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Resumo 

 

A proposta deste trabalho é apresentar e analisar como o tema identidade é trabalhado em 

práticas de mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária. Tal viés vem sendo 

adotado em diversas experiências midiaeducativas realizadas pelos discentes do curso de 

comunicação social com habilitação em jornalismo da Faculdade Maringá (Maringá-PR) e 

Universidade Norte do Paraná (Londrina-PR), bem como no curso de Especialização em 

Comunicação Popular e Comunitária da Universidade Estadual de Londrina (Londrina – 

PR) e se configuram como uma abordagem particular da interface entre os campos da 

Comunicação e da Educação. A metodologia utilizada consiste em um levantamento 

bibliográfica sobre mídia-educação, comunicação comunitária e identidade e um posterior 

relato e análise de quatro experiências mídia-educativas.  
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Introdução 

Entende-se que as experiências midiaeducativas devem buscar a formação de um receptor 

crítico e a produção de uma resposta social às mídias, articulando uma educação para, com 

e através dos meios de comunicação e garantindo, assim, os direitos das crianças e dos 

adolescentes estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Trata-se de não somente 

tornar o público infantojuvenil mais apto e consciente de sua relação com o mundo 

midiatizado, mas também fazê-los refletir e compreender o lugar que os meios de 

comunicação ocupam na sociedade atual - em seus desdobramentos políticos, econômicos, 

sociais e culturais, - a medida em que eles próprios produzem conteúdos midiáticos.   
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A midiaeducação ao formar um receptor crítico e criativo pode conduzi-lo a refletir e 

problematizar a realidade à qual pertence quando articula em sua práxis alguns dos 

pressupostos da comunicação comunitária. Nestes casos, a produção midiática dos sujeitos 

participantes é permeada pela sua própria realidade, - seja ela o espaço escolar, o bairro ou 

a própria cidade -, tendo por base discussões que perpassam pelas questões da educação 

para a participação, do sentimento de pertença e da formação cidadã. Trata-se da mídia-

educação na perspectiva da comunicação comunitária, práxis que se estrutura em oficinas 

que contemplam os temas: identidade, cidadania, relacionamento com a comunidade, leitura 

crítica da mídia, alfabetização na linguagem midiática e produção de mídia. 

Neste contexto de ação e reflexão, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar 

como o tema identidade foi tratado em quatro experiências de mídia-educação na 

perspectiva da comunicação comunitária realizadas com crianças e jovens entre os anos de 

2012 e 2013 em Colorado, Londrina, Maringá e Sarandi, municípios localizados no norte 

do Paraná. Cada práxis foi desenvolvida com públicos e linguagens midiáticas diferentes, 

no caso fotografia, jornal, rádio e televisão. Porém, em todas havia o objetivo de comum de 

incitar os envolvidos a refletirem sobre si mesmos e sua relação com a sua comunidade na 

busca pela transformação social.  

Mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária 

Os meios de comunicação têm se tornado uma escola paralela às instituições que 

tradicionalmente eram encarregadas da educação dos indivíduos, a escola e a família. No 

âmbito da educação informal, a mídia se mostra como importante instrumento por meio do 

qual a sociedade vem se relacionando e compreendendo o mundo que a cerca. A realidade é 

perpassada pela presença dos meios de comunicação, que ocupam um lugar de destaque no 

processo educativo (BACCEGA, 2009). A relação entre crianças e mídias remete à 

discussão sobre os direitos das mesmas, estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes e regulamentados pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 1989, o tema criança e mídia abrange o direito à proteção, à participação e a provisão. 

Buckingham realiza uma reflexão acerca de tais direitos e acrescenta um último que a seu 

ver se coloca como fundamental para a garantia dos três primeiros, o direito à educação.  

As instituições educacionais têm um papel vital para tornar o acesso das crianças mais 

igualitário, tanto às tecnologias de mídia como ao capital cultural necessário para usá-las da 

forma mais produtiva. Elas podem fornecer os meios e o apoio necessário para a 
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participação das mídias dos dois tipos identificados acima. Da mesma forma, elas podem 

desenvolver nas crianças a habilidade de proteger a si mesmas do ambiente das mídias – ou 

de forma mais positiva, de entendê-lo e de lidar efetivamente com ele (BUCKINGHAM, 

2007, p.293). Trata-se da mídia-educação, que nas experiências relatadas neste estudo é 

conceituada como  

[...] adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades comunicativas, 

expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo 

oferecido pelas mídias, para interagir significativamente com suas produções e 

para produzir mídias também. Neste sentido, esta discussão também envolve os 

direitos das crianças, pois mais que prover e/ou proteger as crianças dos meios 

há que se pensar em formas de prepará-las mais eficazmente para as 

responsabilidades do ser criança hoje (FANTIN, 2006, p.31). 

 

Segundo a definição alocada no manual latinoamericano de educação para a comunicação, 

esta prática deve propor a formação de um sujeito crítico e ativo frente aos meios de 

comunicação. Tal busca pressupõe o entendimento do receptor enquanto ser historicamente 

e culturalmente inserido em um grupo social, que participa de diversos processos 

comunicativos e é dotado de uma visão de mundo. Sua posição é ativa na sua relação com 

as mensagens midiáticas, podendo inclusive reelaborá-las e confrontá-las. Desta forma, o 

manual apresenta que 

A Educação para os Meios de Comunicação representa um processo que tende a 

problematizar tanto o conteúdo quanto a relação estabelecida pelo sujeito 

receptor com os meios de comunicação, confrontando a proposta cultural dos 

meios (como parte da sociedade) com a sua própria, esclarecendo as suas 

divergências e convergências (CENECA, 1992, p.20). 
4
 

As possibilidades de intervenção da práxis da mídia-educação na formação de um receptor 

crítico constroem o significado de seu contexto, ou seja, das perspectivas pelas quais ela 

vem sendo pensada e praticada. Essas são apresentadas por Rivoltella como: contexto 

metodológico ou tecnológico; contexto crítico e contexto produtivo, que, respectivamente, 

podem ser traduzidos como uma educação com, para e através dos meios de comunicação.  

Considerando que num processo de apropriação crítica e criativa sempre se 

aprende através das mídias, seja com ou sobre elas, as práticas de mídia 

                                                 
4
 Tradução livre da autora de “ De aqui que la Educación para los Medios de Comunicación represente un proceso que 

tiende a problematizar tanto el contenido como la relación que establece el sujeto receptor con los medios (como parte  de 

la sociedad) con la suya, esclareciendo las convergencias y divergências”.  
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educação dizem respeito à sua concepção como objeto de estudo, como 

instrumento de aprendizagem e como forma de cultura (RIVOLTELLA Apud 

FANTIN, 2006, p.86) 

Atrelar à midiaeducação a função de desenvolver criticamente e criativamente os sujeitos 

consiste em conduzir sua práxis a um objetivo maior que é educar para a cidadania. Nessa 

perspectiva, a formação cidadã assume a alcunha de criar “uma condição para a 

democratização de oportunidades educacionais e de acesso ao saber, o que contribui para 

uma redução das desigualdades sociais” (FANTIN, 2006, p.31). A educação para a 

cidadania, conforme explica Nilda Teves Ferreira (1993), sustenta-se na premissa da 

passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, como forma de retirar dos 

indivíduos a ingenuidade que lhes impede de “discernir o foco da sua dominação” 

(FERREIRA, 1993, p.221).  

Para além das atribuições dadas pelos autores acerca do objetivo maior da mídia-educação 

em formar cidadãos, as práticas desenvolvidas nos cursos de Especialização em 

Comunicação Popular e Comunitária da Universidade Estadual de Londrina e da graduação 

em Jornalismo da Faculdade Maringá e Universidade Norte do Paraná propõem a expansão 

de educação para a cidadania que engloba as questões envolvendo o pertencimento e o 

comprometimento com a realidade local. Trata-se da junção dos campos da mídia-educação 

e da comunicação comunitária. A comunicação comunitária caracteriza-se como um 

processo de comunicação alternativo às práticas do monopólio midiático, visando à 

construção de um discurso próprio (PAIVA, 2003, p. 158). Nesta práxis são abordados 

conteúdos ligados aos interesses da comunidade local, propiciando aos indivíduos o papel 

de protagonistas no processo comunicativo graças à participação efetiva dos envolvidos.  

Os processos de comunicação comunitária caracterizam-se como práticas comunicativas 

sem fins lucrativos, que são balizados pela mobilização social; pela participação popular; 

pela difusão de conteúdos da cultura local e de educação na busca pela ampliação da 

cidadania; pela formação de um discurso próprio que trate dos temas da realidade local; e 

pela democratização de acesso aos canais de comunicação, uma vez que “trata-se não 

apenas do direito do cidadão à informação, enquanto receptor – tão presente quando se fala 

em grande mídia –, mas do direito ao acesso aos meios de comunicação na condição de 

emissor e difusor de conteúdos” (PERUZZO, 2006, p.10). O veículo comunitário deve 

possuir “seu objetivo claro de mobilização vinculado ao exercício da cidadania” (PAIVA, 
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2003, p. 160), balizado em princípios públicos e possuir como interesse os assuntos 

diretamente ligados com o cotidiano do grupo social em questão, para além da função de 

prestação de serviços. 

A prática de comunicação comunitária no Brasil remonta à década de 1960, sobretudo após 

o golpe militar de 1964. Nesta época, buscava-se nas Comunidades Eclesiais de Base; nas 

Pastorais dos Operários e da Terra; e nos centros de documentação e educação popular; a 

conscientização da classe trabalhadora, por meio das propostas de educação popular de 

Paulo Freire alinhadas aos ensinamentos de Gramsci, como um modo de expressão das 

classes populares. Sobre este período, Regina Festa explica que 

No nosso entender, o começo dos anos 70, ou melhor, de 70 a 78 marca a 

existência de processos de comunicação popular atrelada, efetivamente, à 

educação e à cultura popular, através de manifestações políticas que 

instrumentalizaram adequadamente a comunicação. Foi uma fase de emergência 

de canais e meios e de comunicação.  (FESTA, 1986, p. 21). 

 No fim do século XX, as práticas de comunicação popular e comunitária que se realizavam 

preponderantemente nos movimentos sociais e populares; em sindicatos; ONGs e setores 

progressistas da Igreja Católica ganharam espaço em associações e grupos. Esta nova 

configuração gerou uma ressignificação das práxis da comunicação popular e comunitária, 

conforme nos apresenta Cicília Peruzzo  

Neste contexto, o caráter mais combativo das comunicações populares – no 

sentido político- ideológico, de contestação e projeto de sociedade – foi cedendo 

espaço a discursos e experiências mais realistas e plurais (no nível do tratamento 

da informação, abertura à negociação) e incorporando o lúdico, a cultura e o 

divertimento com mais desenvoltura, o que não significa dizer que a 

combatividade tenha desaparecido. (...) Refere-se, pois, a pontos de passagem e 

de convergência entre a comunicação popular e a alternativa, propriamente dita, 

e a comunicação comunitária, que extrapola a dos movimentos populares, 

embora continue em muitos casos a se configurar como tal ou a representar um 

canal de comunicação destes movimentos, ou, no mínimo, a ter vínculos 

orgânicos com os mesmos (PERUZZO, 2006, p.06) 

Neste cenário, a mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária busca 

propiciar uma reflexão sobre a relação estabelecida entre os sujeitos-sujeitos e sujeitos-

realidade a fim de que sua práxis tenha por objetivo despertar e reforçar o seu sentimento de 

pertença e o seu comprometimento com a comunidade da qual participam. Para tanto, os 

trabalhos desenvolvidos neste âmbito possuem como dinâmica de realização oficinas. Esta  

técnica, no campo da Comunicação,  procura contribuir com os modos de expressão nos 
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redutos populares e foi selecionado para ir de encontro com os ideais de Paulo Freire, que 

salienta a necessidade de uma participação ativa e decisiva no modo de ensinar, no qual o 

aprendizado não deve vir apenas do educador, mas também do educando. Assim, ocorre a 

libertação do cômodo, do alheio e do neutro, pois 

Ao experienciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, decidido e consciente, 

os homens já não se dizem neutros. A neutralidade frente ao mundo, frente ao 

histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar o 

compromisso. Este medo quase sempre resulta de um “compromisso” contra os 

homens, contra sua humanização, por parte dos que se dizem neutro (FREIRE, 2001 

p. 19).  

 

Baseada nesta concepção dialógica do ato de educar, a metodologia das oficinas buscou a 

indispensável colaboração de ambos os lados, ou seja, tanto dos pesquisadores quanto da 

unidade pesquisada, pois assim colocou-se em prática a concepção de que “a educação, 

portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o 

sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa 

ninguém” (FREIRE, 2001, p. 28). Nas práxis de mídia-educação na perspectiva da 

comunicação comunitária as oficinas são trabalhadas contemplando os seguintes temas: 

identidade; Cidadania; Relação com a Comunidade; Leitura Crítica da Mídia; Alfabetização 

na linguagem midiática e Produção de mídia. De acordo com a realidade de cada grupo 

participante, são desenvolvidas atividades específicas sobre tais temáticas, com base em um 

entendimento comum a que tais conceitos se referem. Neste trabalho, será apresentado o 

tema identidade e exemplos destas oficinas.   

Identidade 

A identidade é um conceito da qual faz parte a idéia de distinção, de uma marca de 

diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguidos de todas as características 

físicas, de modo de agir e de pensar e da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá 

por meio de interações sociais estabelecidas pela criança. A socialização torna possível à 

criança a compreensão do mundo, por meio das experiências vividas, ocorrendo na 

necessária interiorização das regras afirmadas pela sociedade. No início da vida a família e 

a escola serão os mediadores primordiais, apresentando e significando o mundo social. 

Segundo Vigotsky, a ação do professor de Educação Infantil, como mediador das relações 

entre crianças e os diversos universos sociais nos quais elas interagem, possibilita a criação 

de condições para que elas possam, gradativamente, desenvolver capacidades ligadas à 
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tomada de decisões, à construção de regras, a cooperação, a solidariedade, ao dialogo, ao 

respeito a si mesma e ao outro, assim desenvolver sentimentos de justiça e ações de cuidado 

para consigo e para com o outro. 

Identidade cultural é o conjunto das características que singulariza um povo, resultado da 

interação dos membros da sociedade e de sua forma de interagir com o mundo. A 

identidade cultural é formada pelas tradições, cultura, música, religião, culinária, modo de 

vestir, de falar, entre outros, que representam os hábitos de um povo. O conceito de 

identidade cultural não é simples de ser entendido, porque depende do contexto, da 

realidade que é trabalhada e das inter-relações estabelecidas. Segundo Stuart Hall: 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado. A assim chamada „crise de identidade‟ é vista como parte de um 

processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005, 

p.7). 

 

Verifica-se, que é fundamental entender a identidade e toda a carga de significados que ela 

traz, como algo que se constrói ao longo da vida e não como algo com que se nasce. É 

preciso concebê-la como algo não estático, ou seja, que pode mudar a partir das relações 

estabelecidas e da experiência de vida dos indivíduos. 

Algumas teorias culturais desenvolvidas mais recentemente pelas Ciências Humanas 

desempenharam o papel inovador de questionar o próprio conceito de identidade cultural. 

De acordo com essa nova corrente, muito em voga com o desenvolvimento da globalização, 

a identidade cultural não pode ser vista como um conjunto de valores fixos e imutáveis que 

definem o indivíduo e a coletividade da qual ele faz parte. Um dos mais conhecidos 

exemplos dessa nova tendência, que pensa a questão das identidades pode ser encontrada na 

obra de Nestor Garcia Canclini. Em vários de seus escritos, este antropólogo tem a 

recorrente preocupação de analisar diversas situações nas quais mostra que a cultura e as 

identidades não podem ser pensadas como um patrimônio a ser preservado. Longe disso, ele 

assinala que o intercâmbio e a modificação são caminhos que orientam a formulação e a 

construção das identidades (CANCLINI, 1997). 

O que seria identidade na perspectiva antropológico-social? Segundo Manuel Castells 

(1999, p. 22): “entende-se por identidade a fonte de significados e experiência de um povo”. 
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Segundo a pesquisadora espanhola, Adela Cortina(2005, p.156), a identidade cultural seria 

uma espécie de “sentimento de pertencimento”. O Indivíduo tem que se sentir pertencente 

àquele grupo, comunidade ou nação.  

Coelho (2004) afirma que as identidades, que eram achadas ou outorgadas, passaram a ser 

construídas. As identidades, que eram definitivas, tornaram-se temporárias. A diversidade 

cultural que o mundo apresenta hoje, as múltiplas e flutuantes identidades em processo 

contínuo de construção, a defesa do fragmentário, das parcialidades e das diferenças 

trouxeram, como corolário, uma volatilidade das identidades que as inscrevem em outra 

lógica: a da identificação. Da estabilidade e segurança garantidas pelas identidades rígidas à 

impermanência, mutabilidade e fluidez da identificação. Não é mais possível fechar em 

torno de uma só questão, as referências da prática individual e coletiva e as dimensões em 

que se situam, superpõem-se constantemente em vários estratos vacilantes.  

 

Identidade e mídia-educação na linguagem fotográfica 

 

As oficinas de Identidade desenvolvidas em práxis de mídia-educação na perspectiva da 

comunicação comunitária servem para que os sujeitos participantes conhecessem um pouco 

mais sobre si. Segundo Paulo Freire (2007, p.27), “o homem pode refletir sobre si mesmo e 

colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante 

de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser 

inacabado, que está em constante busca”. Trata-se de uma discussão destinada ao 

reconhecimento de si próprio e, sobretudo, a sua relação com a sua realidade. Entende-se 

que a formação da identidade cultural está relacionada aos territórios em que se vive. 

Assim, para introduzir a discussão e o relato das oficinas de identidade ministradas, faz-se 

necessário delinear o panorama dos locais onde foram desenvolvidos projetos, pelo recorte 

das relações sociais na ocupação urbana.  

Entre os meses de abril e junho de 2012, foram realizadas oficinas de mídia-educação e 

fotografia para três estudantes do 9º ano do Colégio Estadual Olavo Bilac, em Sarandi-PR. 

O intuito das oficinas era promover o sentimento de pertença das participantes em relação a 

sua realidade, tendo em vista que Sarandi é conhecida como cidade dormitório de Maringá-

PR e apresentada como reduto de criminalidade pela mídia local. Os encontros eram 

realizados em período de contra-turno escolar e culminou em uma exposição de fotografias 

feitas pelas estudantes sobre a cidade. O tema identidade foi trabalhado logo na primeira 
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oficina, quando também foram apresentados os objetivos do projeto e construídas 

coletivamente as regras de conduta, e seu intuito foi o autoconhecimento e a apresentação 

de cada participante do projeto, além buscar despertar o sentimento de pertença ao grupo e 

a realidade comum.  

A técnica utilizada contou com cartolina, massinhas e recortes de jornais e revistas. 

Inicialmente, cada participante teve que escrever na cartolina seu nome completo, cidade e 

data de nascimento, como se fosse uma carteira de identidade. O próximo passo foi a 

montagem de seus próprios rostos com a massa de modelar. A instrução foi que elas 

montassem como enxergam a si mesmas e depois colocassem na cartolina como foto da 

identidade. Para completar o cartaz foram distribuídos revistas e jornais entre as 

participantes para que cada uma procurasse figuras e palavras com as quais se 

identificassem.  

Depois dos recortes feitos e adicionados à cartolina, cada participante pode apresentar-se e 

mostrar o trabalho desenvolvido. Durante a oficina, elas foram percebendo que possuíam 

diferenças e semelhanças. Uma das estudantes afirmou que “fazer essa identidade me fez 

refletir em quem eu sou e o que eu realmente quero ser, eu quase não reflito sobre minha 

vida, mas isso foi excelente para eu conseguir pensar nas minhas qualidades e defeitos”. 

Depois de todas as apresentações, foi formado um círculo para uma conversa sobre o que 

mais agrada cada uma e seus planos para o futuro. Para concluir a oficina do dia, as 

participantes ficaram encarregadas de escolher características que definissem o grupo 

formado para o projeto.  

 

Identidade, mídia-educação e jornal 

Um segundo exemplo de como a identidade é apropriada pela mídia-educação na 

perspectiva da comunicação comunitária foi o trabalho desenvolvido em Colorado-PR com 

12 crianças e adolescentes entre sete e 15 anos para a criação de um jornal impresso. Este 

grupo participa de um projeto social, Arte & Vida, em um bairro periférico e com alto grau 

de vulnerabilidade social de Colorado. O projeto oferece aulas de atletismo e futebol na 

busca por contribuir no desenvolvimento social deste público. As oficinas de mídia-

educação foram realizadas semanalmente, entre os meses de agosto e novembro de 2012, no 

contra-turno escolar em uma sala de aula cedida por uma escola do município. Ao fim, os 

participantes produziram um jornal, “A Voz do Povo”, um veículo que foi feito por eles 

com base na realidade de seu bairro, o Jardim Progresso.  
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Em uma sondagem inicial realizada anteriormente à realização das oficinas de mídia-

educação, foi levantado que a maioria dos participantes do projeto Arte & Vida não 

possuíam perspectivas de realizar um ensino superior ou de melhoria em suas condições de 

vida. Este fato direcionou a oficina de identidade, que foi realizada também no primeiro 

encontro com o grupo. Primeiramente, foi solicitado que o grupo formasse um círculo na 

sala de aula e depois foram realizadas as apresentações dos oficineiros e dos participantes. 

A fim de que refletissem sobre suas principais qualidades e também seus defeitos, foram 

distribuídos lápis preto e uma folha de sulfite A4 para que cada um desenhasse frente e no 

verso da folha suas mãos e atribuísse, alternadamente nos dedos, suas habilidades e 

adjetivos e seus defeitos.  Quando todos terminaram a atividade, os participantes 

compartilharam o que haviam escrito no desenho.  

Na última etapa da dinâmica, foi perguntado o que eles entendiam por identidade. Todos 

ficaram em silêncio absoluto até que um participante respondeu que identidade, na opinião 

dele, era um documento pessoal. Aproveitando esse gancho, foi explicado que identidade é 

bem mais que o RG
5
, que é a personalidade de cada um, se fazendo importante para traçar 

os sonhos, os objetivos pessoais e como fazer para alcançá-los.  

 

Os alunos que participaram da pesquisa são crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, que 

fazem parte do projeto social Criança Feliz no Jd. Monte Cristo, Zona Leste de Londrina. O 

objetivo do projeto é ensinar música clássica para crianças e adolescentes da região. Eles já 

possuem uma orquestra que se chama “Orquestra Monte Cristo” e também um coral que se 

chama “Encantar”.  

O tema identidade também foi trabalhado em um projeto de mídia-educação na linguagem 

radiofônica com estudantes do programa Jovem Aprendiz, ministrado pela APAE Maringá-

PR, cujo intuito consistiu em despertar a criticidade dos envolvidos por meio de uma 

reflexão sobre a atual realidade dos deficientes intelectuais e consequentemente da exclusão 

social, por meio da realização de um programa de rádio. Participaram destas oficinas 11 

estudantes da associação, entre 15 e 23 anos, durante os meses de agosto e novembro de 

2012, em reuniões semanais. Estes jovens estavam inseridos no mercado de trabalho e 

capazes de desenvolver atividades sem auxilio de adultos e tem facilidades no convívio 

                                                 
5
 De acordo com o site do Governo Federal, trata-se de um “documento emitido para cidadãos nascidos e 

registrados no Brasil e para nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros. Serve para confirmar a 

identidade da pessoa para solicitação de outros documentos.” Acessado em: 

http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao, 06/08/2012. 

http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao
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social, interagindo com todos no meio onde vivem. O resultado disto é conquista de certa 

independência, o que auxilia esses alunos no processo de inclusão social. 

 

Identidade em oficinas de mídia-educação e rádio 

A oficina de identidade foi aplicada com o desígnio de despertar nos alunos o 

autoconhecimento, a história de cada um, da família e a importância da APAE na vida 

deles. O primeiro passo foi a apresentação dos participantes, seguida pela discussão sobre o 

que seria identidade por meio de slides com imagens ilustrando cada tema discutido, 

tornando mais fácil o debate. A dinâmica usada para esta oficina foi a atividade das mãos, 

em que cada aluno pintou em um papel em branco, as palmas das mãos. Cada dedo indicava 

um tema a ser abordado, como a APAE, a família, os amigos e características pessoais. A 

mão direita representa pontos positivos, e a esquerda pontos negativos. A ideia foi fazer 

com que os alunos compartilhassem informações sobre a sua vida, tornando uns mais 

próximos dos outros. 

Os aprendizes se reuniram em circulo e apresentaram as próprias escolhas, explicando o 

porquê delas. Entre os assuntos abordados estavam a APAE, família, amigos e 

características pessoais. Todos os participantes se mostraram interessados e interagiram 

com a atividade proposta e foram críticos nas falas. Dos temas levantados pelos estudantes, 

foi identificado um ponto que revelou um grande nível de criticidade deles. No momento 

em que os jovens levantaram um ponto negativo sobre a APAE, 90% deles indicaram a 

falta de ensino formal como o principal problema da instituição.  

Para os jovens, o excesso de oficinas oferecidas pela APAE, prejudica a educação. Matérias 

como matemática, português, geografia, história, acabam sendo praticamente excluídas da 

grade escolar. Sobre este encontro, a avaliação da coordenadora do projeto Jovem 

Aprendiz, que acompanhou todas as oficinas de mídia-educação, foi positiva. Para ela, a 

dinâmica usada oportunizou aos aprendizes estimular a falarem sobre si próprios e dizerem 

o que pensam sobre a vida, o que até então era um tabu para eles.  

 

Identidade em prática mídia-educativa e produção audiovisual 

A última experiência de apropriação do tema identidade em práticas de mídia-educação na 

perspectiva da comunicação comunitária trata de oficinas realizadas com crianças 

participantes do Projeto Criança Feliz em Londrina-PR, para o desenvolvimento de um 

telejornal que abordou a realidade do bairro Jardim Monte Cristo, local onde os 
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participantes habitam e o projeto foi desenvolvido. O Projeto Criança Feliz é uma entidade 

que atende as crianças dos bairros carentes: Santa Fé, Monte Cristo, Monte Cristo II (Morro 

dos Carrapatos) e Marabá, local onde vivem famílias de baixa renda e que possui altos 

índices de violência.  

As oficinas de mídia-educação foram desenvolvidas entre outubro e novembro de 2013, em 

encontros semanais na sede do projeto social e teve participação de seis crianças e 

adolescentes entre oito e 14 anos.  

Na oficina de identidade, os participantes tinham que responder algumas perguntas sem 

identificar-se: qual é a cor dos seus olhos? Qual é a cor dos seus cabelos? Qual é a cor da 

sua pele? Qual é sua comida preferida? O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? 

Qual é sua maior qualidade? Qual é o seu maior defeito? O que você quer ser quando 

crescer? Os educandos se envolveram na atividade que foi desenvolvida de uma maneira 

lúdica, porque depois que eles responderam as perguntas, foram distribuídas revistas para 

que eles pudessem recortar coisas que gostavam. As meninas recortaram celular, bijuterias, 

foto de cantores famosos e o único menino que participa das oficinas recortou uma taça 

com sorvete. Depois, foi feita a leitura das respostas de cada um e o objeto escolhido na 

revista e eles tiveram que adivinhar de quem se tratava. Dessa maneira eles refletiram sobre 

si mesmos e descobriram coisas sobre os colegas. 

Na atividade, foi interessante perceber que a maioria deles não sabia definir a cor dos olhos, 

cabelos e pele, eles explicaram que não sabiam descrever suas características físicas, mas 

aos poucos os jovens começaram a responder e descobrir mais sobre eles mesmos, coisas 

simples, mas que eles nunca haviam se questionado. Outro ponto de destaque da oficina foi 

perceber que eles sabiam responder qual era seu maior defeito, mas não sabiam qual era sua 

maior qualidade. Quando questionados sobre o motivo dessa dificuldade, eles explicaram 

que a maioria das pessoas só falava sobre seus defeitos e que por isso não poderiam 

responder essa pergunta. 

Foi então que foi explicado para os educandos o que eram qualidades e que todas as pessoas 

possuem as duas características, e aos poucos eles foram percebendo que tinham sim 

diversas qualidades e que poderiam escolher apenas uma para destacar na atividade.  

 

Análise das práticas desenvolvidas 

As quatro práticas desenvolvidas têm em comum o perfil dos envolvidos: crianças e jovens 

em situação de vulnerabilidade social, residentes nas periferias e bairros considerados 
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violentos das cidades de Maringá, Colorado, Sarandi e Londrina, todas localizadas no norte 

do Paraná com colonização recente entre 50 e 80 anos. Região esta que teve no seu 

desbravamento o cultivo de café e no final da década de 1970 à erradicação total desta 

cultura e substituição pela cultura branca de soja e trigo com mecanização agrícola, 

expulsando a população que dedicava à mão de obra na cultura do café. O êxodo rural levou 

esta população para as periferias das cidades de Londrina e Maringá e que ocasionou os 

bolsões de mão de obra desqualificada que só tinham como experiência o trabalho na 

lavoura de café. Os grupos trabalhados nos quatro projetos são as conseqüências desta 

política agrícola da época da ditadura militar.São, na maioria, filhos de operários, catadores 

de lixos recicláveis, trabalhadores sazonais que não têm acesso à leitura ou 

acompanhamento dos pais nas atividades escolares. Projetos na educação não-formal, nas 

ONGS e Jovem Aprendiz são sempre recebidos com muita expectativa e a dedicação dos 

jovens é evidente e as atividades são sempre muito concorridos. 

Antes de iniciar a sequência de oficinas, sempre procuramos conhecer a realidade dos 

jovens, dos familiares com quem vivem, assiduidade e aproveitamento nas escolas, com 

estas sondagens é que iniciamos  a observação e o diálogo com eles, daí as oficinas serem 

trabalhadas com materiais e métodos diferentes para cada grupo. Como primeira oficina, 

são apresentados os objetivos do projeto e construídas coletivamente as regras de conduta, 

e, como intuito de promover o autoconhecimento e a apresentação de cada participante do 

projeto, além buscar despertar o sentimento de pertença ao grupo e a realidade comum. 

Como eles não têm a prática de dinâmica de grupo, a dificuldade em emitir opinião no 

início é evidente, com a convivência e se tratando de assuntos que falam deles mesmo, aos 

poucos vão se soltando e empolgando em poder falar, verbalizar os seus pensamentos e 

sentimentos.É interessante verificar as lideranças que vão surgindo e também que eles 

percebem e tem opiniões sobre a realidade que os cerca. E aí que vai aflorando a criticidade 

e a criatividade. 

Pode notar-se a auto-estima muito baixa na maioria deste público, principalmente com o 

Grupo da APAE e Projeto Arte & Vida de Colorado, pois eles carregam os problemas 

sociais e familiares para as atividades coletivas no grupo. Estes têm mais dificuldade no 

relacionamento com os colegas, o processo é mais demorado. A importância da discussão e 

construção coletiva das regras de conduta é fundamental, com a participação de cada um 

deles o comprometimento também é maior. 
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Observa-se que eles mesmos ficam surpresos com o desconhecimento acerca de si próprio. 

Isto é, em geral, eles não têm hábito de refletirem sobre si e a sua realidade. Ficam 

encantados e começam a planejar seu futuro, suas expectativas e seus sonhos.  

 

Considerações finais 

O presente trabalho teve por objetivo apresentar e analisar como o tema identidade é 

trabalhado em práticas de mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária. Para 

tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca da mídia-educação; comunicação 

comunitária e identidade, bem como o relato de quatro experiências neste universo 

realizadas com crianças e jovens de Colorado, Londrina, Maringá e Sarandi, todos 

municípios do norte do Paraná. Tais práxis foram desenvolvidas em linguagens midiáticas 

distintas: fotografia, rádio, televisão e jornal, porém, com o mesmo intuito de contribuir 

para que os envolvidos reflitam sobre si mesmo e sua realidade.  

Segundo Freire (1979), a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito, desenvolvendo 

uma reflexão a respeito das condições espaço-temporais de sua realidade, para que ele 

possa, assim, introduzir-se nelas de maneira crítica. As relações que o homem vai 

estabelecendo com o mundo, na medida em que se afirma como ser inacabado, 

temporalizado e situado, são criadas e recriadas como respostas plurais aos desafios que 

este mundo o apresenta.  

 
Quanto mais for levado a refletir sobre sua situcionalidade, sobre seu enraizamento 

espaço-temporal, mais “emergerá” dela conscientemente “carregado” de 

compromisso com a sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples 

espectador, mas deve intervir cada vez mais (FREIRE, 1979, p.61).  

 

Desta forma, as oficinas de identidade apresentadas em seus diversos contextos e públicos 

tiveram como objetivo maior o autoconhecimento, o pertencimento ao grupo e a uma 

conjutura comum. Tais oficinas fazem parte de um conjunto maior de dinâmicas cujos 

temas cidadania, relacionamento com a comunidade, leitura crítica, alfabetização na 

linguagem midiática e produção de conteúdo, se confluem na busca pela transformação 

social e de uma formação cidadã e participativa sobre os meios de comunicação e sobre a 

sua realidade.  
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