qualquer problema de entendimento. Questões culturais, 

conflitos de classe e aspectos como motivação, repertório, representações sociais e 

mediações – elementos tão caros à comunicação e à cultura e popular3 - ainda não eram 

                                                 
3 Segundo Regina Festa (1986), a comunicação popular nasce no Brasil a partir dos movimentos sociais, sobretudo da 
emergência do movimento operário e sindical tanto na cidade quanto no campo, entre os anos de  1970 a 1978. Muitos 
outros movimentos adotaram a comunicação como processo de transmissão e participação na informação através de um 
trabalho coletivizado, privilegiando a cultura, o imaginário, o humor, as festas, a música e as expressões populares. Para 
Alfredo Bosi (2010), o termo popular refere-se, tradicionalmente, aos extratos mais pobres da população e, portanto, 
designativo de uma sociedade onde as classes sociais e os discursos de valores são devidamente demarcados. Aqui 
utilizaremos a expressão comunicação popular com esses dois matizes, destacando, sobretudo, o entendimento de Bosi de 
que uma corrente de expressão popular  abarca tudo e todos que reconhecem, respeitam e se dobram, de forma atenta e 
solidária, à vida e à expressão do povo.       
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considerados, evidenciando o caráter fragmentário dos conceitos e das práticas 

comunicacionais então reconhecidas no campo da saúde. (DONATO & GOMES, 2010).   

 

Trataremos aqui de uma experiência que, já na década de 1980, contrariou essa lógica 

ingênua e utilitária de atribuir papeis secundários à comunicação nas estratégias de 

educação em saúde voltadas às camadas populares atendidas pelo sistema público. Nela 

concentram-se singelos e delicados registros. Uns corroboram a importância de dispositivos 

de formação em processos comunicativos e educativos não-formais e outros ressaltam a 

contribuição da história oral enquanto método para aprofundar reflexões, tornando comum 

a gama de conhecimentos presentes nos discursos de sujeitos que se assumiram 

protagonistas do seu tempo.  

 

Um dispositivo pedagógico e comunicacional    

 

Gertrudes foi criada a partir de peças de papelão que, montadas, representavam o corpo 

feminino em tamanho próximo do natural e em suas várias partes: cabeça, tronco, membros, 

órgãos genitais e os diversos estágios da gestação. Originalmente utilizada em programas de 

educação em saúde da mulher promovidos pelo governo paulista, no começo dos anos  

oitenta, pouco a pouco a boneca foi incorporada a outros projetos educativos, 

diversificando, assim, seus usos potenciais.  

 

Material pedagógico versátil, a boneca colaborou, à época, nas discussões de diversas 

temáticas da educação em saúde, em programas dirigidos a diferentes faixas etárias: 

anatomia e fisiologia do corpo feminino, reprodução, gestação, nascimento, parto, 

amamentação, práticas sexuais, prevenção de doenças e prevenção no uso de drogas. Este 

potencial fez com que a boneca fosse utilizada tanto pelo serviço público estadual de Saúde, 

Educação e Promoção Social, como por organizações não-governamentais preocupadas 

com a capacitação e formação de lideranças voltadas a um trabalho preventivo. 

 

Para a educadora Ausonia Donato, responsável pela criação de Gertrudes, a boneca  

simboliza apenas a forma de se entender um recurso pedagógico educacional. No começo 

dos anos 1980, a já então coordenadora pedagógica do Colégio Equipe, instalado na cidade 

de São Paulo, tinha recém assumido o Serviço de Educação de Saúde Pública da Secretaria 
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de Estado da Saúde. Seu desafio era conferir uma nova proposta ao Instituto de Saúde, cujo 

serviço de educação em saúde encontrava-se completamente esvaziado. O grupo não me 

recebeu bem; eles queriam uma pessoa que ainda tivesse uma visão de educação em saúde 

mais conservadora, desabafa.   

 

Importante contextualizar que a realidade social no Brasil dos anos 1980 era de exclusão da 

maior parte dos cidadãos do direito à saúde, que se constituía na assistência prestada pelo 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e restrita aos trabalhadores contribuintes. 

Somente a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde - realizada em 1986 e que contou 

com a participação de técnicos, gestores e da sociedade organizada propondo um modelo de 

proteção social com a garantia do direito à saúde integral - a saúde passa a ser definida 

como o resultado não apenas das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho, 

lazer e acesso aos serviços de saúde, mas sobretudo da forma de organização da produção 

na sociedade e das desigualdades nela existentes. (BRASIL, 2006).  

 

Vale ainda lembrar que na esteira do processo democrático constituinte, o chamado 

movimento sanitário4 tinha proposições concretas. Defendia a saúde como direito de todo o 

cidadão, independente de ter contribuído com a Previdência ou ser trabalhador rural. 

Propunha garantia de acesso de toda a população às ações preventivas e/ou curativas,  

integradas em um único sistema. Defendia também a descentralização da gestão, tanto 

administrativa como financeira, de forma a viabilizar o controle social das ações de saúde 

através de conselhos do qual participariam a sociedade civil organizada, os trabalhadores da 

saúde e os gestores públicos. Nesse histórico assentam-se as origens do Sistema Único de 

Saúde - SUS. (BRASIL, 2006). 

 

Mesmo com a resistência de determinados grupos e setores da Secretaria, Ausonia foi 

apoiada pela diretoria da instituição para começar a mudar o foco do trabalho. O Instituto 

produzia todos os materiais educativos da Secretaria, como cartazes, folhetos, folderes, 

volantes. Tínhamos uma grande gráfica. Mas tudo era feito com uma visão de saúde que 

não era a nossa, uma visão de educação que não era a nossa, uma visão de público que 

não era a nossa.  

                                                 
4 A Reforma Sanitária Brasileira, promovida na década de 1980, foi proposta num momento de intensas mudanças no 
cenário político brasileiro e sempre pretendeu ser mais do que apenas uma reforma setorial da saúde. Seu objetivo era 
colaborar  na consolidação da democracia e da cidadania no país. (BRASIL, 2006).  
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Explica a educadora que, nesta fase, uma das principais conquistas foi a mudança na lógica 

da formação de estagiários e de aprimorandos. A gente começou a se aproximar de outras 

áreas e a mostrar um jeito diferente de pensar educação, de pensar a saúde, e que a gente 

poderia contribuir não produzindo cartazes mas pensando em como esse material poderia 

ser mediador entre os profissionais da saúde e a população.  

 

Para justificar as mudanças de rumo, esse grupo inovador capitaneado pela Ausonia 

produziu um estudo extenso e bem fundamentado5:  o objetivo era mostrar que entendíamos 

a educação de uma forma diferente, não como uma coisa de conteúdo, ação informativa 

com o sentido de regular a vida do outro, prescrever apenas, mas sim de ouvir. Trouxemos 

a concepção dialógica de educação, muito inspirado no professor Paulo Freire, de ouvir o 

que as pessoas tinham a dizer, de querer saber o que elas já sabiam. Isso sim seria 

realmente um ponto de partida e não aprioristicamente precisando definir o que o outro 

tinha que saber. Não se trata de uma linha diretiva, mas de pensar no universo do outro. O 

outro já é portador do quê? Que conhecimentos, que crenças, que medos?  

 

Foi em meio a essas mudanças que a sanitarista foi procurada por funcionários da área da 

Saúde da Criança e da Mulher. O grupo discutia a importância de mudar o foco de atenção 

do programa de saúde materna, voltado essencialmente ao pré-natal, parto e puerpério. 

Reclama Ausonia que todo o material de divulgação e mobilização disponível era dirigido 

apenas às gestantes. A concepção era a de que mulher só precisava procriar. Era como se a 

mulher não tivesse outros papeis sociais, não tivesse outras necessidades. Era uma visão 

bastante estreita da identidade feminina. E, correspondendo a essa visão, o que tinha de 

material? Dois folhetos e ambos só mostravam desenhos de úteros e ovários.  

 

Para a sanitarista, surgia, assim, a oportunidade de problematizar a questão da identidade 

feminina.  A perspectiva era de entender a mulher na sua totalidade, que para além de mãe 

ela era trabalhadora, tinha suas alegrias, suas tristezas, seus projetos de vida,  tinha, 

enfim, perspectivas. Estimulamos esse debate pensando em colaborar para que a mulher 

também tivesse domínio sobre ela mesma, se conhecesse melhor, a si e o seu próprio corpo.  

 

                                                 
5 O documento, que tem como título “Os tempos passam e parafraseiam-se na releitura do passado”, integra o acervo de 
memória do Instituto de Saúde.   
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Nessa mesma época, o Serviço de Orientação Familiar (SOF) de uma unidade básica de 

saúde da região de Santo Amaro, zona sul da capital, oficializou convite à professora para 

uma reunião com as mulheres do bairro. A pauta era discutir planejamento familiar. 

Referindo-se ao seu contentamento ao ver a mudança de foco da discussão proposta pela 

unidade de saúde local, Ausonia conta que o grupo queria saber como fazer planejamento 

familiar - algo tão importante e novo. Como se faz isso? Os médicos diziam que era preciso 

aprender métodos anticoncepcionais. Mas como aprender isso? Temos que usar uma fala, 

uns desenhos?  Temos que usar o quê? Mas a gente não tinha nada...   

 

Sobre o encontro, relembra a sanitarista: Então, numa manhã, fui, ouvi e vi as dificuldades 

do grupo.  Entendi que a fala das sanitaristas não diziam nada para aquelas mulheres. A 

palavra “evitar” era algo um pouco distante para a maioria. Como é que vai “evitar”? 

“Evitar” era um termo que queria dizer interromper a relação sexual quando o homem 

fosse ter a ejaculação, mas elas não sabiam isso e nem outros métodos, não sabiam como 

adquirir, como é que era, como é que não era, não tinham informação, não tinham nada... 

tinham era medo. Então, diante de nada, que era o que eu tinha, pensei em levantar com as 

mulheres o que elas já sabiam e as representações que tinham disso tudo que já sabiam. Eu 

me lembro que a gente descobriu que a maioria das mulheres daquela comunidade não 

sabia onde ficava o útero, não sabia onde ficava o ovário, não sabia nada de seu próprio 

corpo. Então, entendemos que era importante as mulheres primeiro conhecerem um 

pouquinho o próprio corpo para terem domínio sobre esse corpo. E aí fomos construindo 

uma ideia de material.  

 

Comenta Ausonia que também as médicas do serviço social tinham necessidade de algum 

material para ajudar na discussão - e que não era o folhetinho. Mas, como começar? 

Considerando o princípio de que na educação é preciso trabalhar com conteúdos concretos 

para o sujeito, e também sabendo que a capacidade de abstrair das camadas populares é 

um pouco diferente da nossa, fiquei pensando um pouco e achei que pudéssemos fazer 

alguma coisa em tamanho natural: algo lúdico, maleável, onde pudéssemos mexer tal como 

um quebra- cabeça, algo que pudesse ser carregado, levado nas reuniões, algo que pudesse 

dar ideia de que um corpo era único, uma coisa única. Foi quando pensei numa boneca. 

Pensei no mecanismo lúdico em que a menina pequena começa a perceber a vida do ser 

humano - pela boneca, que é o que está mais perto dela. E lúdico por quê? Claro que em 
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alguns momentos o lúdico é insuportável e insustentável. Não é infantilizar o público, não é 

isso,  mas naquele  caso, o lúdico ajudaria a quebrar a barreira da vergonha de expor o 

próprio corpo, a barreira de falar perto dos outros sobre si própria, de falar sobre as suas 

partes íntimas, expor suas dúvidas, seus medos. Assim, a Gertrudes foi tomando forma. 

 

O Serviço de Orientação Familiar de Santo Amaro era formado por doze mulheres, que se 

reuniam semanalmente para as atividades organizadas pela equipe da unidade de saúde da 

região. A gente começou pegando papel, pessoas deitando no papel para desenhar o 

contorno do corpo, depois fomos recortando esse contorno do papel e colando tudo no 

papelão. A Gertrudes tinha mais ou menos um metro e sessenta, toda articulada com 

ganchos de papelaria. Tinha todos os órgãos internos, chapadinhos, feitos em tamanho 

normal. As mulheres descobriam juntas tudo isso e se espantavam: ah, isso é desse 

tamanho? Fica aí? As expressões demonstravam um desconhecimento total de si. Elas 

pegavam a Gertrudes, esticavam, descobriam... e assim iam também se descobrindo... 

 

Na época, a boneca foi utilizada em unidades de saúde da capital e do interior de São Paulo, 

mas outros estados também encomendaram peças para as suas atividades de formação. 

Segundo a professora, recentemente, a boneca reapareceu em vitrines de lojas de artigos 

médico-hospitalares. E há notícias de que alguns consultórios médicos particulares dispõem 

desse recurso para atendimento de pacientes.  

 

A educadora faz questão de esclarecer que entende um recurso didático-pedagógico como 

um importante mediador, que pode facilitar ou dificultar a nossa comunicação. No caso do 

grupo de mulheres de Santo Amaro, os materiais disponíveis sobre pré-natal, parto e 

puerpério não só dificultavam a comunicação entre a equipe de saúde e as  usuárias dos 

serviços de saúde como transmitiam uma visão equivocada do que é ser mulher. Quando as 

mulheres iam para o pré-natal e pegavam aquele folhetinho no posto, jogavam fora porque 

aquilo não fazia sentido para elas. Na primeira vez que a boneca foi utilizada, ela causou 

riso e afeição nas mulheres, que se mostraram muito surpresas de saber onde ficavam os 

seus órgãos. Portanto, a Gertrudes nos ajudou muito e cumpriu o seu papel de recurso 

didático-pedagógico. É assim que entendo. Entendo que a importância da Gertrudes está 

nisso: ela não tinha finalidade nenhuma em si, a importância dela é absolutamente relativa 
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como qualquer recurso na educação. Ela foi um recurso, tal e qual um texto, uma poesia, 

uma música. A Gertrudes foi um belo recurso.  

 

Um recurso contextualizado no seu tempo  

 

Em Bogus & Ianni (1999) recuperamos dados sobre o PAISM - Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher, criado em 1984 pelo Ministério da Saúde com a proposta de 

atividades de assistência integral clínico-ginecológica e educativa a mulheres voltadas ao 

aprimoramento do controle pré-natal, parto e puerpério. O programa propunha também 

abordar problemas da adolescência à terceira idade, controle das doenças de transmissão 

sexual, câncer cérvico-uterino e mamário e assistência para concepção e contracepção.  

 

De acordo com as pesquisadoras, o conceito de integralidade da assistência presente nas 

diretrizes gerais do PAISM exigia cuidados em todos os níveis de atenção - educativa, 

preventiva e curativa. Exigia também da mulher conhecimentos necessários para um maior 

controle sobre sua saúde. Por isso, o programa veio explicitar a necessidade de se 

estabelecer uma comunicação com a população usuária para socializar a prevenção. Isso 

alterava profundamente a prática educativa em saúde de então, que passou de apenas 

informativa para desencadeadora de mudanças. Uma prática educativa que possibilitasse, à 

própria mulher, maior domínio sobre o seu corpo e a sua saúde.  

 

Foi neste contexto que se constituiu, no Estado de São Paulo, um projeto coletivo que 

integrava representantes do Programa de Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da 

Saúde, do Conselho da Condição Feminina, do Núcleo Materno-Infantil do Instituto de 

Saúde, além do Serviço de Educação do Instituto de Saúde, incorporado ao processo dado o 

trabalho que vinha desenvolvendo de releitura crítica dos materiais educativos em saúde.  

 

A principal demanda deste coletivo ao Serviço de Educação do Instituto de 
Saúde, no tocante ao aspecto educativo do programa, era a necessidade de 
produzir um material que não falasse apenas dos órgãos genitais femininos 
mas sim da mulher como um todo; (...) Referenciada por estes critérios foi 
desenvolvida a Boneca Gertrudes, dentre um conjunto de materiais de 
apoio. A Boneca, além de permitir uma visão integral do corpo feminino, 
permite também uma ação participativa por meio de técnicas de impressão e 
expressão corporal. Esta característica peculiar da Boneca Gertrudes acabou 
por diferenciá-la do restante do material educativo até então disponível na 
área de educação em saúde. Ela acabou por revelar um potencial inovador, 
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decorrente do fato de expressar a complementariedade entre corpo e 
identidade feminina, além de propiciar práticas pedagógicas dialógicas, num 
escopo construtivista. (BOGUS & IANNI, 1999, p. 95-96).  

 

As pesquisadoras enaltecem o potencial coringa da Gertrudes. Entendem que o material 

didático resulta em uma solução simples para o enfrentamento de questões complexas como 

a ideia da integralidade da atenção – daí ter a boneca conseguido contemplar a amplitude e 

multiplicidade de questões em saúde da mulher que haviam sido postas originalmente pelo 

PAISM. Outro aspecto que destacam é o seu formato, que reproduz o corpo em tamanho 

natural e detalhamento dos órgãos internos, o que permite a visualização e a percepção 

físico-corporal de modo concreto. Apontam ainda para o potencial comunicativo da boneca 

no que se refere à possibilidade de identificação do material com o usuário, tão importante 

para que seja incorporado pelo grupo que se pretende atingir numa atividade educativa.  

 

Da formação que liberta e transforma  

 

Neste trajeto múltiplo e variado, onde se encontraram vários interlocutores no resgate da 

história da criação da boneca Gertrudes, foi possível apreender que a busca e elaboração de 

instrumentos pedagógicos é importante na medida em que são recursos facilitadores da 

prática educativa e comunicativa.  

 

Sobre isso, nos parece importante lembrar que é um questionamento constante no discurso 

de educadores o tipo de Educação que queremos e o tipo de ser humano que queremos 

formar. Invariavelmente, respondem que a educação que se quer é a emancipadora, pois 

possibilita a formação de um ser integral – aquele que sabe ler textos e contextos, mas que 

também sabe ler a vida, o mundo e tudo o que acontece nele.  

 

Theodor Adorno, um dos expoentes da Escola de Frankfurt, entende que educar é produzir 

uma consciência verdadeira - uma exigência política numa democracia, que demanda uma 

sociedade emancipada, sem tutela, na sua plena maioridade. Por tratar-se de um conceito 

abstrato e dialético, a emancipação precisa estar inserida no pensamento e na prática 

educacional. Refere-se o autor não só a uma teoria, mas a uma prática emancipadora. 

(ADORNO, 1995).  
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Para o pensador alemão, uma educação para suportar as contínuas mudanças é aquilo que 

confere um novo significado ao indivíduo. Uma educação emancipadora não pode deixar de 

preparar o homem para se orientar no mundo, nem pode produzir apenas “pessoas bem 

ajustadas”, adaptadas. Entende o autor que, quando a realidade passa a se impor de forma 

automática, a tarefa das instituições como a família, a escola, a universidade, é fortalecer o 

espírito crítico das pessoas frente ao conformismo, à adaptação e ao ajustamento. Nesse 

sentido, “a educação para a experiência é a educação para a emancipação e, como tal, deve 

ser orientada para a contradição e a resistência”. (ADORNO, 1995, p. 169).  

 

Para Bolle (1997), a educação formal, centrada na escola, não mais consegue responder a 

todas as questões e a todos os afetos que as situações de aprendizagem, hoje, solicitam.  

Mas reconhece que, desde que guiada pelo espírito crítico, a formação ainda é um conceito 

possível na contemporaneidade. E aponta a existência de outros espaços que também 

cumprem essa função e que atuam como uma escola paralela – lugares onde o aprendizado 

é lúdico e se contrapõe à tarefa de aprender como um dever, uma obrigação. São os espaços 

educativos informais e os não-formais.    

  

Segundo Gohn (2006), se o território da educação formal é a escola e nele os educadores 

são os professores, no espaço informal os agentes educadores são a família, os amigos, a 

igreja, os veículos de comunicação e seu espaço de ação é o cotidiano. Nos processos 

educativos não-formais o educador é aquele com quem as pessoas interagem ou se integram 

e seus territórios são as trajetórias por elas buscadas. Nesses espaços há intencionalidade na 

ação, no ato de participar, de aprender e de trocar saberes. Por ser a trajetória que as 

capacita para a conquista da cidadania, os resultados esperados desses processos não-

formais referem-se a uma formação para a leitura e interpretação do mundo que os cerca. 

Enfim, uma formação para a vida e suas adversidades e não apenas uma capacitação técnica 

para o mercado de trabalho. (GOHN, 2006, p.4). 

 

Nos países latino-americanos, a forte tradição de busca de dispositivos políticos e sociais 

voltados a uma educação libertadora e democratizadora facilitou a adoção de práticas 

educativas e comunicativas populares, especialmente através dos meios audiovisuais. Neste 

continente, os lugares de reflexão e intervenção de uma nova prática metodológica expressa 

na relação de mútua colaboração entre Comunicação e Educação foram se constituindo, 
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durante o século XX, por estudos teóricos emanados especialmente de autores como Mário 

Kaplún e Paulo Freire.  

 

Comunicador argentino, Kaplún foi o precursor da comunicação educativa e popular no 

continente latinoamericano e o pioneiro a denominar de Educomunicação o campo de 

estudos ligados à leitura crítica dos meios de comunicação6.  

 

Educador pernambucano, Freire reconhecia não apenas o caráter político da educação, mas 

a unicidade do processo educativo-comunicativo. Para ele, promover educação é fazer 

comunicação. (FREIRE, 2001).  Ao dizer que “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação dos significados" (FREIRE, 2002, p. 69), o educador destaca um 

aspecto conceitual importante de seu pensamento: em todos os espaços educativos, tanto a 

prática da comunicação quanto a pedagógica serão sempre práticas partilhadas. 

 

Destacamos que o caráter amplo e permanente da formação política do ser humano foi tema 

recorrente no pensamento de Paulo Freire. Ao considerar o importante papel da educação e 

dos processos pedagógicos na conquista de uma sociedade mais justa e democrática, o 

educador sempre ressaltava a necessidade de atuar no desenvolvimento da consciência 

transformadora. Para ele, a educação, como ato de conhecimento e como prática de 

liberdade é, antes de mais nada, conscientização, e seu valor está na busca de informações 

que promovam o progresso da sociedade em benefício da vida humana. (FREIRE, 2003).         

 

A técnica e os dispositivos na ambiência da formação emancipadora  

 

Propôs-se Heidegger (2002) a refletir sobre a técnica, o pensamento tecnológico e o mundo 

que ambos articulam. O filósofo alemão compreende a técnica como parte da natureza 

humana que, como tal, carrega em si uma dimensão instrumental e outra antropológica. Se 

o homem está condenado a viver esse sistema tecnológico enquanto um destino, é preciso 

preparar caminho para o relacionamento livre com a técnica, diz Heidegger. Ao indagar-se 

sobre como se posicionar diante deste imperativo tecnológico, reconhece que não há saída: 

                                                 
6 Sobre sua obra, consultar http://comunicadorespopulares.org/2009/04/mario-kaplun-traduzido-pelo-coletivo/  
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ao se entregar à técnica, perde-se a sua questão, que é questioná-la; perde-se, em síntese, o 

sentido do pensamento, do questionamento, do ato criativo, da arte, que é o que nos 

proporciona espaço para o questionamento. Declara Heidegger que o território da poieses 

liberta a técnica.  

 

Em se tratando de tempos onde imperam as tecnologias, como aponta Heidegger, os 

dispositivos ou disparadores que nos ligam a esse ambiente tecnológico encontram, ali, 

assento confortável. Para Giogio Agamben, dispositivo é “qualquer coisa que tenha de 

algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 

e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. 

(AGAMBEN, 2005, p. 13). Trata-se de um conceito de vasta amplitude: nele se incluem as 

instituições de variadas naturezas como prisões, manicômios e escolas, fábricas, medidas 

jurídicas, disciplinas e também instrumentos, meios de comunicação e a própria linguagem.  

 

Compreende o filósofo italiano que, por se referir a tudo o que se relaciona com os seres 

humanos, o sujeito - resultado do corpo a corpo com os dispositivos - é o lugar no qual se 

concentram os múltiplos processos de subjetivação. Estes, tal e qual os dispositivos, 

também crescem de forma exponencial e ilimitada.  Entretanto, como no nosso tempo, esse 

processo de subjetivação está altamente elevado, a tendência ao mascaramento das 

identidades pessoais também está acentuada.  

 

Frente a tal situação, indaga o autor sobre qual a estratégia a adotar no nosso cotidiano com 

os dispositivos. Não se trata de destruí-los ou usá-los de modo justo, diz ele, e sim entendê-

los como constituinte do humano, como defende a lógica heideggeriana. Ou ainda, como 

sugere Foucault, entendê-los como uma máquina que produz subjetivações. Agamben, 

relacionando os dispositivos, sobretudo, à lógica que organiza uma série de práticas e 

mecanismos com o objetivo de atingir um determinado efeito, sugere que sejam 

“dessacralizados”, o que lhe parece ser uma maneira de restituir ao uso comum aquilo que 

lhe foi imposto por coerção. Com isso, mais uma vez constatamos a importância de se 

recuperar os aspectos subjetivos e culturais do ser humano para que sua identidade pessoal 

e social possam, enfim, sobreviver em um mundo elevado ao mais alto grau de tecnicidade.  
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Considerações finais 

 

Para organizar algumas das reflexões e conceitos apresentados neste texto, lembramos que 

seu ponto de partida foi o resgate de uma experiência bem sucedida na área da educação em 

saúde e na qual a comunicação tem papel central. Nela localizamos que na formação de 

comunicadores populares é fundamental criar recursos didático-pedagógicos próprios que 

facilitem a compreensão de determinado objeto, situação ou conceito. Igualmente 

importante é que tais dispositivos valorizem não apenas aspectos técnicos e tecnológicos do 

conhecimento, mas a dimensão cultural do grupo em formação a fim de que todos – 

educadores e educandos - consigam atribuir sentido e significado ao processo educativo e 

comunicativo que, juntos, estão vivenciando.      

 

Recuperamos também, de autores que se dedicaram a estudar os sentidos da educação e da 

formação, o aspecto emancipatório de teorias e práticas educativas que objetivam preparar o 

homem para se orientar em um mundo em constante transformação. E localizamos que o 

conceito de formação ultrapassa os circuitos formais de ensino, apresentando-se como uma 

possibilidade instalada nos espaços educativos informais e não-formais, a chamada escola 

paralela, principalmente se guiada pelo espírito crítico.   

 

Com relação às práticas que superestimam técnicas e novas tecnologias no quadro 

conteudístico da formação, buscamos nos estudos de Heidegger sobre a importância de 

questionar o mundo tecnicista e tecnológico para, nele, relacionar-se de forma livre e 

criativa com a técnica.  Neste contexto, ressurge o clássico enlace entre téchne e poieses, o 

que nos abre inúmeras e variadas possibilidades de enxergar, dizer, refletir, compreender e 

questionar a atualidade do mundo. E, com isso, transformá-lo.     
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