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Resumo 
Em um país multirracial, discorrer e produzir conhecimento sobre identidade é um desafio 
que se coloca no cotidiano popular e no universo educacional brasileiro. Nesse sentido, a 
construção da noção de sujeito do estudante negro brasileiro, geralmente presente nas 
escolas públicas no nível da Educação Básica, infere questões que dialogam com a 
dificuldade da absorção de qualificações positivas a respeito de si próprio. Por isso, a 
discussão sobre a subjetividade dessa parcela – majoritária – da população convém ser 
discutida e analisada. 
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Corpo do trabalho 

Sou Negrão3  
Rappin Hood 

Sou negrão, certo sangue bom 
20 de novembro temos que repensar 

A liberdade do negro, tanto teve de lutar 
O negro não é marginal, não é perigo 

Negro ser humano, só quer ter amigos 
Na antiga era o funk, agora é o rap 

Vem puxando o movimento com o negro de talento 
O negro é bonito quando está sorrindo 

Como versou Jorge Ben, o negro é lindo 
 

Sou negrão, hei 
Sou negrão, hou 

DMN decretou o que todos têm medo 
É 4P, poder para o povo preto 

Não o poder do dinheiro, não à corrupção 
Sim o poder do som, Revolusom 

Como um solo de Hendrix faz você viajar 
Coisa de preto mano, pode chegar 

Brother, vem dançar, porque a dança começou 
Pois isso é Fundo de Quintal 

Eu sou negrão 
e esse é o recado que acabamos de mandar 

Pra toda raça negra escutar e agitar 
Portanto honre sua raça, honre sua cor 

Não tenha medo de falar, fale com muito amor 
 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, email: paola@usp.br. 
3 Trecho da letra da música “Sou Negrão”, de autoria de Rappin Hood, disponível para leitura no sítio: 
<http://www.vagalume.com.br/rappin-hood/sou-negrao.html#ixzz1lEdzQGW3>. Acesso em 25 de Jun. 2012. 
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Como diria Rappin Hood, na canção acima, em que destacamos um trecho, é preciso 

que o povo negro tenha em sua identidade algo de valor positivo, de modo a honrar a sua 

raça e a sua cor. Cabe ressaltar, aqui, que ao utilizarmos o termo “negro” nesta pesquisa, 

estamos fazendo referência a todos aqueles que são comumente chamados de moreno, 

mulato, preto, pardo e, obviamente, negro. A partir dessa nomenclatura, queremos fazer 

menção às dimensões biológica, cultural, histórica e política do termo ‘raça negra’. 

Nesse sentido, nesse texto que se segue, pretendemos colocar em questão a 

importância da construção da noção de sujeito para a população negra brasileira, mais 

especificamente para o estudante negro, aluno de escolas municipais e estaduais públicas, 

em sua maioria. Afinal dizer, como no rap acima, “sou negrão” não é das tarefas mais 

simples de serem cumpridas, já que tal pronunciamento carrega, dentre diversas conotações, 

uma que lhe é peculiar e dolorosa: a do negro subestimado em relação ao branco.  

Ser negrão, em nossa sociedade, muitas vezes, é sinônimo de ser pobre, menos 

inteligente ou incapaz e ainda comparação ao que é feio ou desagradável, conforme 

experimento realizado com crianças em torno da fase da primeira infância, nos Estados 

Unidos4. E isso acontece dentro e fora do ambiente escolar. 

De acordo com Bakhtin (2002, p. 36), que “a palavra é um signo neutro, que pode 

preencher qualquer espécie de função ideológica”, ou seja, pode adotar diferentes 

significados dependendo do contexto em que está inserida e de quem a pronuncia, levando 

em conta a forma como o faz. O meio em que vivemos não só determina o modo como 

falamos, mas também colabora na definição da nossa percepção do mundo à nossa volta.  

O pós-modernismo recoloca a questão da relação objetividade/subjetividade 

(aprofundada em pesquisas realizadas por Bakhtin e Vygotsky, como veremos a seguir), No 

entanto, o foco dessa volta não corresponde à sua superação dialética e sim à negação dessa 

relação, conforme colocado a seguir:  

Nega-se à objetividade, já que a realidade é criação do signo. E 
nega-se a subjetividade, ao menos aquela com poder de criar e 
modificar a realidade. O sujeito se torna fluido, também ele se 
modifica pelo signo. (GONÇALVES, 2001, p.59 apud CIARLINI, 
2007, p. 3). 
 

Nesse sentido, parte da psicologia – talvez determinada pelas condições de um 

mundo pós-moderno – embasa-se no dado sócio-histórico, fundamentando-se no 

materialismo histórico e dialético, que compreende o sujeito e a subjetividade como 

                                                 
4 Parte desse experimento pode ser assistido em vídeo disponível na Internet, através do link: 
<http://www.youtube.com/watch?v=eoEioeFYfeA>. Acesso em: 19 Jun. 2012. 
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produções históricas5 numa relação dialética com a realidade. “A subjetividade é 

constituída através de mediações sociais, implicando, portanto, necessariamente, a relação 

com um outro, via linguagem” (Ciarlini, 2007). E aqui chegamos à nossa defesa principal 

neste texto: entendemos o sujeito, portanto, como um sujeito interativo (grifo nosso) nos 

dias de hoje. 

Dessa forma, salientamos que esse sujeito – determinado por condições sociais e 

históricas - não absorve passivamente as ações do mundo em que vive, mas apropria-se dele 

de maneira ativa, criando sentido para esse espaço que habita e com o qual dialoga. Bakhtin 

(2000, p. 36-37), ao enfatizar que o eu e o outro se constituem mutuamente, em uma relação 

tensa e dinâmica, explica essa co-dependência: 

(...) Tudo quanto pode nos assegurar um acabamento na consciência 
de outrem, logo presumido na nossa autoconsciência, perde a 
faculdade de efetuar nosso acabamento e apenas amplia em nossa 
consciência a orientação que lhe é própria; ainda que 
conseguíssemos apreender o todo de nossa consciência, no 
acabamento que ele adquire no outro, esse todo não poderia impor-
se a nós e assegurar nosso próprio acabamento, nossa consciência o 
registraria e o superaria (...) a última palavra pertencerá sempre à 
nossa consciência e não à consciência do outro; quanto à nossa 
consciência, ela nunca dará a si mesma a ordem de seu próprio 
acabamento. Na vida, depois de vermos a nós mesmos pelos olhos 
de outro, sempre regressamos a nós mesmos; e o acontecimento 
último, aquele que nos parece resumir o todo, realiza-se sempre nas 
categorias de nossa própria vida.  
 

Bakhtin (2000) compreende esta dependência entre o eu e o outro com base nos 

conceitos de extraposição e de excedente de visão, que são determinados, por sua vez, em 

noções de tempo e de espaço na denominada “arena discursiva”: um espaço em que, por 

meio dos conflitos e da luta discursivos, os indivíduos constroem conhecimento a respeito 

dos outros e, dessa forma, sobre si próprios.  

Para o autor, um indivíduo sempre enxerga algo que está fora do campo de visão de 

um outro, ou seja, existe, nesse processo, um excedente de visão, algo que o primeiro não 

consegue ver por conta da posição em que se encontra no determinado espaço que ocupa, 

balizado, consequentemente, pelo tempo em que essa ação ocorre.  

                                                 
5 Vale salientar que Bakhtin discorre também sobre o conceito de historicidade. Para o autor, não se deve reduzir o 
momento presente à algo derivado do que lhe foi anterior, deve-se, todavia, levar em conta a “presentividade” de cada 
momento. “Ao entendermos o passado histórico, ou outros estágios da vida de uma pessoa, devemos notar como 
freqüentemente interpretamos o passado anacronisticamente. Ao fazermos isso, representamos erradamente o passado, 
porque todo passado exibiu sua “presentividade” quando ocorreu; cada instante teve o potencial de muitas direções. Cada 
participante experimentou aquele senso de tempo distinto no momento” (Morson e Emerson, 1990, p. 46 apud 
OLIVEIRA, 2008, p. 11). 
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Assim, a tomada de consciência do eu ocorre somente quando este 
se coloca sob determinada norma social e esse processo só é 
possível na medida em que o eu olha para si pelos olhos de outro, 
pois tudo o que está relacionado com o eu foi dado pelo mundo 
exterior, penetrou em sua consciência pela linguagem do outro e, 
portanto, carrega em si as entonações e os valores do(s) outro(s). A 
constituição do eu é, assim, um processo dinâmico que se 
desenvolve durante toda a existência do ser (LODI, 2006, p. 2). 
 

 Nesse sentido, é importante entendermos a noção do Outro como sendo qualquer 

indivíduo ou fragmento de uma vida - localizados e determinados por um tempo e um 

espaço - em que o eu reflete sobre suas ações e atitudes e, dessa forma, constrói, 

paulatinamente, raciocínios a respeito de si mesmo, levando em conta o que lhe é exterior, 

mesmo que seja a ausência de uma frase no momento de um discurso sobre si próprio.  

Ao refletir sobre como o sujeito estabelece um relacionamento com o mundo que o 

constitui, Bakhtin (2000) refuta a tradicional oposição sujeito X objeto, porque, para ele, 

não existe um “sujeito estável” nem um “dado mundo estável” a que ele deve se opor. O 

que é exterior ao indivíduo se torna determinado e concreto para ele, por meio da relação 

que esse estabelece com o que está fora de si e, nesse sentido, é esse relacionamento que 

determina o objeto e sua estrutura, e não o oposto. É um intenso processo de se auto-

referenciar a partir do Outro e, assim, atribuir a si mesmo qualificações e características 

subjetivas e pessoais que só puderam ser criadas a partir da relação com o Outro.  

Nossa subjetividade é formada a partir do outro, não nos fundimos 
nele. Produzimos sempre algo novo. O sujeito cria em resposta às 
imagens que lhe são dadas pelo outro. A imagem que faço de mim 
nunca coincide com a imagem do outro, mas sempre aprendo com a 
imagem que tenho do outro, sempre transcendo aquela imagem e 
crio um campo de potencial aberto. Fundir levaria apenas a um 
empobrecimento porque destruiria a exterioridade e a alteridade, 
substituindo processos interativos por produtos consumados. A 
ética, a ação responsável, requer múltiplas consciências, assim 
como o reconhecimento de que as ações particulares, as pessoas e a 
história não podem ser generalizadas. A atividade estética começa 
para mim apenas após retornar a mim mesmo, quando me aproprio 
do que me excede e do que me é exterior, ou melhor, quando, ao 
entrar em contato com o outro, aprendo algo novo e dele me 
aproprio criticamente ao retornar a mim mesmo. (OLIVEIRA, 
2008, p. 5) 
 

Bakhtin denomina esse processo de alteridade. Quando o indivíduo faz uso desse 

procedimento, em primeiro lugar, compreende o locutor e, posteriormente, responde 

ativamente a ele, materializando seu discurso em uma resposta (externa ou internamente). 

Não ocorre uma compreensão passiva por parte do locutor a quem o seu discurso se dirige; 
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resulta, por outro lado, em uma resposta que se materializa sob a forma de concordância, 

adesão, objeção, execução, etc.  

Não é sem motivo que, durante a juventude, é que se posicionam, na maioria das 

vezes de forma até autoritária, os negros que entendem que o processo de alteridade deve 

ser colocado de forma equilibrada, onde todos os indivíduos, que fazem parte desse 

processo, possam adquirir consciência a respeito de seus valores – inclusive os positivos.  

Pode-se dizer que, a partir do estabelecimento dessa arena discursiva, baseada na 

alteridade, é que foram possíveis as criações de movimentos como os Panteras Negras ou o 

Black Power. É num posicionamento – inclusive ideológico – que ocorre a descoberta sobre 

quem realmente somos e como podemos re-agir perante o que nos é atribuído pela 

sociedade com quem dialogamos. 

Nesse sentido, para Bakhtin (2000), a consciência, então, é engendrada pelas 

relações que os homens estabelecem entre si no meio social através da mediação, nesse 

caso, da linguagem. Há um diálogo permanente, em que enunciador e enunciatário trocam 

de papéis a todo o tempo, colaborando mutuamente para a construção do pensamento a 

quem lhe é alheio. É aqui que reside a natureza interdiscursiva da linguagem, o que Bakhtin 

denominou dialogismo: categoria que compõe e complementa o conceito de alteridade. 

A interação, portanto, com o outro, no meio social, tem um papel 
fundamental, pois, sem ele (o outro), o homem não mergulha no 
mundo sígnico, não penetra na corrente da linguagem, não se 
desenvolve, não realiza aprendizagens, não ascende às funções 
psíquicas superiores, não forma a sua consciência, enfim, não se 
constitui como sujeito (FREITAS, 1997, p. 320). 
 

Dessa maneira, à medida que as identidades entram em conflito, o diálogo pode se 

tornar um espaço para (re)construção de identidades para todos os participantes envolvidos, 

conforme a noção de “arena discursiva” citada anteriormente e que aqui pode ser 

compreendida da seguinte forma: 

Toda enunciação se realiza em um campo onde forças centrípetas e 
centrífugas se interceptam, ou melhor, toda enunciação é parte da 
“linguagem unitária” (que faz com que ela aconteça e que a 
estrutura em seu momento, sua força centrípeta) e, ao mesmo 
tempo, participa ativamente da plurivocidade social e histórica que 
a rodeia (suas forças centrífugas) (BAKHTIN, 1988, p. 83 apud 
OLIVEIRA, 2008, p. 13). 
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 Nesse sentido, Vygotsky, como se apontasse as mesmas respostas que Bakhtin – até 

pelo fato de serem contemporâneos6 - também fala de um sujeito interativo, que ultrapassa 

o paradigma do sujeito passivo e o paradigma do sujeito ativo. A saber, um sujeito que é 

construído na e pela interação com os outros nas pautas de relação interpessoal, que é 

dialética. 

A linguagem, para Vygotsky e Bakhtin, é uma questão central em seus sistemas. 

“Para eles o sentido das coisas é dado ao homem pela linguagem. Na linguagem, no 

diálogo, na interação, estão o tempo todo o sujeito e o outro. Procuraram, pois, na luta 

contra a alienação, o espaço do sujeito”, explica Freitas (1999, p. 158). 

 

A mediação como possibilidade de ação para a construção da identidade 

Portanto, pode-se dizer que a chave para a construção da noção de sujeito, com base 

– prioritariamente – nesses dois autores supracitados, é a mediação. Para tanto, Molon 

(2000, p. 11) afirma que “a mediação não é a presença física do outro, não é a corporeidade 

do outro que estabelece a relação mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, da 

palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação”.  

Como resultado desse processo mediatizado, podemos argumentar, então, que não 

há uma relação entre linguagem e pensamento – no que tange à constituição da noção de 

subjetividade do indivíduo – sem a existência de uma realidade concreta determinada por 

aquele que pensa e que com ela dialoga e estabelece trocas. Valendo-se, por assim dizer, da 

idéia de que essa realidade é entendida como o que lhe é exterior, mas que, por um lampejo 

sócio-historicamente alocado – se torna interior, assim como retrata Bakhtin (1980, p. 107): 

“O pensamento é um duplo espelho cujas duas faces podem e devem alcançar uma limpidez 

sem mistura”. 

 Nesse sentido, o sujeito de Vygotsky não se dilui no outro nem se perde no social, 

mas adquire singularidade justamente na relação com o outro, em relação ao outro, sendo 

esse outro uma complexidade que se apresenta e se representa de diferentes modos. 

Conforme explica BRABO e ROSSETO (s/d., p. 10): 

Ser reconhecido pelo outro é ser constituído em sujeito pelo outro, 
na medida em que o outro reconhece o sujeito como  diferente e 
o sujeito reconhece o outro como diferente. Assim, subjetividade 
significa uma permanente constituição  do sujeito pelo 
reconhecimento do outro e do eu. 

                                                 
6 Contudo, não há registros de que ambos os autores tenham se conhecido presencialmente. Sabe-se que Bakhtin cita 
Vygotsky em um de seus estudos, o que revela a leitura da produção do último pelo primeiro. 
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Portanto, é imprescindível explicitar que não se trata do Outro – pura e 

simplesmente -, mas da relação com que o indivíduo estabelece com o Outro em questão. O 

mundo, nesse sentido, é o espaço onde se constitui a subjetividade e a participação do outro 

na constituição do sujeito ocorreria, por sua vez, num cenário de conflitos e de tensões 

permeado de significados. 

Brabo e Rosseto (s/d, p. 9) resume essa conceituação, quando explicam que “para 

Vygotsky, a dimensão intersubjetiva não é a dimensão do outro, mas a dimensão da relação 

com o outro; (...) não é mera reprodução ou cópia do mundo externo, mas dependência 

mútua entre os planos inter e intra-subjetivos”.  

Dessa maneira, defende-se, aqui, a necessidade de se possibilitar à população negra, 

desde sua mais tenra infância, a possibilidade de dialogar com o outro, de maneira 

igualitária e horizontalmente, a fim de que haja uma construção coletiva e dialógica de 

conhecimentos que possam desencadear uma noção de subjetividade que ultrapasse a mera 

qualificação do chamado Outro, mas que possa ser construída internamente na mente e no 

viver de cada um. 

Assim, é urgente termos uma educação, por exemplo, que trate também das 

manifestações das culturas africana e afrobrasileira, para que aqueles descendentes 

advindos dessas culturas possam ter referenciais alheios a si que promovam a importância 

dessas contribuições e não apenas resida em nossas vidas caracteres eurocêntricos que mais 

nos afastam do que aproximam de nossa múltipla ancestralidade, digna de um povo 

brasileiro multirracial, conforme defende Skidmore (1991, p. 6): “Em suma, o Brasil é 

multi-racial, não bi-racial (sic). Isso torna as relações raciais aí mais complexas do que nos 

Estados Unidos, e mais complexas do que a maioria dos europeus imagina”. 

Sabe-se que esses sujeitos – tanto brancos como negros -, assim como vimos 

anteriormente, são constituídos histórica e socialmente e, dessa forma, produzem 

significações nesse processo de mediação semiótica. Molon (2000, p. 12) explica que: 

No processo de significação encontra-se uma dupla referência 
semântica: o significado e o sentido. O significado aparece como 
sendo próprio do signo, enquanto que o sentido é produto e 
resultado do significado, porém não é fixado pelo signo sendo mais 
amplo que o significado. O sentido predomina sobre o significado, 
pois é um todo complexo que apresenta diversas zonas de 
estabilidade desiguais, nas quais a mais estável é o significado. O 
significado de uma palavra é convencional e dicionarizado, portanto 
é mais estável e preciso, enquanto que o sentido de uma palavra 
pode ser modificado de acordo com o contexto em que aparece, 
conseqüentemente, diferentes contextos apresentam diferentes 
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sentidos para uma palavra, o sentido não é pessoal enquanto 
individual mas é constituído na dinâmica dialógica. 
 

 Amparada em Vygotsky, a autora discorre sobre a diferença entre significado e 

sentido, pautada pela existência da palavra, principal condutora da constituição da 

subjetividade para o autor. Este declarava que a palavra estabelecia o que seria o 

significado, quando colocada em contraponto com o pensamento e a palavra, ou seja, o 

significado é, para o autor, o elo entre palavra e pensamento, num processo permanente de 

transformações, no qual um depende do outro.  

Afinal, não há um processo de significação quando aquele que pensa não discorre 

sobre o que pensa, a partir da interação com o mundo que lhe é compreendido como o 

Outro. Quando penso e transformo essas idéias em palavras, acabo por gerar significado ao 

que sou, em uma interface entre o que há em meu psicológico, por um lado, e, por outro, a 

partir das relações sociais historicamente determinadas que estabeleço no mundo. 

Por isso a importância de estabelecermos, em nossa sociedade, espaços em que os 

negros possam falar de si, de suas raízes, de suas maneiras de viver – que, muitas vezes, 

pode ser semelhante a dos brancos. Por isso, a necessidade de se estabelecer a já citada 

mediação com o que rodeia esse indivíduo que busca se significar. 

A externalização produz um registro de nossos esforços mentais, 
um registro que fica “fora de nós”, e não vagamente “na memória”. 
É algo parecido como produzir um rascunho, um esboço, uma 
“maquete”. Esse registro prende nossa atenção como algo que, por 
sua própria conta, precisa de um parágrafo transicional, ou uma 
perspectiva menos frontal ou uma melhor “introdução”. Esse 
registro nos liberta, até certo ponto, da tarefa sempre difícil de 
“pensar sobre nossos próprios pensamentos”, embora 
frequentemente chegue ao mesmo objetivo. Esse registro incorpora 
nossos pensamentos e intenções em uma forma mais acessível a 
esforços de reflexão (BRUNER, 2001, p. 31). 

Educomunicação como processo: a mediatização na escola 

Nesse sentido, como forma de mediar essa relação entre o Eu e o Outro, e para 

compor as narrativas digitalizadas em primeira pessoa, acreditamos ser a Educomunicação7 

o processo mais indicado para a construção desse processo de mediação.  

Ao invés de ver a mediação como uma conversa dialética ou 
implícita, pode ser mais produtivo, eu sugiro, ver a mediação como 

                                                 
7 Educomunicação é o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas 
e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, tais 
como escolas, centros culturais, emissoras de TV e de rádio educativas, centros produtores de materiais educativos 
analógicos e digitais, centros de coordenação de educação à distância e outros (SOARES, 2002, p. 20). 
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captura de uma grande variedade de dinâmicas nos fluxos de mídia. 
Por ‘fluxos de mídia’, quero dizer os fluxos de produção, os fluxos 
de circulação, os fluxos de interpretação ou de recepção, e os fluxos 
de recirculação como interpretações que fluem de volta para o 
exterior ou fluxo de produção na vida social e cultural em geral 
(COULDRY, 2008, p. 47). 

 
 Como afirma Couldry, acima, a ideia de uma narrativa composta por linguagem 

mediatizada possibilita a existência de um processo de mediação em que produtores, textos, 

públicos e contextos compõem igualmente os mesmos papéis, de maneira pouco 

hierarquizada, a fim de se dar a chamada produção de sentido, enaltecida por Thumim 

(2008, p. 101), quando afirma:  

(...) a participação nos meios de comunicação permite que os 
cidadãos sejam ativos na vida diária e exerçam seu direito de se 
comunicarem, enquanto a participação através da mídia permite que 
as pessoas aprendam e adotem [a noção de] sociedade democrática 
e/ou atitude cívica, reforçando assim a (as formas possíveis) de 
participação no sistema. 

 
 O empoderamento dos atores sociais, representado por meio de suas narrativas 

mediatizadas, possibilita que os indivíduos se sintam parte integrante e indispensável para a 

evolução histórica e cultural do mundo. Isso é de uma grandeza ímpar, principalmente, 

quando se pensa num processo de construção de sentidos identitários, que busca privilegiar 

a voz autônoma e particular, mesmo que determinada sociohistoricamente e a partir da 

coletividade. Nesse sentido, acreditamos ser a mediatização um processo em que elementos 

nucleares da atividade social e cultural humana assumem o formato midiático, de modo a 

comporem a estrutura mediatizada da qual fazemos parte na sociedade contemporânea. 

Entendemos essa interrelação entre comunicação e educação a partir da 

comunicação interpessoal, em grupos, com o objetivo de desenvolver ecossistemas 

comunicativos8 nos ambientes escolares, a fim de aproximar os educandos do universo da 

comunicação e atender, de maneira horizontalizada e dialógica, a diversificada gama de 

alunos presentes na sala de aula, pois, nos dias de hoje, o corpo discente das escolas 

brasileiras é formado por indivíduos que têm acesso à tecnologia e que não mais 

respondem, positivamente, a um ambiente formalizado e canônico.  

                                                 
8 Baseando-nos em Martín-Barbero (2001), entendemos que as escolas que estabelecem ecossistemas comunicativos são 
transformadas em locais onde o conhecimento é trocado a todo o momento e em que as ferramentas da comunicação se 
tornam aliadas no processo de aprendizagem, sendo que o conteúdo apreendido pode ser compreendido desde por valores 
humanitários a conceitos presentes em testes de vestibular. 
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Por isso, defendemos o uso da chamada gestão comunicativa (Soares, 2002). Pois, a 

partir do momento que passarmos a presenciar aulas ministradas com base nesse modelo, 

poderemos construir novos costumes entre os alunos, vislumbrar novas formas de ensinar e 

de aprender e ficará ainda mais fácil promover entre educador e educandos ecossistemas 

comunicativos que visem à aplicação de temas referentes à cultura negra na sala de aula, 

como estratégia para a construção da identidade negra dos alunos. Assim como sentencia 

Bosi (1977, p. 99): 

Como podemos encontrar o caminho das coisas se já nos disseram 
tudo antes que as experimentássemos? Como nos salvar dos 
preconceitos penetrantes que governam nosso processo de 
percepção? Onde começaram nossas idéias sobre as coisas? Por que 
as aceitamos? Como chegaram a nós? 
 

A partir do momento que passarmos a presenciar aulas ministradas com base na 

chamada gestão comunicativa, deixando os moldes instituídos pela já ultrapassada educação 

bancária, poderemos construir novos costumes entre os alunos, vislumbrar novas formas de 

se ensinar e de aprender e a adesão do processo educomunicativo poderá ocorrer de forma 

orgânica e harmônica, já que se encontra situado historicamente e de acordo com as 

necessidades apontadas pelas salas de aula contemporâneas. Portanto, o que pretendemos 

incentivar, neste estudo, é uma troca de postura por parte do corpo docente a fim de cumprir 

o seguinte esquema: 

 

Modelo de educação bancária versus modelo de gestão comunicativa9:  
 

NA EDUCAÇÃO BANCÁRIA 
(FREIRE, 1987, p. 59): NA GESTÃO COMUNICATIVA:  

a) o educador é o que educa; os 
educandos, os que são educados; 

a) educador e educandos educam-se 
mutuamente; 

b) o educador é o que sabe; os 
educandos, os que não sabem; 

b) educador e educandos contribuem 
com seus saberes e vivências em prol 
das aulas; 

c) o educador é o que pensa; os 
educandos, os pensados; 

c) educador e educandos têm o direito 
e o dever se pensar, a fim de 
construirem, coletivamente, o 
conhecimento; 

                                                 
9 Esta tabela foi criada, originariamente, como parte da publicação desta autora, em 2009. O conteúdo completo pode ser 
acessado por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.eca.usp.br/gestcom/pdf/Prandini_PD.pdf. Acesso em 25 
Jun. 2012. 
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d) o educador é o que diz a palavra; os 
educandos, os que a escutam 
docilmente; 

d) educador e educandos têm voz 
ativa e respeitam as opiniões alheias; 

e) o educador é o que disciplina; os 
educandos, os disciplinados; 

e) o ambiente da sala de aula propicia 
a troca de saberes de forma 
democrática e organizada, sem 
precisar se apoiar na hierarquia; 

f) o educador é o que opta e prescreve 
sua opção; os educandos, os que 
seguem a prescrição; 

f) os educandos têm o direito de 
intervir nas aulas e contribuir com 
idéias e sugestões de assuntos a serem 
abordados como parte do currículo; 

g) o educador é o que atua; os 
educandos, os que tem a ilusão de que 
atuam, na atuação do educador; 

g) educador e educandos podem ser 
protagonistas e trocam de papéis 
durante a construção do saber 
coletivo; 

h) o educador escolhe o conteúdo 
programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a 
ele; 

h) educador e educandos dialogam e 
encontram temas de interesse comum 
e pertinentes ao conteúdo 
programático previsto em lei; 

i) o educador identifica a autoridade do 
saber com sua autoridade funcional, que 
opõe antagonicamente à liberdade dos 
educandos; estes devem adaptar-se as 
determinações daquele; 

i) não há verticalização de funções ou 
de saberes em sala de aula, educador 
e educandos trocam horizontalmente; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do 
processo; os educandos, meros objetos. 

j) educador e educandos são sujeitos 
do processo pedagógico. 

 

Acreditamos que uma atmosfera em que a gestão comunicativa seja real e 

verdadeira influenciará a criação de um ambiente escolar que valorize a igualdade de 

oportunidades e que tenha o respeito pelo outro como pilar fundamental para a vida em 

sociedade. Ademais, Soares também discorre sobre quatro áreas concretas de intervenção 

social em que a Educomunicação está alicerçada: 

a área da educação para a comunicação, constituída pelas reflexões 
em torno da relação entre os pólos vivos do processo de 
comunicação, assim como os programas de formação de receptores 
autônomos e críticos frente aos meios; a área da mediação 
tecnológica na educação compreendendo os procedimentos e as 
reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos das tecnologias 
da informação na educação; a área da gestão comunicativa volta-se 
para o planejamento, execução e realização dos processos e 
procedimentos que articulam-se no âmbito da 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

Comunicação/Cultura/Educação criando ecossistemas 
comunicacionais. E, finalmente: a área da reflexão epistemológica 
sobre a inter-relação Comunicação/Educação como fenômeno 
cultural emergente, o que, no campo da academia, corresponde ao 
conjunto dos estudos sobre a natureza do próprio fenômeno 
constituído pela inter-relação em apreço (SOARES, 1999, p. 27). 
 

Nesse sentido, defendemos que a construção do conhecimento entre estudantes e 

professores seja feita de forma que suas habilidades e competências sejam identificadas e 

utilizadas em prol do grupo. A partir dessa experiência, poderão reter o aprendizado sem ter 

de seguir os moldes da educação formal. 

Na visão “bancária” da educação, o saber é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 
outro (FREIRE, 1987, p. 58). 

 

Salientamos que, se pretendemos que a escola valorize, respeite e amplie o 

conhecimento que seus alunos já possuem, devemos apresentar a ela formas de construir 

conhecimentos com base na coletividade, ou seja, novas formas de atuação pedagógica para 

a troca de saberes, conforme nos orienta Freire (1996, p. 43): 

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental 
é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem 
que ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. 

 
Nesse sentido, comunicação e educação são indissociáveis (Soares, 2002). Juntas, 

elas podem proporcionar uma nova realidade para a escola, facilitando o aprendizado e 

colocando em pauta assuntos e conhecimentos que, muitas vezes, não transitavam por estes 

espaços anteriormente, como as manifestações acerca da cultura e da história africana e 

afrobrasileira10. Além disso, a união da comunicação com a educação é capaz de tornar os 

alunos cidadãos atuantes, conscientes e críticos e ainda colaborar para a produção de 

sentidos identitários positivos em relação à ancestralidade que carregam e que os contitui. 

 
 

                                                 
10 Em janeiro de 2003, com a aprovação da Lei Federal nº 10.639/03, o ensino de História e Cultura Africana e 
Afrobrasileira passou a ser obrigatório nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Posteriormente, em janeiro de 2008, 
essa lei foi incorporada pela Lei Federal nº 11.645/08, que inclui também o ensino de História e Cultura Indígena. Essas 
leis alteram a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e têm o objetivo de promover uma educação que reconhece e valoriza a 

diversidade, comprometida com as origens do povo brasileiro.   
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