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Resumo  

 

A experiência com oficinas de Educomunicação realizadas com crianças e adolescentes de 

bairros da periferia de Curitiba, atendidos através de Centros de Referência de Assistência 

Social, que tem o objetivo de fortalecer os vínculos sociais e familiares desses grupos. Esse 

é o tema principal desse texto que relata um estudo e propõe uma reflexão teórico-prática 

sobre a produção e o envolvimento dos participantes nas oficinas. Este estudo é parte de 

uma pesquisa, em andamento, no Mestrado em Comunicação da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR).  
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Introdução  

 

A educomunicação diz respeito às ações interdiscursivas, interdisciplinares e 

complementares que assumem um papel fundamental para entender as transformações 

sociais e a importância dos meios de comunicação como ferramenta no processo de 

formação dos sujeitos. 

Nesse texto será apresentada uma maneira de construir esses raciocínios na prática, a partir 

de um trabalho de educomunicação junto aos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) de Curitiba. Mesmo não havendo uma conclusão, o trabalho realizado já aponta 

para perspectivas que indicam um caminho para aplicação de técnicas que se revelaram 

bem adequadas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XXII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Jornalista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. E-mail: 

izzi.gomes@gmail.com. Trabalho Orientado pela Professora Doutora Rosa Maria Cardoso Dalla Costa. e-mail: 

rmdcosta@uol.com.br  
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A interface comunicação/educação contribui para entender e estudar assuntos 

contemporâneos da sociedade e problematizar o uso da mídia, bem como o seu papel 

político, cultural, social e educativo. As experiências vão além do simples ato de tornar os 

receptores mais críticos em relação ao consumo dos meios de comunicação. Atualmente o 

uso da Educomunicação se expande como alavanca cidadã, contribuindo para a inclusão 

social. Essa ação é descrita por Peruzzo como essencialmente educativa: 

 

“É educativo pelo processo porque a participação direta ajuda a 

desenvolver pessoas. O cidadão que passa a escrever para o jornalzinho, a 

falar no rádio, a fazer o papel de ator num vídeo popular, a criar, produzir 

e transmitir um programa de rádio ou de televisão; a discutir os objetivos, 

a linha editorial e os princípios de gestão do meio de comunicação; a 

selecionar conteúdos, etc., vive um processo de educação informal em 

relação à compreensão da mídia e do contexto onde vive.” (PERUZZO, 

2012) 

 

O forte interesse na função pedagógica dos meios de comunicação no contexto social 

contemporâneo tem estimulado a criação de projetos e ações com o objetivo de intervir na 

relação dos sujeitos com a realidade onde estão inseridos. Nesse sentido, a comunicação 

assume um lugar essencial no que diz respeito à participação social e ao compromisso com 

a cidadania.  

 

“A comunicação social é uma das maneiras pelas quais o ser humano 

exerce o direito e o dever de participação na construção da sociedade, 

adquirindo e reciclando seus conhecimentos, bem como partilhando suas 

experiências.” (SUZINA 2004 p. 235) 

 

Esse caráter da comunicação só é percebido a partir da tomada de consciência dos 

indivíduos, através de uma educação que possibilite a interação com a realidade no papel de 

agente transformador.  

 

“Cada indivíduo descobre e aprende a valorizar seu papel na organização 

social e na consolidação da cidadania entendida sob os princípios do 

direito de conhecer e do dever de partilhar o conhecimento que gera 

transformação.” (SUZINA 2004 p.236) 

 

 

Tendo como base essas premissas, este relato destaca a experiência dos Centros de 

Referência de Assistência Social de Curitiba, onde a Educomunicação começou a ser 
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inserida na vida de crianças e adolescentes para auxiliar no fortalecimento de vínculos 

sociais e familiares.  

São indivíduos que vivem em esferas da sociedade, muitas vezes, degradadas pela 

violência, dependência química, miséria, abandono, trabalho infantil, entre tantos outros 

problemas sociais. 

A proposta das oficinas tem como pano de fundo o regaste da cidadania, a emancipação de 

sujeitos, e o desenvolvimento de atores críticos conectados com a realidade e capazes de 

produzir ferramentas para interagir e integrar a sociedade. 

Nessa perspectiva, o professor Ismar Soares (1999), parafraseia Antonio Gramsci quando 

salienta que “conhecimento é poder” para afirmar que “a percepção da atividade do homem 

como uma ação que pode modificar o ambiente, por meio do trabalho e da técnica, cujo 

resultado é a consciência de si mesmo” (SOARES, 1999, p.45). Uma referência ao 

potencial transformador da educomunicação ao despertar o sujeito, ator, atuante no meio 

onde está inserido. 

 

 

O contexto  

 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são espaços de atendimento de 

proteção social básica, destinados à população em situação de vulnerabilidade social, 

afetiva e econômica, em articulação com a rede socioassistencial.  

Curitiba dispõe de 28 Centros de Referência e 17 unidades de atendimento vinculadas aos 

CRAS, que estão distribuídos pelas nove regionais
3
 da cidade.  

As oficinas de educomunicação fazem parte de um conjunto de ações com objetivo 

socioeducativo, de pertencimento e incentivo a convivência familiar e social. Tem duração 

de três horas e meia nos períodos da manhã e da tarde, de segunda a sexta-feira em cinco 

unidades CRAS diferentes.  

No total, seis instrutores
4
 de educomunicação atendem 21 grupos nas localidades do Cajuru, 

Boqueirão, CIC, Pinheirinho e Bairro Novo. Trabalhando com crianças de 10 a 13 anos e 

                                                 
3 São espécies de subprefeituras, encarregadas dos bairros de cada uma das nove regiões em que Curitiba está 

administrativamente subdividida. São elas: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha/ Portão, Matriz, 

Pinheirinho e Santa Felicidade. 

 
4 Três formados em Radio e TV, dois em jornalismo e uma estudante de pedagogia. 
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adolescentes de 14 a 16 anos, que fazem parte dos programas PETI
5
 e ProJovem

6
. Cerca de 

160 crianças e jovens participam dessas oficinas. 

Este estudo será focado nas experiências com os grupos dos CRAS Dom Bosco, Bom 

Menino, Unidade de Atendimento Terra Santa, Arroio e Santa Rita.  

 

Brainstorming 

 

O trabalho é realizado de acordo com a perspectiva Freiriana, a partir do diálogo com os 

jovens, desta forma é construída a ferramenta pela qual eles desenvolvem as atividades, 

privilegiando a reflexão crítica sobre os temas sugeridos. “No fundo, em seu processo, a 

problematização é a reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, fruto de um ato, ou 

sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na realidade.” (FREIRE, 1982, p.82) 

O primeiro passo no trabalho partiu de uma conversa para captar interesses, gostos, para se 

apropriar da cultura local. E também, saber motivos que levaram esses jovens a participar 

de uma oficina de educomunicação. A partir desse primeiro contato, passamos a falar sobre 

os meios de comunicação, abrindo para as opiniões e impressões de todos os sujeitos 

envolvidos. 

O desenvolvimento das atividades começou com a sugestão de um brainstorming ou 

tempestade de ideias. Tudo com base nas conversas sobre a importância, a influência e a 

presença da comunicação na vida de cada um.  

No início, após as apresentações formais, foi possível perceber o quanto o grupo estava 

inquieto e sem saber avaliar o que estava acontecendo. Nenhum dos adolescentes tinha 

experiência de produzir ou participar da produção de uma peça de comunicação. Ao 

contrário, mesmo o consumo dos meios de comunicação de massa, principalmente através 

da televisão, se dava de forma acrítica e totalmente receptiva. 

Para começar as atividades o grupo deve ficar bem à vontade. A idéia é que eles possam 

conversar entre si, trocar sugestões e ampliar os temas e discussões que vão sendo 

                                                 
5 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e tem três 

eixos básicos: transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento familiar através do 

Centro de Referência de Assistência Social.  

 
6 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos, que tem por foco o 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de 

ensino. Isso é feito por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã 

e uma formação geral para o mundo do trabalho. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
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propostos. Se não houvesse sugestões, quem estava ali coordenando os trabalhos, deveria 

provocar o grupo indicando algo. 

Com alguns interesses definidos, cada grupo passou a trabalhar nas oficinas, cada qual de 

maneira muito particular, de acordo com a cultura do bairro, da família e da comunidade a 

qual pertencem. Isso foi incentivado pela coordenação das atividades. 

Na Unidade de Atendimento Terra Santa, na região do Tatuquara, o grupo é constituído por 

adolescentes de 14 a 16 anos, a maioria do sexo masculino, que fazem parte do programa 

ProJovem Adolescente. Esta região é marcada no seu cotidiano pelo problema da 

violência
7
. O que foi nitidamente percebido nas falas e atitudes dos membros do grupo. A 

agressividade foi à forma encontrada para externar essa fragilidade no embate diário com a 

violência.  

No desenvolvimento das oficinas foi necessário abrir espaço para que eles expusessem os 

acontecimentos que estavam interferindo no desempenho do grupo. Um fato marcante 

durante um encontro foi um ato criminoso que resultou em um incêndio na casa de um dos 

integrantes. No local do incêndio o grupo fez fotos e ajudou a retirar a grande quantidade de 

lixo. A casa foi totalmente destruída o que forçou a família a ocupar um cômodo de madeira 

improvisado pelos próprios adolescentes e vizinhos. 

O grupo fez uma discussão sobre o incidente e como poderiam ajudar a família nesse 

momento. Foi definido que seriam solicitadas doações de roupas, calçados, móveis e 

eletrodomésticos, pois todos os pertences da família tinham sido perdidos no incêndio. 

Outro acontecimento que mexeu com a rotina do grupo foi um assassinato, presenciado por 

alguns dos integrantes que foram ameaçados e impedidos pelos bandidos de prestar socorro 

à vítima.  

Diante dessa realidade, foi feito um esforço através do diálogo e trabalhos de criação em 

stop motion para trabalhar a agressividade dos jovens. Foi apresentado o filme Mentes 

perigosas que retrata aspectos da violência e o grupo fez uma atividade de reflexão sobre 

como combater a violência com a paz através de desenhos, textos e cartazes. Dessa forma, 

despertando para importância de cortar o ciclo da violência que gera mais atos violentos.  

Durante o bate papo sobre estes temas um dos adolescentes fez a seguinte fala: Aqui essas 

coisas sempre acontecem por que é periferia! Quando perguntado por quê? Respondeu: 

                                                 
 
7 Está entre os 5 mais violentos da Capital paranaense junto com Cajuru, CIC, Sitio Cercado e Uberaba. Conforme matéria 

publica no Jornal Gazeta do Povo. Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=806113. 

Acessado em: 25.01.2012 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=806113
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Porque ninguém liga quando queimam a casa de gente pobre ou quando leva bala! Quando 

questionado, o restante do grupo reproduzia essa mesma fala. Atribuíam ao fato de ser um 

bairro pobre, da periferia a característica da violência como algo inerente, comum a todos 

os bairros e periferias do Brasil.  

Opinião formulada, segundo o grupo, a partir do que eles viam pela televisão. Quando a 

pergunta foi se eles acreditavam em tudo que viam na televisão, a resposta foi não. Quando 

questionados sobre a possibilidade de mudança nessa realidade, o grupo demonstrou 

acreditar que uma transformação seria possível. Quando a pergunta foi sobre quem poderia 

promover essa mudança, eles calaram. 

Nesse momento, surgiu a ideia de incentivar a paz no bairro, os adolescentes sugeriram 

várias ações. Entre as sugestões apresentadas o grupo optou pelo grafite como expressão da 

cultura urbana, na qual eles estão inseridos, como uma manifestação em prol da não 

violência. 

No CRAS Dom Bosco na região do Campo de Santana, o grupo é constituído por crianças 

de 12 e 13 anos que fazem parte do PETI. Neste dispositivo, com acesso à internet foi 

possível criar um blog, em que o grupo relata fatos do seu dia a dia, com a abordagem de 

assuntos sobre a rotina e os problemas do bairro.  

O blog passou a ser um meio de expressão e mobilização em torno de assuntos do cotidiano 

da comunidade. A primeira postagem abordava a violência urbana, motivada pela onda de 

assassinatos no bairro. Esse trabalho despertou no grupo questionamentos sobre temas 

como impunidade, responsabilidade e segurança no bairro.  

Outro assunto tratado foi o problema de saúde pública dos cães abandonados. Curiosas com 

as possíveis consequências desse problema visitaram a Unidade de Saúde para entrevistar a 

autoridade sanitária, ouviram também a opinião de moradores e comerciantes. Durante o 

processo de produção de material, o grupo se mostrava tímido e inseguro quanto ao 

trabalho, principalmente na hora de colocar as ideias no papel, ou melhor, no blog!  

O processo de criação foi desenvolvido pela turma democraticamente. Isso pode ser 

percebido pela distribuição das funções: elaboração de textos, captura de imagens, 

postagens, edição de materiais e pautas. Alguns integrantes do grupo não conheciam esse 

aplicativo, não tinham acesso à internet, a partir dessa atividade, criaram seus próprios 

blogs. Logo o blog ganhou fama no bairro o que resultou em um convite para a participação 

do grupo num evento regional de protagonismo juvenil, com o tema: prevenção do 
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alcoolismo na adolescência. O grupo roteirizou e gravou um audiovisual
8
, chamado 

Armadilhas do Álcool apresentado no evento que reuniu crianças e jovens de toda a cidade 

no Parque Barigüi.                          

Outro assunto pautado nas reuniões de brainstorming tratava do resgate da história do 

bairro. O grupo visitou a Paroquia do Campo de Santana e entrevistaram o casal de 

moradores mais antigo da região
9
, ouviram as histórias de vida de pessoas da localidade. 

Esse trabalho resultou numa conquista importante para essas crianças, que ganharam um 

laboratório de informática instalado no dispositivo CRAS Dom Bosco.  

No CRAS Arroio, na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o grupo formado 

inicialmente por quatro adolescentes de 13 e 14 anos, as oficinas foram instituídas para 

atender a solicitação de atividades que cobrissem o contraturno escolar.  

Depois de um reconhecimento inicial, de colocados os conceitos da educomunicação, a 

partir dos interesses e anseios do grupo tomou-se a decisão de trabalhar um projeto em 

formato de telejornal, batizado como Jornal da TV Arroio. 

Os assuntos abordados tratavam da realidade desses adolescentes e do cotidiano da 

comunidade. O primeiro assunto da edição de estreia do jornal foi o meio ambiente e as 

dificuldades na conscientização de moradores do bairro. Foram feitas entrevistas e criado 

um material para compor o telejornal. Desde a vinheta utilizando a técnica stop motion, 

previsão do tempo, enquetes e cenários. A segunda edição foi dedicada aos idosos, e 

apresentada durante um evento no CRAS para os grupos da terceira idade.  

A terceira edição do Jornal da TV Arroio
10

 abordou a condição dos adolescentes no 

cotidiano do bairro. O grupo realizou também a produção de um curta metragem de ficção 

inspirado no filme The Craft de Andrews Fleming. A equipe da TV Arroio participou de um 

evento de protagonismo juvenil, no Distrito Regional da CIC, com o vídeo Destilando a 

verdade
11

 sobre a prevenção do alcoolismo na adolescência que ficou entre os três melhores 

trabalhos.  

No CRAS Santa Rita, o grupo The Best, formado por adolescentes de 14 a 16, as oficinas se 

voltaram para temas como skate, grafite, pichação, hip hop e histórias em quadrinhos. Sobre 

o skate, foram feitas fotos, vídeos e entrevista com skatistas da região que fazem parte da 

                                                 
8 Disponível no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=koUaugwelm8  

9 Entrevista disponível no blog: http://saibamaisdocampodesantana.blogspot.com/  

 
10 As três edições do jornal estão disponíveis no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=LjKaIDnnBg4  

 
11 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=resZnj2g5pQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=koUaugwelm8
http://saibamaisdocampodesantana.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LjKaIDnnBg4
http://www.youtube.com/watch?v=resZnj2g5pQ
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Associação dos Skatistas da Zona Sul de Curitiba, o material foi usado na produção do 

clip
12

 sobre o esporte no bairro. Esses trabalhos foram apresentados em evento promovido 

pelo CRAS com objetivo de desconstruir o preconceito contra os skatistas.  

Ainda sobre o skatismo, bastante praticado no bairro Santa Rita, foi proposta uma atividade 

levando em conta o skate como esporte consolidado internacionalmente e desvinculando do 

uso de drogas e vandalismo, e eles optaram por desenhar histórias em quadrinhos que 

posteriormente foram publicadas pela FAS
13

. 

No trabalho sobre o hip hop, o grupo assistiu o filme L.A.P.A, de Caví Borges e Emílio 

Domingos, a obra resgata a história do hip hop no bairro carioca da Lapa, no bate papo 

sobre filme, e um deles disse ter ficado surpreso com o depoimento de um dos rappers que 

afirmou, que apesar de já ter sido preso, ter se envolvido com bandidos e com drogas, o que 

inspirava ele na hora de criar suas letras era literatura, especialmente os livros de Monteiro 

Lobato, que leu na infância. Outro apontou os comentários feitos sobre as diferenças entre a 

realidade dos músicos brasileiros, se comparado ao hip hop norte-americano. O grupo criou 

sua própria rima sobre sua realidade no bairro.   

 

“Para começa não to aqui para brincar, brincar... 

sim pra contar a história do rap  

que estou prestes a começar, começar... 

O rap não precisa de discriminação!  

deixa rolar colombiano ou cristão!  

não estamos aqui só pra zoar meu irmão! 

Tatuquara ta junto com o rap... 

 O rap da criação, criação... 

com meus brothers de sangue que estão  no nosso coração!  

na fé, na fé meu irmão!  

Mc Bolão e Mc Nescau aqui estão!  

Pra conta, falar não a discriminação!  

Não a discriminação! Boto fé, boto fé!” (CHARLES & SAGAIS, 2011) 

 

O grupo The Best também idealizou e produziu um audiovisual com apoio de desenhos 

feitos pelos integrantes do grupo, que foi apresentado na Escola do Ensino Fundamental 

Dona Pompilha, para crianças da segunda série, com tema meio ambiente e separação de 

lixo, durante a atividade o grupo também ministrou uma oficina utilizando materiais 

reciclados. 

                                                 
12 Disponível no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=IUvu5Ji3EN0&feature=related 

 
13 Fundação de Ação Social. 

http://www.youtube.com/watch?v=IUvu5Ji3EN0&feature=related
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No CRAS Bom Menino na região de Santa Felicidade, o tema escolhido foi o bullying, o 

grupo formado por meninas de 12 e 13 anos, optou por envolver a escola, realizaram 

entrevistas com professores que falaram sobre o problema enfrentado no ambiente escolar. 

 A prática de atividades físicas na adolescência foi outro assunto que despertou a 

curiosidade e a ação do grupo. Eles entrevistaram jovens e profissionais de educação física 

no Parque Barigüi (um dos mais frequentados de Curitiba). Após as gravações o grupo 

reunido editou o material que foi chamado de Jornal Bom Menino. 

Esse conjunto de atividades foi realizado com todas as dificuldades inerentes a um projeto 

com pouquíssimos recursos. A câmera de vídeo era uma fotográfica, digital, a canopla do 

microfone foi feita com material reciclado, as edições produzidas no meu netbook. Enfim, 

foi muito improviso, mas com grandes resultados em termos de preparação dos 

adolescentes para uma vida social e reconhecimento de si como sujeitos dentro da 

sociedade. 

Os meios foram avaliados e apresentados como possíveis parceiros no processo de 

conquista de uma cidadania. Quando no começo eles diziam que para a população (que se 

manifestaria através dos meios!) colocava a culpa de tudo na periferia, foi possível perceber 

uma grande mágoa, ao final eles já entendiam melhor o jogo da produção simbólica e 

mostravam-se aptos a jogá-lo. 

 

 

Reflexões teórico-práticas 

 

“As relações entre educação e comunicação se explicitam, pois as pessoas 

envolvidas em tais processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam 

o seu modo de ver e relacionar-se com a sociedade e com o próprio 

sistema dos meios de comunicação de massa. Apropriam-se das técnicas e 

de instrumentos tecnológicos de comunicação, adquirem uma visão mais 

crítica, tanto pelas informações que recebem quanto pelo que aprendem 

através da vivência, da própria prática.” (PERUZZO, 2012) 

 

Aproximando as experiências relatadas do entendimento de Cicilia Peruzzo é possível 

perceber a importância do processo educomunicativo como estratégia para educar-se, para 

pensar, interagir e transformar realidades.  Essas crianças e adolescentes tiveram a partir 

dessas práticas a oportunidade de participar de eventos, ações e manifestações que só foram 

possíveis através desse processo, usando a expressão de Ismar Soares, criando um 

“ecossistema comunicacional” capaz de propiciar tais condições de atuação. 
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“A educação é comunicação, é diálogo, em que não é transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados.” (FREIRE,1982, p.69) 

 

 

Articuladas com a concepção Freiriana as oficinas estabeleceram uma relação dialogal entre 

os participantes e instrutores, na busca por conhecimento e na realização das atividades. 

Através da brainstorming foi estimulado o livre pensar e a criatividade, práticas afinadas 

com afirmação do professor Paulo Freire: 

 

 “Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que 

mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, 

que se dá através de signos linguísticos. O mundo humano é, desta forma, 

um mundo de comunicação.” (FREIRE 1982, p. 66) 

 

 

Nesse contexto, entender a comunicação como fundamental para as relações humanas, para 

educação e para a formação de cidadãos críticos. As práticas aqui relatadas no que diz 

respeito ao escopo legal se propunham a fortalecer os vínculos sociais dos participantes, 

essa ação pode ser observada na convivência dentro dos próprios grupos que unidos 

desenvolveram diversas atividades com esse propósito. O professor Paulo Freire explica as 

condições para que essa interação de fato aconteça: 

 

“Este esforço da tomada de consciência em superar-se a alcançar o nível 

da conscientização, que exige sempre uma inserção crítica de alguém na 

realidade que se lhe começa a desvelar, não pode ser, repetimos, de caráter 

individual, mas sim social.” (FREIRE, 1982, p.77)  
 

É possível dizer que as oficinas seguindo a ideia proposta por Freire diminuem a distância 

para que se atenda a essa demanda por cidadania, por inclusão social. Nessa perspectiva é 

que os estudos e as práticas educomunicativas se mostram como importantes instrumentos 

para conduzir intervenções sociais para construção da cidadania. Nesse sentido: 

 

“Cabe indicar que a preocupação com os impactos da comunicação, 

sobretudo em suas interrelações com a educação, tem mobilizado os 

esforços de várias entidades governamentais e não governamentais. 

Instituições acadêmicas, religiosas, confessionais, organizações da 

sociedade civil, movimentos populares, procuram empreender ações com 

o objetivo tanto de pesquisar e refletir teoricamente sobre a interrelação 

como também de implementar novas metodologias e práticas capazes de 
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formar competências para realização de produtos culturais, apoiados nas 

linguagens dos meios. (CITELLI, 2002, p. 153)  

 

Essa perspectiva apontada por Citelli foi uma meta que as atividades nos CRAS de Curitiba 

buscaram alcançar. Em todo o momento foi possível perceber que as crianças sabem dos 

impactos dos meios de comunicação e souberam toma-los nas mãos para realizar suas 

próprias produções. É possível dizer, portanto, que a prática educomunicativa foi 

implementada e teve bons frutos. 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

As experiências com práticas educomunicativas balizadas pelas produções teóricas 

contemporâneas apontam para um crescimento dessa interface comunicação/educação e 

indicam a necessidade de pensar a comunicação aliada a educação para auxiliar no 

enfrentamento das novas demandas sociais, como o acesso a informação e o entendimento 

de que a comunicação é importante para a cidadania. 

As oficinas de Educomunicação desenvolvidas nos CRAS respondem a esse propósito, na 

medida em que tem incentivado a criação de produtos, o protagonismo, e a conscientização 

dessas crianças e jovens, frente aos desafios e papéis que devem assumir na sociedade, 

como cidadãos críticos e atuantes no seu contexto social. 

A Educomunicação poderá auxiliar para o entendimento da história e seus reflexos na 

realidade social que temos hoje e pode ainda, promover a cidadania fazendo desses jovens 

sujeitos capazes de transformar o futuro a partir de novos olhares. 

Nessa perspectiva, a educomunicação se configura como um campo que deve ser mais 

explorado teoricamente, devido a seu vasto alcance e ao surgimento de novos espaços e 

aplicações desse conceito. A partir da experiência aqui relatada é possível perceber que 

novos atores sociais, com questionamentos mais agudos e embasados, acabam surgindo 

após o trabalho com ações educomunicativas. 

Essa é uma pesquisa que está dando seus primeiros passos, ainda faltam referenciais para 

ampliar a análise dos dados que já foram coletados. Isso já está sendo trabalhado uma vez 

que as atividades de mestrado começaram em março. De qualquer modo a maior 

contribuição se dá na visibilidade do relato e na discussão sobre a forma como se chegou a 

resultados interessantes no que se refere a produção de peças pelos alunos e as novas 

posturas assumidas pelo grupo após o conhecimento da potencialidade comunicativa de 
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produtos simples, artesanais até mesmo, mas que tiveram uma grande repercussão na vida 

desses jovens adolescentes. 
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