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RESUMO  
 

Quando a evasão escolar se dá, em sua maioria, pelo desinteresse pela escola, a 

produção de mídia por jovens, em contextos educacionais, tem revelado resultados 

positivos ao redor do mundo, especialmente quando a metodologia empregada é 

dialógica e promove uma relação de afetividade entre os participantes. Resultados 

positivos são também observados no trabalho realizado na zona rural de Lima Duarte 

(MG), desenvolvido com as metodologias de educomunicação e de pesquisa 

participante, onde a experiência aconteceu dentro da disciplina de Língua Portuguesa, 

no período de outubro de 2011 a julho de 2012.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, educomunicação, jovens, participação, zona rural. 
 

Mídia e participação social para a cidadania 

A concentração da posse e da administração dos meios de comunicação de 

massa, no Brasil e no mundo, restringe a concorrência, a diversidade de conteúdo e de 

modos de ver o mundo. Diversidade essa que deve ser entendida enquanto 

possibilidades de representação de múltiplos interesses da sociedade (LIMA, 2006).  

Vimos que no mundo contemporâneo a mídia se constitui em condição para a 
existência efetiva dos direitos políticos. Por suas características, ela se 

transformou no espaço privilegiado da disputa por esse poder. Passou, inclusive, 

a substituir, em muitos casos, os partidos políticos em algumas de suas funções 
clássicas (LIMA, 2006, p. 14). 

 Fundamental torna-se então a produção de uma comunicação alternativa, com 

outros valores, imagens e propostas de atuação cidadã. Para tal, Gonzáles (2008) aponta 

a necessidade das comunidades – por meio de processos de pesquisa-ação e pesquisa 

participante – se organizarem como comunidades emergentes de conhecimento local e 

gerarem seus próprios sistemas de informação, de comunicação e de conhecimento, 

fazendo frente a problemas relevantes que as afetem. 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), 

emiliamerlini@uol.com.br. 
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Para Denise Cogo a cidadania não está mais tão ancorada nas clássicas noções 

de direitos civis, políticos e sociais. Ela é “(re)configurada pela combinação de 

elementos e experiências como o personalismo, a subjetividade, os valores familiares, o 

voluntariado e as parcerias empresariais” (COGO, 2006, p. 12). Para ela, essa 

perspectiva permite “a incorporação do conflito, da ambiguidade e do poder como 

experiências substantivas – não em termos de relações dominação-subordinação, mas de 

dinâmicas configuradoras dos processos comunicacionais e midiáticos” (Idem, p. 14). 

Ao mesmo tempo, a participação política – ou seja, o exercício dos direitos e 

liberdades políticas – é necessária para a conquista dos demais direitos. Em outras 

palavras, “a ampliação dos direitos de cidadania depende da ‘capacidade política’ dos 

cidadãos, da qualidade participativa desenvolvida” (PERUZZO, 2002, p. 3). 

A participação, como condição essencial para a democracia “tem como 

pressuposto fundamental a partilha do poder e o reconhecimento do direito de se 

interferir nas decisões políticas” (SOUZA, 2011, p. 164). Enquanto necessidade humana 

básica, demanda prática e aperfeiçoamento: é preciso aprender a participar, a ouvir os 

demais, a lidar com conflitos, com a diversidade, a compreender direitos e deveres.  

a comunicação popular, ao abordar temas locais ou específicos, tende a 

despertar o interesse por parte da audiência, pelo fato de o conteúdo e os 

personagens terem relação mais direta com as pessoas. Os programas não são 

espetáculos a que se assiste, mas dos quais se participa, o que leva a incrementar 

o processo de construção das identidades e de cultivo de valores históricos e 

culturais (PERUZZO, 1999, p. 157).  

Portanto, ser cidadão é ter também o direito de “participar, com igualdade, na 

produção da gestão e na fruição de bens econômicos e culturais” (Idem, p. 286-287). No 

Brasil e nos países latino-americanos a população não tem tradição de participação, 

“aliado a isso à reprodução de valores autoritários, à falta de conscientização política e a 

outros fatores, pertencer, alcançar um grau de participação mais elevado é algo de difícil 

concretização” (Idem, p. 73).  

Participar da produção, do planejamento e da gestão da comunicação 

comunitária contribui para a qualidade participativa e para a cidadania, e deve fazer 

parte do contexto da realidade mais ampla em que a atividade acontece. Apesar de suas 

limitações, as experiências desse tipo são válidas, já que é a partir da prática que se 

aprende a fazer comunicação e a participar de forma mais efetiva na vida social (Idem). 
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Juventudes do Brasil sob a Perspectiva da Educação 

Aqui partiremos das contribuições de Ribeiro (2011) para pensar a relação das 

juventudes, com a educação e as políticas públicas (a esse público destinadas). No 

Brasil a população jovem corresponde a 49,8 milhões de pessoas, ou seja, a 26,58% de 

nossa população total (Brasil/IBGE/PNAD, 2008).  

De modo geral, para a maioria desses jovens, a efetivação de uma ‘bem-
sucedida’ trajetória escolar demanda um profundo investimento, material e 

simbólico, de longo prazo, que, na maioria das vezes, ‘não cabe’ na vida dos 

jovens mais pobres, principalmente por conta de suas necessidades presentes e 

prementes, colocadas pela própria condição social que experimenta essa 
população (RIBEIRO, 2011, p.25). 

Os avanços no que diz respeito às políticas públicas de juventude – no âmbito 

nacional – foram, no geral, resultado da pressão política de diversos grupos e trazem a 

visão de que os jovens são sujeitos de direitos (Idem). Tais políticas contribuíram para o 

“aumento da escolaridade dos jovens e a ampliação do número de vagas e matrículas em 

estabelecimentos públicos (equalização do acesso)”, (Idem, p. 26). Sendo que, para a 

autora, nunca uma geração alcançou tais níveis de escolaridade do país. Apesar disso, 

existem críticas quanto à sua efetividade na promoção da emancipação e cidadania.  

Segundo estudo realizado em 2008 pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), sob coordenação de Marcelo Néri, 40,1% dos jovens de 15 a 17 

anos abandonam a escola por desinteresse e 27,1% saem por razões de trabalho e renda. 

Apenas 10,9% deixam de estudar por falta de acesso à escola e 21,7% o fazem por 

motivos diversos, entre os quais a gravidez precoce.  

Como tentativa de compreender melhor a questão do desinteresse apontado pelo 

estudo, tomamos as considerações de Citelli (2000). Segundo ele, a escola repete velhas 

fórmulas: o professor repete o que está no livro e se torna – ele próprio – um objeto; o 

sistema de disciplinas fragmenta a visão de mundo; e sua forma enciclopédica e 

hierárquica de absorção dos conteúdos é equivocada. Além disso, o conhecimento 

disseminado segue valores da classe dominante, o que dificulta a aprovação dos filhos 

das classes populares e agiliza sua exclusão do sistema educacional. Em suma, para ele, 

a escola – em geral – pode melhorar no que se refere a partir dos conhecimentos dos 

alunos e da realidade local para alargar o universo referencial dos educandos, trazendo à 

tona sentidos importantes para as comunidades, que muitas vezes não vêem suas 

preocupações e valores representados pela escola.  
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Visando a formação de cidadãos e a “(...) tomada de posição do sujeito diante 

das circunstâncias do mundo” (Idem, p. 132), a escola deve mostrar aos alunos que os 

discursos não expressam uma verdade acabada, mas uma das verdades possíveis, ou a 

verdade para determinada pessoa ou grupo; que as significações são construções sociais 

que os diferentes jogos de linguagem colocam em movimento – através da força de 

quem diz ou impõe: “o discurso da escola, caso deseje considerar a existência de 

sujeitos e cidadãos, deveria ter um compromisso essencial com a quebra da centralidade 

monológica e unidirecional que o caracteriza, visto residir nesse fechamento (...) o 

monopólio da verdade” (CITELLI, 1999, p. 129).  

A segunda razão pela qual os jovens desistem da escola consiste então em seu 

ingresso no mercado de trabalho:  

É fundamental entender dinâmicas e processos que vão construir novos padrões 
na interação juventude-escola, como, por exemplo, nas novas relações entre 

escolaridade e inserção no mundo do trabalho; na articulação com as novas 

tecnologias e redes sociais – novas maneiras de ‘estar no mundo’; nos novos 

arranjos familiares; na sustentabilidade sócioambiental; no estabelecimento dos 
direitos humanos; na valorização da diversidade e das novas identidades 

(RIBEIRO, 2011, p. 27-28). 

A autora destaca, portanto, a importância de “flexibilidades político-temporal-

didático-pedagógicas” (Idem, p.29), capazes de manter esses jovens na escola e que não 

considerem a evasão como seu principal critério de avaliação. Ao mesmo tempo aponta 

que o analfabetismo e a baixa escolaridade são maiores nas regiões rurais de nosso país, 

o que revela desigualdades socioeconômicas e territoriais.  

Contudo, embora os avanços sejam perceptíveis, o Ensino Médio ainda está 

marcado por ser uma escola precária, sem equipamentos físicos de ponta – 

bibliotecas e laboratórios –, sem professor de distintas disciplinas e, sobretudo, 

sem diálogo com as novas práticas culturais dos jovens. A mudança nessa etapa 
da Educação Básica exige uma escola de qualidade para todos e não para 

poucos, o que implica projetos político-pedagógicos compatíveis com as 

necessidades dos jovens (trabalho e prosseguimento nos estudos). Alguns 
modelos de ofertas educacional de qualidade, no âmbito das redes públicas, 

apontam para a valorização de professores (salários e formação); infraestrutura; 

investimentos materiais e simbólicos; suporte e redes de oportunidades para os 

jovens (RIBEIRO, 2011, p. 33) 

Segundo ela, o abandono do Ensino Médio chega a superar os índices de 

reprovação. Tendo como principal motivação o trabalho, pergunta-se se o Ensino Médio 

se preparou para receber esses alunos-trabalhadores. Diante da necessidade de educação 

e trabalho, ganha destaque a educação profissional, a qual, segundo Ribeiro também 
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mostra-se precária no que se refere à formação oferecida e à capacidade de agregar 

valor à vida dos jovens. Assim, “ao final, essas iniciativas têm reforçado a baixa 

autoestima dos jovens, questionando seus esforços e investimentos” (Idem, p.34) 

Quanto ao acesso à universidade, apesar da ampliação do acesso com políticas 

como o ProUni
3
 e o FIES

4
,  

as diretrizes para a Política Nacional de Juventude (Conjuve, 2006) apontam 

ainda a grande debilidade de acesso ao Ensino Superior pelos jovens mais 
pobres: apenas 12% da população juvenil frequenta o Ensino Superior. (...) 

Cabe, então, perguntar: em que tipo de curso os jovens pobres ingressam? 

Como vivenciam tal experiência? Quem são os que conseguem permanecer? 
(Idem, p.34) 

Para melhoria da qualidade da educação brasileira, em todos os níveis, é preciso 

destacar ainda a necessidade de implementação das Diretrizes Nacionais por uma 

Educação Básica do Campo, que ajude a superar as iniquidades verificadas nesta região 

e que contemple suas diversidades e realidades (RIBEIRO, 2011). Atualmente, as 

escolas do campo estão sendo extintas, enquanto seus jovens são transportados para 

escolas urbanas, fato que acentua a sobreposição do urbano sobre o rural, assim como o 

êxodo nesta região.  

Para Cassab (2011), a juventude é uma construção histórica, social e cultural que 

não pode ser delimitada com rigor, nem conhecida apenas por critérios jurídicos e 

biológicos. Segundo ela, os modos de subjetivação das juventudes podem ser pensados 

a partir “da confluência entre os discursos e práticas sociais” (CASSAB, 2009, p. 206). 

A autora ressalta que, em geral, as políticas públicas voltam-se para as imagens 

construídas sobre seus moradores e territórios, ao invés de atuarem para fortalecê-los 

com base em suas demandas reais, permeadas por suas contradições e convergências.  

Ela acrescenta que o discurso pela participação e responsabilidade pelo outro 

foca-se na experiência individual e não na construção do espaço público, por excelência 

o espaço da política (CASSAB, 2009). Sobre o espaço da política, em dezembro de 

2011 aconteceu em Brasília a 2ª Conferência Nacional de Juventude, com o tema 

“Conquistar direitos, desenvolver o Brasil”, que – com esse tema – parece ter atribuído 

aos jovens um papel na construção e desenvolvimento do país.  

                                                             
3 Programa Universidade Para Todos, do governo federal. 
4 Fundo de Financiamento Estudantil, também do governo federal. 
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Na mesma Conferência foi aprovada prioritariamente uma proposta que se refere 

à criação e implementação de um Plano Nacional de Comunicação e Juventude, onde 

destaca-se o fomento à produção de mídia por jovens, utilizando-se a metodologia de 

educomunicação.  

  

Contribuições da Produção de Mídia para a Educação 

Adilson Citelli, trata da escola, de seus fluxos dialógicos e reforça a importância 

dessa instituição abarcar o papel da comunicação nas sociedades atuais de modo 

integrado aos seus fluxos dialógicos:  

Os reajustes pelos quais as instituições educativas terão de passar não poderão 

prescindir de uma análise sobre os envolvimentos dos sistemas e processos 
comunicativos na vida dos alunos, professores, diretores, assistentes 

pedagógicos, educacionais, etc. (...) A “leitura” dos sistemas de comunicação 

(...) deve estar integrada aos fluxos crítico-dialógicos dos demais discursos com 
os quais a escola trabalha (CITELLI, 2000, p. 17). 

Desse modo, faz-se necessário “pensar em uma educação através dos meios de 

comunicação, que prepare receptores críticos, conscientes e capazes de estabelecer uma 

relação dialógica com esses meios” (DELIBERADOR e LOPES, 2011, p. 87). A ideia 

de fazer o aluno participar do processo de aprendizagem não é nova. “Mas é grande a 

distância entre questionar o aluno, verificar suas aquisições e colocar-lhe nas mãos 

ferramentas que lhe permitirão tentar, hesitar, construir em seu ritmo seu próprio saber” 

(GONNET, 2004, p. 71). 

O aluno que participa de processos de produção de mídia na escola aprofunda o 

diálogo entre as gerações (GONNET, 2004). Essas atividades promovem, portanto, 

“uma pedagogia da troca onde a escola contribui para a construção positiva das 

identidades, favorece descobertas e incentiva o respeito, ou seja, ela responde às 

expectativas” (Idem, p. 90).  

Buckinghan (2007) chama a atenção para o fato de que, com a importância que 

as mídias e a comunicação têm para a sociedade atual, elas permanecem em geral fora 

do currículo formal das escolas. Orozco Gómez acrescenta: 

Gostemos ou não, o sistema dos meios de comunicação está exercendo 

transformações concretas sobre a educação e o sistema educativo. (...) É preciso 

mudar a idéia generalizada de que os meios só servem para divertir e informar, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

pois isso impede a compreensão do fenômeno educativo que está se 

desenvolvendo através dos mesmos (OROZCO GÓMEZ, 2005, p. 16). 

Ao mesmo tempo, ao criarmos os meios – seja em nível comunitário ou de 

massa – somos igualmente por eles transformados. Os meios provêem ingredientes para 

a formação de nossas identidades, valores e costumes, enfim, para nossa constituição:  

A primeira constatação de ordem psicológica sistematicamente levantada pelos 

professores que acompanham alunos em processo de produção de mídias diz 

respeito justamente a esta capacidade nova dada aos jovens que podem 

desenvolver no interior da instituição educativa uma outra relação com eles 

mesmos (GONNET, 2004, p. 79). 

Segundo o relatório da UNESCO Práticas inovadoras de participação de jovens 

na mídia que analisa experiências de produção de mídia em diversos países
5
, essas 

experiências revelam a criatividade e a expressividade da produção de conteúdos e 

mensagens. Esse passo do processo de produção midiática traz aos participantes “um 

sentimento de realização e de apropriação, individual e coletiva” (ASTHANA, 2006, p. 

54). Ao mesmo tempo em que proporciona o diálogo entre jovens, desses com os 

adultos de suas comunidades e indicam possibilidades de participação e envolvimento 

que, de outra forma, não seriam possíveis. Essas participações, por mais que em alguns 

casos se restrinjam a instâncias micro sociais, como a escola, a família e suas 

comunidades, são uma forma de educação para a participação em sentido macro 

(BORDENAVE, 1988).  

Desse modo, não basta produzir mídias, é de grande importância a forma como 

se dá esta produção, tanto melhores serão os resultados se a produção se der dentro de 

uma pedagogia dialógica que favoreça a participação, a comunicação, o empoderamento 

de todos e a cidadania. Enquanto o uso das tecnologias na escola não pode ser visto 

como sinônimo de modernização, mas como ferramenta capaz de otimizar o trabalho 

que se realiza (CITELLI, 1999). 

Acrescenta-se que, no Brasil, as experiências de produção de mídia com 

objetivos educacionais ocorrem mais por meio da associação entre “ONGs, instituições 

de ensino e movimentos populares, acontecendo, sobretudo, em espaços não formais e 

informais, uma vez que não se encontra um apoio efetivo por parte dos governos para 

sua implementação na grade curricular de ensino” (DELIBERADOR e LOPES, 2011, p. 

                                                             
5 São eles: Zâmbia, Vietnã, Haiti, África do Sul, Somália, Moçambique, Gana, México, Nigéria, Quirguistão e Índia. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

94). Assim, apesar das inúmeras experiências de educação para as mídias, ainda há que 

se investigar melhor como o aprendizado proporcionado por elas se transfere para outras 

áreas do currículo escolar (BUCKINGHAN, 2007).  

 

Produção de Mídia por Jovens da Zona Rural de Lima Duarte  

Tratarei agora da experiência realizada por jovens da Escola Estadual Tiago 

Delgado, localizada na zona rural de Lima Duarte (MG), onde produzimos mídia dentro 

da disciplina de Português, de outubro de 2011 até julho de 2012. Antes gostaria de 

apresentar alguns dados sobre o município. O mesmo se localiza na Zona da Mata 

Mineira e possui cerca de 16 mil habitantes, sendo que apenas 23% deles reside na área 

rural (IBGE 2010
6
).  

Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a 

proficiência dos alunos da E. E. Tiago Delgado (da 8ª série) deveria estar entre 300 e 

350 para Matemática, e entre 275 e 325 para Português, mas estava em 237,92 e 

238,93
7
, respectivamente; ambos bem abaixo de esperado. 

Enquanto isso, as atividades de produção de comunicação e mídia realizadas 

nesta escola buscam, com base na metodologia de educomunicação e na pesquisa 

participante, promover o exercício da cidadania, o ato de repensar os próprios conflitos 

e a própria identidade; além da leitura crítica dos MCM, a melhoria das habilidades de 

comunicação e trabalho em equipe; e estabelecer uma relação dialógica com a 

pedagogia escolar.  

A experiência se deu com jovens do Ensino Médio, onde a faixa etária e a 

seriação escolar determinaram a seleção dos participantes. Para Gonnet (2004), é 

geralmente antes dos 15 anos de idade que os jovens tomam consciência da 

complexidade do mundo e de sua própria complexidade: 

Trata-se de uma idade propícia para a tomada da consciência das estratégias das 

mídias, para melhor avaliar sua situação de consumidor, mas também de ator 

potencial, desde o instante em que sejam implementados projetos de diálogo 

como um jornal, uma estação de rádio ou de televisão. É importante notar que 

inúmeros exemplos já existem nesse sentido e que eles revelam o interesse 

                                                             
6      Disponível em http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1, acesso em 24 jul. 2011. 
7 Disponível em http://www.portalideb.com.br/#{%22aba%22:{%22aba%22:%22escola%22,%22escola_ 
id%22:%2231069027%22},%22municipio_id%22:%223138609%22,%22rede%22:%22estadual%22,%22serie%22:

%228%22,%22-visao%22:%22proficiencia%22}. Acesso em 4 abr. 2012. 

http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.portalideb.com.br/#{%22aba%22:{%22aba%22:%22escola%22,%22escola_ id%22:%2231069027%22},%22municipio_id%22:%223138609%22,%22rede%22:%22estadual%22,%22serie%22:%228%22,%22-visao%22:%22proficiencia%22}
http://www.portalideb.com.br/#{%22aba%22:{%22aba%22:%22escola%22,%22escola_ id%22:%2231069027%22},%22municipio_id%22:%223138609%22,%22rede%22:%22estadual%22,%22serie%22:%228%22,%22-visao%22:%22proficiencia%22}
http://www.portalideb.com.br/#{%22aba%22:{%22aba%22:%22escola%22,%22escola_ id%22:%2231069027%22},%22municipio_id%22:%223138609%22,%22rede%22:%22estadual%22,%22serie%22:%228%22,%22-visao%22:%22proficiencia%22}
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muito vivo que esses trabalhos suscitam nos alunos. Não poderíamos formular a 

hipótese de que através de tais explorações o adolescente encontraria meios 

privilegiados de negociar alguns de seus próprios conflitos? (GONNET, 2004, 

p. 54)  

 Por considerar que grande parte dos jovens de 14 a 17 anos já desenvolveu as 

habilidades citadas por Gonnet, é que optei por trabalhar com essa faixa etária. Ao 

mesmo tempo, escolhi atuar na escola, aproveitando a estrutura escolar (salas de aula, 

equipamentos etc), por se tratar de um local onde os jovens já se reúnem e, portanto, 

utilizei o critério de seriação – típico desta estrutura institucional – onde a seleção foi a 

do Ensino Médio. A escolha da zona rural se deu por considerar que esta área abarca 

menos opções de lazer e aperfeiçoamento de estudos para jovens e por verificar que 

jovens do centro possuíam preconceito com a zona rural. As experiências foram 

registradas por meio de diários de campo, produções dos alunos (vídeo, rádio e jornal), 

fotografias, questionários e auto-avaliações.  

 

A Experiência na E. E. Tiago Delgado 

No ano de 2011 produzimos na escola, com os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, um programa de rádio e um vídeo. A primeira tentativa foi que a experiência 

acontecesse depois da aula, o que se mostrou inviável, pois os alunos não compareciam. 

Assim, em outubro começamos as atividades junto com a professora de Português, em 

duas de suas quatro aulas semanais e com o tema da aula de Biologia, que naquele 

momento tratava da sexualidade e das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Esse 

tema foi escolhido por conta da parceria com a professora de Biologia e porque parecia 

ser algo de grande interesse para eles, segundo a mesma.  

Eles tinham a possibilidade de optar entre participar da produção de mídia sobre 

DSTs ou fazer um trabalho normal para as disciplinas: seminário e/ou prova, mas todos 

escolheram a primeira opção. Foram apresentadas algumas possibilidades de produção: 

jornal, jornal mural, revista, rádio ou vídeo. A professora de Biologia os incentivou a 

produzir um vídeo e um dos jovens pediu que fizessem também um programa de rádio. 

Desse modo, foi produzido um curta chamado “Vivendo e aprendendo”, de 12 minutos 

sobre as DSTs
8
, onde eles desenvolveram uma ficção sobre o tema. Também criaram 

                                                             
8 O vídeo está disponível no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=xTR23h-ZmPM. Além desse, foram 

produzidos outros dois com as cenas que deram errado e com fotos tiradas pelos alunos durante a filmagem. 
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um programa de rádio, chamado “Ousadia Jovem”, nome inspirado na revista Viração
9
, 

o qual contemplou o mesmo tema do vídeo. 

Em 2012, a produção foi realizada com a mesma turma, já no 2º ano do Ensino 

Médio, com outra professora de Português, a Isabel. Desta vez, além do rádio e do 

vídeo, os alunos optaram por fazer também um jornal. Os temas eram livres, de modo 

que o vídeo foi um documentário com trechos de ficção sobre a proibição dos bailes 

funks na cidade. O programa de rádio foi sobre as profissões e a dificuldade desse 

momento de escolha, sendo gravado na rádio comunitária do centro da cidade. Levou o 

mesmo nome do ano passado: “Ousadia Jovem”. Já o jornal contemplou temas diversos: 

saneamento básico, o que os alunos achavam que deveria melhorar na escola, esportes, 

consumo de bebida alcoólica na adolescência, transportes e preconceito, dentre outros. 

Além de fotos, os jovens fizeram ilustrações para o mesmo, o qual foi impresso com 

recursos da organização não governamental Instituto Candeia de Cidadania
10

. 

Neste momento não descreverei detalhadamente como se deu este trabalho, mas 

apresentarei alguns de seus resultados, não concluídos, visto que esta pesquisa ainda 

encontra-se em andamento. 

Pois bem, podemos destacar que a professora com quem trabalhamos em 2011, 

alocada em outra escola, passou a produzir jornal mural com os alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental, indo a campo para entrevistas. Do mesmo modo, a professora de 

Biologia cogitou fazer um documentário sobre um trabalho de ervas medicinais 

realizado em outra escola, o que não aconteceu por não saber trabalhar com vídeos e por 

não encontrar alguém com tempo para ajudá-la. 

No início de 2012 participei do planejamento anual da escola, quando os 

professores me disseram que os alunos com os quais trabalhei haviam mudado: estavam 

participando mais das outras disciplinas também. Ao longo do semestre realizei 

entrevistas com professores, alunos e seus responsáveis e pude investigar melhor os 

desdobramentos do trabalho, além de conhecer um pouco mais sobre todos.  

Segundo os professores, os alunos, além de participarem mais das outras 

disciplinas, estavam também mais responsáveis. Essa nova postura estava influenciando 

ainda outras turmas. As brigas entre os alunos da turma, haviam diminuído. Eles tinham 

                                                             
9 http://viracao.org/ . 
10 http://institutocandeia.org.br/ . 

http://viracao.org/
http://institutocandeia.org.br/
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o costume de usar nomes pejorativos para chamarem uns aos outros, o que praticamente 

não estava mais acontecendo.  

Em entrevista aos alunos, esse ponto também foi ressaltado. Segundo um dos 

jovens, antes do trabalho, os alunos dividiam-se em “panelinhas” e não tinham muita 

disponibilidade para entender os demais membros da sala. Ele ressaltou que as brigas 

também eram frequentes e que, com o projeto, eles passaram a se ouvir mais, a 

compreender melhor os sentimentos dos outros e a brigar menos. A turma estava mais 

unida e a convivência, mais agradável. 

Alguns deles destacaram que gostariam que as rádios convencionais, assim 

como a televisão, trouxessem programas voltados à educação dos jovens, que pudessem 

orientá-los sobre doenças ou sobre provas como as do Enem, maios ou menos do modo 

como fizemos em 2011 sobre as DSTs. Muitos reclamaram dos conteúdos desses 

veículos de comunicação, da quantidade de notícias sobre violência e da quantidade de 

vezes que uma mesma notícia violenta é divulgada. Uma jovem sugeriu também que o 

rádio e a televisão tivessem programas feitos por jovens: 

 

Aluno 1: Oh, eu acho que toda rádio poderia ter... como que eu vou te falar... 
tipo... te informar de alguma coisa, né? Te alertar alguma coisa assim, cada dia 

ter uma coisa diferente, te informar de uma coisa diferente, né? Pra você ficar 

sabendo mais das coisas. Porque igual toda rádio ou jornal alguma coisa assim, 

sempre fala de tragédia. Tudo é tragédia, tragédia, podia informar a gente de 
coisa boa, de saúde, por exemplo de doenças, alguma coisa assim. Dicas de 

beleza, alguma coisa podia ter. Agora toda hora que você liga o rádio ou a 

televisão só fala de tragédia. 
 

Aluno 2: [E o que esses programas que você assiste, esses canais, o que eles têm 

de bom e o que eles têm de ruim?]
11

 Ah, de bom assim, de bom que fala assim 
de futebol, eu acho. Aí o que tem de ruim assim, por exemplo, tem vez em 

quando que fica agarrado só numa matéria. Assim, que o cara matou mais de 

cem pessoas, fica agarrado, eu num gosto muito assim não. [Ahram, legal. Tem 

alguma sugestão que você podia ter também pra TV assim, um programa que 
podia ter, um assunto, que podia ter mais, ou que não tem e que podia ter?] Ah, 

eu acho assim: que podia ter mais bem explicando como fazer essas provas de 

fora, tipo Enem, PEP, essas coisa. Se tivesse seria muito bom. 
 

Aluno 3: Eu acho assim, que o programa que podia ter e não tem e eu nunca 
ouvi na rádio, podia ter um programa de jovens, sabe? Toda semana, que os 

jovens faziam e montam um programa, e não tem. Nessa rádio que eu ouço eu 

acho que não tem, nunca ouvi. [E como é que seria esse programa que você 

falô? Os jovens fazerem, é isso?] É. Fazer um programa igual, vamo supor de 

                                                             
11 Entre colchetes estão as minhas falas durante as entrevistas. 
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saúde, um programa de doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Orientando 

as pessoas. Eu acho isso muito interessante. [Entendi. E aí os jovens iam fazer o 
programa, ou iria ser um programa voltado para os jovens? Não entendi] Ah... 

podia ser assim: que, se os jovens quisessem fazer o programa podia eles fazer 

mas, vamos supor, se eles escrevessem o programa e outra pessoa falasse 

também não tinha poblema. Eu acho assim, legal né? [Tipo o que a gente tá 
fazendo?] É.  

 

A maioria dos alunos também disse que gosta de ir à escola, e que aprende na 

escola e com as matérias. Eles gostam especialmente da convivência com os colegas e 

de estar em outro ambiente, além do de suas casas. Eles disseram aprender mais fazendo 

mídia do que do modo tradicional, porque precisam saber “direitinho” o assunto para 

poderem explicá-lo no veículo de comunicação, por isso também pesquisam mais sobre 

ele e disseram que esta forma é mais divertida. 

 

 

FIGURA 4 – Gravação do curta, registrada pelos alunos, em 2011. 

 

Para a produção eles seguiram como referência as novelas, os vídeos da TV 

Escola apresentados pela professora de Biologia, o vídeo do Projovem apresentado por 

mim – que mesclava ficção e documentário –, além da revista Viração. Desse modo, 

acredito que, com o trabalho foi possível lhes apresentar outras referências, as quais 

foram incorporadas por eles às produções. É possível ainda perceber que cada um 

participou à sua maneira, conforme nos aponta Bordenave (1994). Alguns participaram 

de todos os veículos, outros escolheram alguns e tivemos inclusive um jovem que não 

se mostrou interessado em participar de nenhum, e que pediu para sua mãe redigir seu 

texto para a rádio. Certos jovens não queriam aparecer no vídeo e preferiram escrever 

para o jornal ou participar do programa de rádio. A produção de mídia parece servir 

como um fator de estímulo, mas acredito que outros tipos de projeto também poderiam 

suscitar o mesmo interesse pela participação. 
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Eles gostaram muito de se ver nos veículos, ao mesmo tempo em que isso gerava 

excitação, gerava certo senso crítico e insegurança: “Eu tava com vergonha, achando 

que depois, todo mundo ia ficar zuando a gente. Mas foi o contrário, muita gente veio 

me dar os parabéns”
12

. No documentário, as cenas em que eles mais expressaram 

emoções e se divertiram foi ao se verem. Eles gostaram muito do jornal, parece que a 

possibilidade de pegar na mão neste veículo foi o que mais os encantou. Ao contrário do 

programa de rádio e do vídeo, não é preciso equipamento algum para mostrar essa 

produção às outras pessoas. 

Para o trabalho eles entrevistaram alunos, professores e pessoas de suas 

comunidades, ou mesmo da comunidade ao redor da escola, ou do centro da cidade. 

Fizeram debates, poesias, entrevistas, enquetes, fotos e ilustrações, além de adotarem 

certas escolhas onde demonstraram sua criatividade: a escolha de uma boneca negra 

para ser a filha do casal (que era formado por uma jovem branca e um jovem moreno 

claro); os agradecimentos que fizeram no jornal e que não haviam sido definidos na 

reunião de pauta, por exemplo. 

A relação de afetividade construída por nós, também promovida pela 

metodologia escolhida onde eu era mais uma facilitadora do que alguém que lhes dizia o 

que fazer, mostrou ser importante para a produção e para os resultados do trabalho. 

Alguns agradeceram “a paciência” e o “carinho” que eu tive com eles, pontos que se 

referem à afetividade nos termos de Paulo Freire (1975), onde o diálogo e a 

comunicação são vistos como um encontro amoroso entre os seres humanos; e onde 

uma relação com afetividade pode contribuir positivamente para a educação.  

Foi muito bom ver aqueles que tinham certas dificuldades passarem a participar 

mais, ou a demonstrar mais segurança nas atividades escolhidas. Muitos que tiveram 

dificuldades em falar no rádio em 2011, falaram com muito mais facilidade e segurança 

em 2012. Alguns que não se envolviam muito com as atividades escolares se 

envolveram com o trabalho de produção de mídia. Outros não participaram muito no 

início, especialmente na parte de redação dos programas, mas se envolveram bastante 

em sua produção. E isso é muito gratificante. 

                                                             
12 Comentário sobre a apresentação do vídeo na escola. 
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Há sempre o que melhorar, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos, 

mas posso afirmar que todos nós nos divertimos muito e que aprendemos muito 

também.  

 

Algumas Considerações 

Durante a experiência esteve presente o desafio de realizá-la sem recursos e com 

equipamentos emprestados. O apoio da diretora, dos professores, da prefeitura, do 

Instituto Candeia de Cidadania e as orientações do meu professor orientador, Bruno 

Fuser, foram fundamentais para a efetivação dos trabalhos. 

Produzir mídia de modo participativo, onde a voz de todos tem o mesmo valor, 

confirmou os resultados já apontados por outros trabalhos. Aqui os jovens passaram a se 

entender melhor, a compreender melhor o funcionamento da grande mídia, a cooperar 

mais uns com os outros, a interagir melhor em grupo, a compreender e aceitar melhor 

suas diferenças; aprimoraram o uso da língua portuguesa e aumentaram também sua 

auto-estima.  

Eles tiveram a possibilidade de apresentar e representar seus interesses, de 

investigar mais sobre seu entorno e exercer a cidadania por meio da participação e da 

expressão de sua voz, identidades e valores. Eles passaram a ser vistos de outro modo 

pela comunidade em geral e pela comunidade escolar. Sendo que os resultados 

extrapolaram a atividade promovida nas aulas de Português e chegaram também às 

outras disciplinas escolares, por meio de uma participação mais intensa. Outros jovens 

também passaram a seguir o exemplo e se mostraram mais responsáveis.  

A escola, por mais que tenha o que melhorar (e sempre terá), é uma grande fonte 

de aprendizado, ao lado da família, segundo os próprios jovens acreditam. A mídia 

também tem grande papel em seu aprendizado do dia-a-dia, atuando como fornecedora 

de exemplos. Constatei ainda que a ludicidade e a afetividade podem ser grandes aliadas 

do aprendizado, não só de crianças, mas também de jovens, e – porque não – de adultos. 

Políticas públicas que tratem de incorporar atividades como essa no dia-a-dia 

escolar, usando uma metodologia dialógica, podem ser uma estratégia interessante para 

a promoção da cidadania e para praticarmos a participação – participação que pode 

extrapolar para outras esferas da vida também. 
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