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1. RESUMO DO PROJETO INICIAL 

 

Para ser desenvolvido de forma colaborativa entre o Centro de Ciências e Humanidades 

e o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e envolvendo professores das disciplinas 

“Didática” e “Fundamentos da Educação” e respectivos alunos da 2ª etapa dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Física e Ciências Biológicas, o projeto inicial apresentou 

como temática central a educomunicação, área que tem se destacado nos últimos anos 

no âmbito da formação para o exercício consciente da cidadania e que corresponde a 

uma real possibilidade de envolver os sujeitos como autores de um projeto comum, no 

qual responsabilidades são assumidas a partir de problemas reais, que de fato os 

inquietam e sobre os quais verdadeiramente se quer falar, contribuindo para a 

diminuição das desigualdades e oportunizando, ainda, o uso significativo das novas 

tecnologias da informação e comunicação para o atendimento às demandas da 

sociedade. O objetivo central proposto foi o de analisar o processo de construção 

coletiva de comunicação de alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Física e 

Ciências Biológicas, bem como o uso das tecnologias e, principalmente, do ambiente 

Moodle disponibilizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, desvelando o 

potencial formativo das metodologias de educomunicação no ensino superior. Para 

tanto, foram propostos como objetivos específicos: propiciar o desenvolvimento da 

autonomia dos licenciandos na produção e recepção crítica de comunicação; aplicar 

metodologias de educomunicação, com foco na produção coletiva de comunicação 

sobre questões de relevância aos licenciandos; e ampliar as oportunidades de uso das 

habilidades demandadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Os 

procedimentos metodológicos compreenderiam coletas de dados com registros do 

processo de produção coletiva de comunicação, o que incluiria o planejamento, 

execução e avaliação de um estudo do meio na região central da cidade de São Paulo, 

bem como a construção dos roteiros, elaboração e publicação dos produtos finais pelos 

alunos. Pela análise do conteúdo dos registros, seriam verificadas as potencialidades e 

limites da produção coletiva de comunicação em uma perspectiva educomunicativa para 

a formação de futuros professores, considerando-se as condições ofertadas pelas 

disciplinas e pelo ambiente Moodle. 
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2. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A educação, direito constitucional de todo cidadão e tida como base fundamental 

para o progresso da sociedade, cada vez mais tem sido foco de preocupações das 

instâncias governamentais e não governamentais do país. Entretanto, tais preocupações 

corresponderam e continuam correspondendo principalmente à ampliação da oferta de 

vagas nos espaços formais de educação, seja para as crianças, adolescentes, jovens ou 

adultos, onde se processaria a continuidade da ação educativa iniciada no âmbito 

familiar.  

Assim, desde muito cedo uma criança recebe educação: inicialmente, dos 

familiares que a cercam e, em seguida, de ambientes mais formais denominados escolas, 

colégios, faculdades e universidades. Essas diferentes instâncias atuam conjuntamente 

durante anos com o objetivo de formar indivíduos aptos ao exercício de sua cidadania.  

Na atualidade, e frente aos problemas reais de nosso cotidiano, somos cada vez 

mais chamados a assumir que a educação transcende a família e a escola, tornando-se 

uma ação que se processa em diferentes tempos e espaços de nossas vidas: no dia-a-dia, 

no trabalho, navegando na Internet, pela televisão e rádio, jornais e revistas, entre 

outros. E o que há de comum em todas essas oportunidades educativas é a existência de 

um contexto comunicativo, ou seja, somos capazes de receber e, mais, de produzir 

comunicação.  

Dessa maneira, para responderem com qualidade às atuais demandas que a vida 

em sociedade impõe, os espaços educativos devem ser diversificados e promotores do 

exercício consciente da cidadania, construídos e reconstruídos a partir de concepções de 

ensino e aprendizagem que permitam o atendimento a tal finalidade e que prezem pela 

formação de sujeitos capazes de, criticamente, receber e produzir comunicação. 

Devemos ampliar, portanto, a visão reducionista de que a educação se processa apenas 

em espaços formais para a compreensão de que toda a comunidade pode ser educadora.  

Pontua-se, portanto, a necessidade de ampliações das oportunidades para o 

desenvolvimento da autonomia e da consciência crítica sobre o entorno cultural, numa 

perspectiva de formar sujeitos para que se tornem autores de sua própria história, 

ressignificando até mesmo sua participação nas atividades de ensino, seja na escola 

básica ou na universidade.  
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Vale lembrar que preocupações dessa natureza não são exclusivas de espaços 

sociais caracterizados pela carência de recursos humanos e materiais. Formar cidadãos 

que assumam a autoria de sua própria história é uma tarefa educativa obrigatória de 

todas as comunidades humanas e que deve mobilizar diferentes espaços e recursos para 

a sua consecução. Quanto às habilidades para o uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação, é possível afirmar que se situam como pontos focais na 

formação para a autonomia, principalmente quando consideramos as demandas sociais 

dessas habilidades e a exclusão promovida pelas desigualdades de oportunidades 

educativas nesta direção.  

Mesmo no século XXI, momento no qual as discussões no campo educacional 

convergem para a valorização da multiplicidade de espaços e oportunidades para a 

formação de cidadãos conscientes, capazes de compreender e atuar em um mundo cada 

vez mais “tecnologizado” pela ação do homem, permanece forte a noção de que 

aprender significa memorizar novas informações.  

Morin (2000) parte da frase do pensador francês Montaigne “mais vale uma 

cabeça bem-feita que bem cheia” para nos dizer que:  

O significado de “uma cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça onde o 

saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de seleção e 

organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça bem-feita” significa que, em 

vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de:  

-uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas;  

-princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido. 

(MORIN, 2000, p.21)  

Pelo sentido atribuído por Morin (2000) à “cabeça bem-feita”, podemos 

compreender a importância da autonomia intelectual do sujeito que aprende, que 

constrói novos conhecimentos, e não que apenas memoriza informações. E é frente a tal 

importância que devemos objetivar ações educativas comprometidas com a formação 

desse sujeito.  

Na abordagem tradicional do ensino, o indivíduo que aprende é sempre 

considerado como alguém vazio de certos conhecimentos que serão, então, transmitidos 

a ele por alguma via (em geral, pelo professor ou livro didático). Parte-se de um 

pressuposto pelo qual o indivíduo não se encontra em um estado de reciprocidade 
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intelectual com o ambiente que o ensina, isto é, o único conhecimento verdadeiro, o 

raciocínio válido para uma determinada situação, é aquele que será transmitido.  

Buscando um contraponto a tal abordagem, podemos situar duas grandes 

contribuições do campo da psicologia do desenvolvimento que nos trazem a evidência 

de que os processos de aprendizagem e desenvolvimento caminham juntos e são únicos, 

singulares, para cada pessoa. A aprendizagem, assim como o desenvolvimento, é um 

processo interno de cada um, possibilitado pelas diversas situações de interação e 

comunicação entre diferentes indivíduos.  

As situações de ensino, portanto, podem – e devem – ser compreendidas como 

momentos propiciadores do desenvolvimento humano de cada indivíduo e, para tanto, 

necessariamente precisam contribuir para que cada um se perceba como sujeito de sua 

própria aprendizagem, como um ser social que possui sua própria história e 

conhecimentos construídos a partir dela.  

Isso implica que não devemos atribuir ao ensino um papel de “transmissão de 

conhecimentos”, mas sim o de uma ação mediadora dos processos de construção do 

conhecimento de todos aqueles que estão aprendendo. Significa, antes de tudo, dar voz 

aos sujeitos que aprendem, para que as situações de interação e comunicação 

necessárias ao desenvolvimento humano possam se fazer presentes.  

Neste ponto, o diálogo se estabelece como a via que garante a reciprocidade 

intelectual entre os sujeitos envolvidos em determinada ação educativa. Freire (1996), 

ao escrever sobre o assunto, reitera:  

quem tem o que dizer deve assumir o dever de motivar, de desafiar quem 

escuta, no sentido de que, quem escuta, diga, fale e responda. É intolerável o 

direito que se dá a si mesmo o educador autoritário de comportar-se como o 

proprietário da verdade de que se apossa e do tempo para discorrer sobre ela. 

Para ele, quem escuta sequer tem tempo próprio, pois o tempo de quem 

escuta é o seu, o tempo de sua fala. (FREIRE, 1996, p.73)  

Se não temos oportunidade de nos comunicar, ou se somos obrigados a 

memorizar e repetir as comunicações de outra pessoa, não podemos assumir uma 

condição intelectual ativa. Isto é, perdemos a chance de manifestar nossa forma de 

pensar sobre um assunto e de sermos questionados sobre esse pensamento. Perdemos a 

chance de aprender a retomar, buscar novas informações e reestruturar nossa forma de 

pensar. Perdemos, portanto, a chance de conquistar uma maior autonomia intelectual.  
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E são exatamente essas as chances que são vislumbradas em uma ação educativa 

comprometida, de fato, com a formação de cidadãos: momentos que permitam o 

exercício de uma autonomia intelectual por aqueles que aprendem. Momentos que 

levem ao questionamento de suas supostas verdades, incitando-os à curiosidade pela 

busca de outras respostas. Momentos que possam ter uma duração flexível, respeitando 

os diferentes tempos de aprendizagem dos sujeitos.  

Assim, em uma ação educativa, o diálogo pode ser entendido como um 

mediador da aprendizagem, uma vez que ele torna possível a existência das interações 

sociais e comunicações entre os sujeitos necessárias à construção de novos 

conhecimentos.  

Vale reiterarmos que uma ação educativa sustentada pelo diálogo implica numa 

visão de mundo como dimensão indissociável do indivíduo, que o modifica e por ele é 

modificado, e que a autonomia pressupõe uma capacidade de tomar decisões 

responsáveis, e não qualquer decisão. Dessa maneira, a prática dialógica volta-se a um 

significado maior frente à formação da autonomia do sujeito, ao permitir que este, no 

convívio com os outros, se construa como um homem capaz de agir de maneira 

responsável no mundo, de tomar decisões a partir de interpretações conscientes, e de 

participar da criação de novas regras de conduta humana e respeitá-las.  

Atendendo às perspectivas delineadas até aqui, um novo campo vem se 

assentando na busca por uma educação baseada na prática dialógica: a educomunicação. 

Esse novo campo corresponde, parafraseando a definição de Soares (2002), ao conjunto 

das ações destinadas a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em diferentes 

espaços educativos, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações 

voltadas à construção de conhecimentos.  

Ecossistemas comunicativos evidentemente privilegiam o diálogo e, 

consequentemente, a produção coletiva de comunicação. Para Lima (2009):  

É desse exercício constante de falar, se escutar e ser ouvido, atentando para o 

discurso que se vai montando através das palavras que traduzem sonhos, 

inquietações e necessidades reais, que os próprios indivíduos acabam por 

entender que a comunicação é um direito imanente dos seres humanos e, 

como tal, inalienável, ou seja, não pode ser cedido ou barganhado, sob pena 

de destituir o homem da sua própria natureza humana. Vale dizer, nesse tipo 

de proposta, a palavra não é doada ou permitida, nem tampouco retirada. Ela 
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é sabiamente assumida pelos indivíduos dispostos à altivez e autonomia. 

(LIMA, 2009, p.48)  

Finalmente, vale considerar, como reitera Silva (2004), que nos espaços 

educativos há sujeitos que, por desconhecerem os códigos da cultura dominante, 

experimentam dificuldades em acessar o currículo escolar. Sinaliza-se, portanto, para 

um mecanismo de exclusão que se relaciona às desigualdades, em termos de capital 

cultural, entre esses sujeitos.  

A educomunicação corresponde, assim, a uma possibilidade de envolver os 

sujeitos como autores de um projeto comum, no qual responsabilidades serão assumidas 

a partir de problemas reais, que de fato os inquietam e sobre os quais verdadeiramente 

se quer falar, contribuindo para a diminuição das desigualdades e oportunizando, ainda, 

o uso significativo das novas tecnologias da informação e comunicação para o 

atendimento às demandas da sociedade.  

 

3. OBJETIVOS  

 

Frente ao exposto, e buscando contribuir na ampliação das oportunidades 

educativas ofertadas aos alunos de licenciatura da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, foram objetivos específicos da pesquisa: 

 Propiciar o desenvolvimento da autonomia dos licenciandos na produção e 

recepção crítica de comunicação;  

 Aplicar metodologias de educomunicação, com foco na produção coletiva de 

comunicação sobre questões de relevância aos licenciandos;  

 Ampliar as oportunidades de uso das habilidades demandadas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

Estes tópicos responderam ao objetivo geral da pesquisa, pautado na análise do 

processo de construção coletiva de comunicação, bem como o uso das tecnologias da 

informação e comunicação, com vistas a desvelar o potencial formativo das 

metodologias de educomunicação no ensino superior. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. A educação não formal, novas tecnologias e os espaços educativos 

 

Como já afirmado na introdução do presente relatório, o indivíduo não aprende 

apenas na escola, pela denominada educação formal. Há diversos espaços nos quais os 

cidadãos podem construir seus conhecimentos, podendo ser eles caracterizados ainda 

como educação não formal e educação informal. 

Gadotti (2005), define a educação formal como aquela com objetivos claros, 

tendo sua representação pelas escolas e universidades. Assim, depende da elaboração de 

um currículo como diretriz educacional, é hierárquica e burocrática e é fiscalizada pelo 

ministério da educação. Para o autor, toda atividade educacional fora do sistema formal 

deve ser tomada como não formal. Sendo assim, a educação não formal é definida por 

ele como mais difusa que a educação formal, sendo menos hierárquica e menos 

burocrática, possuindo programas que não necessitam ser de um sistema sequencial e 

progressivo, apresentando, ainda, tempos flexíveis e não necessariamente concedendo 

certificados de aprendizagem.   

Gohn (2006) distingue, no âmbito daquilo que Gadotti (2005) define como 

educação não formal, uma terceira categoria denominada educação informal. Trata-se 

da educação em ambientes de socialização, ou seja, é a educação que acontece quando o 

sujeito está em ambientes como clubes, com a própria família, com amigos, entre 

outros. Assim, o que permitiria distinguir a educação informal de uma educação 

nomeada como “não formal” seria a intencionalidade na formação e, portanto, a 

inexistência de objetivos educacionais em um espaço educativo informal. 

A educação não formal corresponde, segundo Gohn (2006), às oportunidades 

educativas baseadas em processos de compartilhamento de experiências em que 

ocorrem capacitação e aprendizagem dos indivíduos em espaços e ações coletivos do 

seu cotidiano programados para tal e, portanto, sem caráter informal. Nessas ações, o 

educador é quem interage com o outro, e o espaço educativo corresponde aos locais 

onde haja interações intencionais entre os indivíduos, com trocas de saberes posto que 

existe a intenção de ações participativas. Assim, há o objetivo de gerar um processo 

educativo pelas relações sociais e capacitação para o cidadão conhecer o mundo a sua 
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volta. Os atributos são voltados para cultura política do grupo, auxiliando a construir a 

identidade de coletividade e com isso espera-se como resultado vários processos num 

conjunto de construção de concepções, valorização de si mesmo, sentimentos de auto-

valorização (GOHN, 2006). 

De modo semelhante, Pivelli (2006) destaca que a educação não formal é 

caracterizada principalmente pela comunicação e por um caráter de relações e, portanto, 

coletivo. E, assim, o constante crescimento e popularização de novas tecnologias da 

informação que podem ser utilizadas como meios de comunicação, e até como meio 

para a educação não formal, acaba recebendo destaque de Gadotti (2005), que faz 

referência à criação de novos espaços do conhecimento que ampliam oportunidades 

para que as pessoas se relacionem e se comuniquem, mesmo a distância, quebrando 

barreiras físicas de comunicação entre indivíduos. 

Sendo assim, observa-se que essas tecnologias despertam um “novo 

encantamento” para fins escolares. É possível, então, sair da barreira física proveniente 

das paredes da escola e possibilitar que os alunos pesquisem e conversem com outros 

alunos ou com amigos, podendo estes ser de diferentes idades, diferentes países e 

cidades e, ainda assim, continua-se com um propósito educacional (MORAN, 1995). 

Moran (1995) também destaca que o mesmo ocorre com os professores diante 

dessas novas tecnologias. O papel deste passa a ser outro, não mais o de pessoa que 

transmite as informações, mas sim o de estimulador da curiosidade dos alunos, para que 

estes queiram procurar, conhecer mais, pesquisar. 

É inegável, na perspectiva tratada, que a educação não formal pode somar-se à 

educação formal em prol da formação dos indivíduos para o exercício da cidadania. 

Entretanto torna-se necessário colocar como pressuposto que o estímulo à capacidade de 

aprender deva ser dado por um professor que, segundo Freire (1996), reconheça que ele 

e seus alunos são produtores de conhecimento, assim devendo ter desenvolvidas ao 

longo do processo educativo sua curiosidade epistemológica. Freire (1996), explica que 

curiosidade epistemológica é a criticização da curiosidade ingênua, ou seja, é o olhar 

mais metódico e científico, mais indagador na procura do esclarecimento em que o 

objeto observado é visto com mais riqueza de detalhes, maior qualidade de estudo, 

contribuindo numa educação para a autonomia do educando. 



11 
 

 
 

Se para Freire (1996) “não há docência sem discência”, para Libâneo (1999) 

“não existe ensino ativo sem o trabalho do docente”. Libâneo (1999) afirma que o 

professor, através do que se chama atualmente de novas tecnologias, deve criar aulas 

que estimulem o aluno a compreender o conteúdo também com autonomia. Para isso, 

esse professor precisa superar as dificuldades se atualizando, conhecendo não somente o 

conteúdo que apresenta aos alunos, como também as próprias características dos seus 

alunos. Para tanto, precisa fugir da aula convencional e desestimulante, sabendo 

diversificar e apresentar uma aula mais dinâmica e diferenciada a cada dia. 

Libâneo (1999) ainda levanta pontos de planejamento e procedimentos que o 

professor precisa usar de modo a conseguir organizar os conteúdos e os recursos 

disponíveis. Para o autor, é necessário que o professor dê condições para o aluno ser 

independente para desenvolver suas habilidades, sendo sempre um orientador, que não 

interfere no processo de aprendizagem com suas ideias, mas que medeia a construção do 

conhecimento. Ainda é preciso fazer perguntas problematizadoras, que incentivem os 

alunos a trabalharem intelectualmente, estimulando o interesse do aluno pelos assuntos 

inerentes à educação formal que contribuem para a participação no contexto político e 

social.  

 Com o poder e auxílio das novas tecnologias da informação e comunicação 

aliado à atitude do professor, a educação não formal e a educação formal podem se unir 

em prol de processos de ensino e aprendizagem que permitam aos envolvidos melhores 

oportunidades educativas para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, construção 

de conhecimentos e, principalmente, a vivência de espaços sociais marcados pelo 

diálogo e colaboração.   

Essa é a linha de pensamento de Moran (2006), que nos diz que as tecnologias 

ajudam a ampliar a comunicação, pois trazem imagens, dados, resumos, tudo de forma 

rápida, na velocidade e na linguagem que os alunos conhecem. Esse autor afirma que 

antes de chegar à escola, o indivíduo já passou por processos de educação através da 

família e da mídia eletrônica.  

Do mesmo modo que Freire (1996) e Libâneo (1999), Moran (2006) afirma que 

o papel do professor é ajudar o aluno a interpretar os dados recebidos, relacioná-los e 

contextualizá-los e que esse aluno precisa amadurecer para aprender e incorporar o real 

significado das informações que recebe. Existem alguns caminhos a serem percorridos 

para se chegar a essa maturidade e, segundo Moran (2006) esses caminhos são os da 
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vivência, dos experimentos, da descoberta de novas dimensões, do equilíbrio e da 

integração sensorial, racional, emocional, ética, pessoal e social, caminhos do 

pensamento divergente, dos questionamentos, da interação, do interesse, da necessidade 

de entender os objetivos, da criação de hábitos, do estímulo, do prazer em entender um 

assunto. 

Moran (2006) ainda reitera que o professor consegue fazer o aluno participar 

ativamente do processo de aprendizagem adotando princípios simples que vão desde a 

integração das tecnologias, aproximando as mídias e as atividades, passando a variar 

suas técnicas de dar aula para fugir da previsibilidade, chegando até a diversificação, 

mesmo que precise improvisar, valorizando e equilibrando tanto a comunicação 

presencial como a comunicação virtual. 

Assim, é possível vislumbrar um propósito maior que é o de trazer informações 

de fora para a escola, inserindo os alunos num cotidiano em tempo real, integrando-os e 

fazendo-os participar ativamente, alcançando os objetivos da educação formal a partir 

dos benefícios da educação não formal, notadamente aqueles vinculados à ampliação 

dos espaços para a comunicação. 

Para Martirani (2008) comunicação e educação são relacionadas, sendo 

“possível afirmar que não há educação sem comunicação, nem tampouco comunicação 

sem educação” (p. 1). Como a mídia pode ser considerada um instrumento de 

comunicação social, esta acaba desempenhando funções educativas, demandando a 

necessidade de trabalhar no âmbito da educação, além de ter de se aprimorar em suas 

capacidades de comunicação para fins educativos (MARTIRANI, 2008). 

Na mesma direção, Soares (2000) afirma que há um reconhecimento da relação 

entre comunicação e educação como um novo campo de intervenção social e de atuação 

profissional. Para tal, Corrêa (2007) destaca que é preciso entender como ocorre essa 

comunicação, necessita-se compreender sobre sociedade de massas, em que a mídia é o 

agente que integra as comunidades.  

Isto é, os meios de comunicação de massa, acabam por serem integradores da 

sociedade, de modo que, ao dirigirem informações aos indivíduos, estes se sentem parte 

integrante da sociedade por compartilharem certos valores que ali se encontram 

(CORRÊA, 2007). Por outro lado, e ao mesmo tempo, como é destacado por Martirani 

(2008, p. 2) “… os meios de comunicação social acabam por desempenhar, querendo ou 
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não, funções educativas (complementares e/ou expandidas) ou (des)educativas 

demandando a necessidade de se trabalhar no âmbito da educação…”. 

E é a partir desses aspectos, relacionados à educação não formal e às novas 

tecnologias da informação e comunicação, que começam a se basear os princípios de 

um novo campo educacional denominado educomunicação. 

 

4.2. Educomunicação 

 

Soares (2000) define educomunicação como um conjunto das ações que 

englobam todos os processos de criação e fortalecimento de ecossistemas 

comunicativos em espaços diversos, desde as escolas, passando por emissoras de TV até 

centros de educação à distância. Seria uma forma de conscientizar os indivíduos de sua 

capacidade como agentes de comunicação, levando-os a reconhecer e exercer o seu 

direito universal à liberdade de expressão. Segundo o autor, é possível entender a 

educomunicação também como um novo campo para melhorar os ambientes 

comunicacionais, tornando-os livres, abertos e democráticos, que garante oportunidades 

de expressão para todos. Para ele, há 4 principais áreas da educomunicação: 

a) área da educação para a comunicação (...); 

b) a área de mediação tecnológica na educação (...); 

c) a área de gestão da comunicação no espaço educativo, voltada para o 

planejamento, execução e realização dos processos e procedimentos que se 

articulam no âmbito da comunicação/cultura/educação (...); 

d) a área de reflexão epistemológica sobre a inter-relação 

comunicação/educação como fenômeno cultural emergente (...). Defendemos 

que cada uma dessas áreas e seu conjunto sejam pensados e promovidos a 

partir da Educomunicação. (SOARES, 2000, p. 22 e 23) 

Sendo assim, como mencionado no item C, pode-se dizer que a educomunicação 

é voltada aos processos e procedimentos. Mas vale reforçar, como destaca Soares 

(2010), que a educomunicação não tem como objetivo o produto, ou o resultado das 

produções das peças de comunicação, mas sim a construção, e principalmente o 

processo da produção coletiva de comunicação. 

Mas ainda é necessária uma atenção especial para as tecnologias mobilizadas 

para a comunicação, já que se devem criar as denominadas mediações tecnológicas nos 
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espaços educativos (SOARES, 2002). Isso implica dizer que é necessário o preparo do 

professor e dos alunos para utilizar destas novas tecnologias de modo adequado no 

processo de ensino e aprendizagem (SOARES, 2002; MORAN, 1995). 

Utilizando adequadamente essas novas tecnologias voltadas à educação, 

normalmente denominadas Tecnologias da Informação e Comunicação, é possível 

realizar um trabalho com os alunos em que possa se estimular a curiosidade, fazendo-os 

se questionar, e estimulando-os a uma busca de conhecimentos e construção de saberes, 

caracterizando assim um espaço de educomunicação (SOARES, 2006). 

Tal trabalho deve visar à participação dos alunos, de modo que estes tenham de 

pesquisar e formular respostas, ajudando assim no desenvolvimento da sua autonomia, 

como já referenciado anteriormente, reiterando, neste ponto, que Freire (1996) destaca a 

importância da pesquisa na educação, pois como diz o autor “… pesquiso para 

constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo.” (p. 29). 

E nesse ato de pesquisar, educar e se educar, têm-se algumas bases da 

educomunicação. O aluno durante o processo de produção de comunicação necessita 

pesquisar, discutir, formular e reformular ideias, e principalmente saber ser crítico sobre 

sua própria produção (SOARES, 2006). 

Vale destacar que a educomunicação não foca no individuo, mas sim o coletivo. 

Dessa forma, como ressalta Soares (2006), as críticas e ideias provenientes do processo, 

são geradas a partir de diferentes pontos de vista dentro do grupo, que geram discussões 

e reflexões sobre a produção e divulgação da comunicação. 

Pode-se dizer, portanto, que a “educomunicação (…) estrutura-se de modo 

processual, mediático, transdisciplinar e interdiscursivo, sendo vivenciado pelos seus 

atores através de áreas concretas de intervenção social” (SARTORI e SOARES, 2005 p. 

8). 

Desse modo, ressalta-se novamente a importância do processo na 

educomunicação, que além de desenvolver as características interdiscursivas e 

transdiciplinares, permite, juntamente com a mediação do professor, o desenvolvimento 

da autonomia dos alunos (SOARES, 2002; SOARES, 2006).  

A autonomia, segundo Freire (1996), é muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem. E durante um trabalho de educomunicação é possível perceber que esse 

incentivo ao desenvolvimento da autonomia do aluno é constante, já que vem do aluno a 
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iniciativa do trabalho, além das avaliações criticas do próprio trabalho no intuito de 

melhoria de suas próprias ações (SOARES, 2006). 

Sendo assim, há na educomunicação também questões importantes relacionadas 

ao processo de ensino e aprendizagem, bem como a formação de indivíduos críticos e 

autônomos (FREIRE, 1996). Além disso, a educomunicação promove nos alunos a 

curiosidade, já referenciada anteriormente em Freire (1996) como ponto importante no 

processo de aprendizagem, já que ela motiva os indivíduos a procurar mais informações. 

Como alertado por Moran (1995) e Freire (1996), as tecnologias da informação e 

comunicação mobilizadas na educação não garantem por si somente um salto 

qualitativo na formação, já que podem atender a uma ação educativa caracterizada pelo 

autoritarismo docente. Entretanto, se tirada a liberdade do aluno durante sua produção 

de comunicação e aplicado um método de censura ou de indução da escolha, perde-se 

toda a característica de um projeto de educomunicação. E como diz Moran (1995) “é 

frustrante (…) constatar que muitos só utilizam essas tecnologias nas suas dimensões 

superficiais, alienantes ou autoritárias” (p. 6). 

Em relação aos recursos didáticos, Fonseca (2001) destaca que estes não devem 

se limitar aos recursos audiovisuais e, portanto, deve-se preocupar em atender a 

necessidade dos alunos. Dentre as novas tecnologias da informação e comunicação, 

destacam-se atualmente as redes sociais virtuais, que pelo seu crescente número de 

usuários, acessibilidade e seu caráter comunicativo podem ser um interessante 

instrumento mobilizado na educomunicação. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa foi realizada colaborativamente entre o Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde e o Centro de Ciências e Humanidades da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, envolvendo inicialmente professores das disciplinas 

“Didática” e “Fundamentos da Educação” e respectivos alunos da 2ª etapa dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Física e Ciências Biológicas. 

Para a coleta de dados da pesquisa no primeiro semestre letivo do ano de 2011 

foram realizadas as seguintes etapas:  
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1) Levantamento de campo: os professores realizaram um estudo prévio da região 

central da cidade de São Paulo para o levantamento de dados e elaboração de um roteiro 

para orientação do Estudo do Meio a ser realizado posteriormente com os alunos das 

disciplinas envolvidas. 

2) Os alunos de cada curso separadamente foram reunidos no laboratório de informática 

da Universidade, já pré-divididos em cinco grupos e, com o auxílio do ambiente 

Moodle, definiram a distância o assunto que seria abordado em suas produções coletivas 

de comunicação e planejaram ações para o estudo do meio. 

3) Após essa definição, os alunos de todos os cursos se reuniram em uma manhã de 

sábado (26 de março de 2011) no centro da cidade, onde foram presencialmente 

apresentados uns aos outros pela primeira vez. Partiram, então, de um ponto em comum 

(Estação República do Metrô) para realizarem a tarefa de observar, registrar por meio 

fotográfico, por vídeos ou por escrito o que lhes fosse conveniente de acordo com as 

ideias inicialmente trocadas via Moodle.  

4) Foram escolhidos oito pontos de encontro a cada 30 minutos para que todos 

pudessem localizar os professores e alunos, compartilhassem ideias e prosseguissem 

com suas observações e registros. 

5) Ao término dos oito intervalos de tempo, houve o encontro final em que ficou 

decidido que cada grupo teve um tempo para estabelecerem combinados para o próximo 

passo que seria o de escolha do gênero e criação da produção, sendo que era de ciência 

dos alunos que, por estarem divididos em cursos diferentes, deveriam se comunicar e 

criar suas produções através do ambiente Moodle disponibilizado pela instituição. 

6) Após o estudo do meio, os alunos foram novamente reunidos no laboratório de 

informática da universidade para a efetivação da produção coletiva de comunicação, 

quando tiveram a oportunidade de iniciar a produção, devendo discutir no ambiente 

moodle com os demais integrantes de seu grupo sobre o tipo de produção escolhida, 

qual o tema, os materiais obtidos no levantamento da saída de campo, o modo como o 

grupo trabalharia e de que forma a produção seria publicada.  

7) A publicação das produções foram realizadas em espaços apropriados da Internet 

(blogs, vlogs, entre outros) e apresentadas em sala de aula no final do semestre letivo.  

8) Todas as etapas acima foram consideradas em processos de autoavaliação conduzidos 

ao longo do semestre letivo.  
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 No segundo semestre letivo de 2011, foram replicados os passos de condução do 

trabalho com algumas modificações, a saber: 

1) Além dos alunos da 2ª etapa dos cursos de Licenciatura em Matemática, Física e 

Ciências Biológicas, participaram também alunos do curso de Licenciatura em Química. 

2) O ambiente Moodle foi substituído pela rede social Facebook como espaço para o 

trabalho a distância dos alunos dos diferentes cursos, adotando-se a ferramenta de 

criação de grupos disponibilizada pela própria rede social. 

3) O estudo do meio, realizado em 24 de setembro de 2011, seguiu programação similar 

a do semestre anterior, porém foram organizados 6 grupos de trabalho. 

Um dos princípios da pesquisa realizada foi sustentar a viabilidade de projetos 

interdisciplinares de produção coletiva de comunicação com recursos de fácil acesso e 

de baixo custo. Desta forma, os alunos utilizaram câmaras fotográficas simples, 

inclusive aquelas de aparelhos celulares para realização de seus registros.  

Para análise dos dados coletados, foram adotados os seguintes procedimentos:  

1) Reuniões semanais com os alunos (bolsista e voluntários) envolvidos, para a 

programação das etapas e avaliação contínua das atividades realizadas.  

2) Registros com fotografia e vídeo das atividades realizadas (encontros nos 

laboratórios de informática, planejamento das atividades em sala de aula, estudo do 

meio e produções). 

3) Todos os registros foram objeto de análise desta pesquisa e resultaram em dois 

Trabalhos de Conclusão de Curso de alunos (um bolsista e um voluntário), além de 

consubstanciarem-se em material adotado para a formação continuada de docentes da 

instituição de ensino superior sede do trabalho;  

A análise dos registros, permitiram a verificação das potencialidades e limites da 

produção coletiva de comunicação em uma perspectiva educomunicativa para a 

formação de futuros professores, considerando-se as condições ofertadas pelas 

disciplinas, pelo ambiente Moodle e pelo Facebook.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados apresentados e discutidos abaixo inicialmente se referem aos registros 

das distintas etapas de produção dos trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre 

letivo de 2011. Sequencialmente, serão apresentadas as razões que justificaram a 

continuidade do processo de coleta de dados por mais um semestre letivo, com destaque 

quanto ao uso da rede social Facebook no lugar do Moodle. 

Primeiramente, no laboratório de informática, o professor explicou aos alunos o 

funcionamento das ferramentas do ambiente Moodle disponibilizadas para a realização 

do trabalho e apresentou a proposta do projeto.  

Um aluno do curso de Ciências Biológicas informou ao professor que não havia 

entendido o que precisava fazer. Prontamente o professor retomou a explicação da 

proposta. 

Assim que o professor elucidou a questão, o aluno arguiu: 

- “Ah! Entendi, eu vou precisar sair da minha zona de conforto?” 

A fala do aluno parece estar inserida no contexto do que Moran (2006) nos 

mostra com relação aos alunos estar acostumados a receber informações prontas do 

professor. Com isso não tomam a decisão de produzir algo por si próprio, se sentem 

desconfortáveis quando estimulados pelo professor a tomarem suas próprias decisões 

com relação ao que produzirem. 

Entende-se também a afirmação de Gadotti (2005) sobre a escola precisar ser 

ousada, promover a autonomia do aluno, fazendo-o construir e reconstruir 

conhecimento, sendo o espaço do laboratório de informática, no momento da pesquisa 

destacado, um ciberespaço que dá essa oportunidade ao aluno.  

Neste âmbito, foi perceptível o fato de que, dos cinco grupos de trabalho, apenas 

dois realizaram buscas na internet a respeito do Centro de São Paulo, já procurando 

delimitar temas de estudo. Os demais se dispersaram e foi necessário que o professor se 

aproximasse dos grupos e incentivasse a retomada da proposta feita no início da aula. 

No final dessa atividade, apenas um grupo não chegou a uma delimitação inicial para o 

estudo do meio que seria realizado. 
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Como afirma Moran (2006), o aluno precisa estar maduro para aprender e 

incorporar o real significado das informações que recebe, pois ao estar acostumado a 

receber informações prontas, pode não perceber que a mudança de espaço não significa 

não ter aula, mas sim uma oportunidade de adquirir e produzir seu próprio 

conhecimento. 

Parece que, conforme alerta Freire (1996), alguns alunos tiveram dificuldade em 

entender que estavam sendo estimulados a tomar decisões próprias, a serem autônomos, 

uma vez que não estão habituados na educação formal a projetar-se para o mundo e 

transformá-lo, apenas se conhecem como objetos da educação que acatam as decisões 

do professor. 

Talvez por esse motivo o professor tenha percebido a necessidade de intervir e 

redirecionar os grupos para a proposta de trabalho. Ainda como indica Freire (1996), o 

professor deve saber utilizar o momento de dificuldade do aluno para incentivá-lo a 

raciocinar e formar seu conhecimento, direcionando-o de forma mais lúdica, sem 

cobranças ou indução, pois ocorre assim, uma interação mais estreita entre eles. 

Num segundo momento, durante a etapa do estudo do meio no centro da cidade, 

ocorreram diversas situações em que os alunos interagiram entre si, porém parece não se 

ter alcançado uma experiência interdisciplinar, mas sim multidisciplinar, uma vez que 

ao se verem inseridos em grupos heterogêneos opinaram sobre suas observações, cada 

um com sua visão de curso, como será descrito a seguir. 

Foram divididos os cinco grupos que continham alunos dos cursos de 

Matemática, Física, Ciências Biológicas, um aluno da Letras e um aluno da Filosofia – 

estes dois últimos cursando as disciplinas fora de seus cursos de origem. Alguns grupos 

haviam definido na primeira etapa, como pauta, analisar aspectos arbóreos da cidade, 

moradores de rua e artistas de rua, verificar o histórico do Teatro Municipal de São 

Paulo devido ao seu centenário nesse ano. Outros grupos não haviam definido o tema 

central de observação.  

Grupo 1: trataria da análise sobre os moradores de rua, aspectos arbóreos, 

moradores de rua e artistas de rua, ao se depararem com uma borboleta, interagiram 

entre si, comentaram sobre o que viam cada um com seu ponto de vista, como por 

exemplo: 
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Aluna da Biologia: “Olha gente, é tão lindo, olha a borboleta, olha que lindo e 

ninguém vê isso no dia a dia.” 

Aluno da Física: “A borboleta é pequena.” 

Aluna da Biologia: ”Não é não, daqui eu estou vendo ela. As borboletas não são 

muito maiores que isso.” 

Em outro momento esse grupo passa por uma pessoa que joga uma garrafa de 

plástico no chão, sendo que a lixeira está bem próxima. 

Aluno da Física: “Pessoal, não pisem na grama. Nossa, olha o lixo ali, difícil de 

achar, hein?” 

Andando próximo ao Teatro Municipal uma aluna da Biologia comenta sobre o 

mau cheiro. 

Aluno da Filosofia: “Cheiro de civilização. Xixi não é amônia?” 

Aluna da Biologia: “É sim, mas em grande quantidade pode causar efeitos 

horríveis.” 

Sob o aspecto de interdisciplinaridade parece que os alunos não conseguiram 

interagir em torno de um problema comum sobre o qual reconhecidamente se 

debruçariam. Cada um expressava sua opinião conforme a sua área de conhecimento, 

não procurando chegar a um ponto em comum, que poderia ser o da questão descrita na 

Carta das Cidades Educadoras de que as cidades são espaços com possibilidades tanto 

educadoras quanto deseducadoras ao discutirem o odor ou o ato da pessoa de jogar o 

lixo no chão. Esse grupo teve a oportunidade de discutir esse aspecto em conjunto, 

porém parece não ter percebido que o momento era de trocas de experiências comuns.  

Se por um lado não trocaram ideias sobre um projeto comum, por outro parece 

que foram muito felizes no olhar sobre a cidade, no entendimento de trabalho em grupo, 

pois conseguiram expor suas opiniões sem constrangimento, mesmo sendo de cursos 

diferentes, fazendo um trabalho novo e em local diferente da sala de aula, 

caracterizando assim, o espaço não-formal citado por Gadotti (2005) e Gohn (2006), 

como espaço de participação de atividades em grupo, independente de idade e no caso, 

áreas de estudo.  

Grupo2: grupo que havia definido como pauta o estudo do histórico do Teatro 

Municipal de São Paulo, não percorreu os pontos determinados no início dos trabalhos, 
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mas se dirigiram diretamente ao Teatro e lá obtiveram dados para sua produção, 

inclusive descobrindo próximo ao local o Museu do Teatro Municipal, até então 

desconhecido do restante dos grupos e dos professores da Universidade. 

No encontro marcado para o ponto do Teatro Municipal, esse grupo informou 

aos demais sobre a existência desse museu e todos se dirigiram para o local a fim de 

conhecer melhor a história do Teatro e o próprio museu. 

Essa experiência proporcionou aos demais alunos participantes do projeto um 

aprendizado sobre a cultura da cidade, obtendo novos conhecimentos e vivenciando a 

interculturalidade descrita por Marandino (2000), em que os museus podem ser 

parceiros em espaços de educação não-formal e que pela sua cultura própria, podem 

oferecer uma interação com a escola, possibilitando ao indivíduo a inter-relação entre 

diferentes culturas, apontada por Candau (2000). 

Grupo3: não havia definido pauta na etapa de reunião no laboratório de 

informática e, ao chegarem ao ponto de partida para a coleta de dados, iniciaram sua 

tarefa fotografando os animais do espaço, que era uma praça. Com o passar do tempo e 

a mudança de locais de encontro, foram diminuindo a quantidade de animais e o grupo 

mudou o foco, passando a fotografar a arquitetura da cidade, prédios mal conservados, 

pichações. 

 Foi perceptível a influência da falta de uma proposta inicial para as observações 

que o grupo realizaria na dispersão dos olhares dos três alunos, o que nos leva à 

metodologia do projeto “Cala-boca já morreu” que, segundo Lima (2009), 

proporcionaria uma interação entre os participantes, para assim haver a organização 

social e a fluência do trabalho mediante as apresentações prévias entre concordâncias e 

divergências entre as ideias de todos. 

Grupo 4: representado na ocasião por apenas dois alunos, um do curso de Letras 

e outro da Biologia, no estudo do meio fizeram coleta por meio de filmagem e 

fotografias com foco na importância do centro histórico da cidade. Eles fizeram uma 

filmagem entrevistando um catador de papelão, relatando sua vida nas ruas, o motivo da 

não conservação e como se encontra o centro hoje. 

Grupo 5: esse grupo foi formado por alunas do curso de Biologia e já na 

primeira etapa do projeto haviam decidido trabalhar com fotos da arquitetura da cidade 

sob o tema da cidade vista com um olhar de baixo para cima. Com essa pauta, no estudo 
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do meio, o grupo fotografou diversos prédios, estátuas, esculturas e os locais de ponto 

de encontro com a câmera fotográfica posicionada numa visão do chão para cima, 

mostrando assim, um ângulo diferente da cidade. 

Esses dados nos levam a pensar que os dois últimos grupos, ao focarem seus 

trabalhos no centro e na arquitetura da cidade mostraram percepção da proposta do 

projeto e trabalharam de forma autônoma, com maturidade e clareza do que estavam 

fazendo, promovendo a produção de novos conhecimentos citada por Freire (1996) e 

Gadotti (2005), através da curiosidade epistemológica, já que tinham o olhar voltado ao 

mesmo espaço, mas com diversidade de ideias.  

Parece que a constituição heterogênea de todos os grupos, em termos de cursos 

de origem, contribuiu para um trabalho rico em trocas de ideias e experiências que os 

possibilitou compartilhar através das tecnologias da informação e comunicação, numa 

produção coletiva, seus olhares que geraram saberes e aprendizagem política, segundo 

Gohn (2006), criadas em espaços de educação formal e não-formal. 

Após a saída a campo, os grupos deveriam ter se comunicado e trocado ideias e 

informações via ambiente Moodle disponibilizado na rede da instituição, porém não o 

fizeram, levando assim o professor a reuni-los alguns dias após a saída a campo 

novamente no laboratório de informática para a etapa da produção coletiva de 

comunicação. 

A fala inicial dos alunos após o professor ter explicado os passos a serem 

seguidos e descritos no ambiente Moodle caracterizaram acomodação por parte de 

alguns grupos, como será descrito abaixo. 

Alunos questionando o professor: 

Aluno: “Que título colocar?” 

Aluna: “Você não vai dar dicas, dizer o que tem que fazer?” 

Aluna: “Como trabalharemos?” 

O professor responde para essa aluna que deveriam iniciar as produções 

escolhendo os meios pelos quais iriam disponibilizar a produção. 

Aluna: “Vou trabalhar com site, blog dá muito trabalho. Esse negócio de ficar 

interagindo com as pessoas não dá! 
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O professor então informa ao grupo da existência de outro caminho que não o 

blog, que seria o denominado Tumblr, explicando ser um misto de blog com twitter, que 

possibilita ao usuário postar fotos e também textos.  

Nas situações descritas parece que os alunos estavam esperando o professor ditar 

o que seria feito e o modo como eles deveriam produzir seus trabalhos, porém não 

acontecendo isso, eles iniciaram suas produções cada grupo tomando seu caminho. 

O grupo 1 teve uma desistência de um aluno do curso de Física, o que 

desestruturou a pauta inicial, fazendo com que o grupo reformulasse seu tema e 

recorresse à pesquisa na internet para obter informações, poemas e fotos sobre 

moradores de rua, já que o aluno desistente era o detentor das fotos tiradas na saída a 

campo. 

Em pouco mais de uma hora aula, esse grupo já havia encontrado fotos, poemas 

e informações necessárias para iniciarem sua produção coletiva de comunicação que 

decidiram disponibilizar via blog na rede social de comunicação. 

O grupo 2, que trataria do histórico do Teatro Municipal, estava tentando 

encontrar outra forma de socializar a sua produção que não via internet, porém com o 

auxílio do professor, que os questionou que outros meios poderiam ser utilizados para 

que fossem disponibilizados os resultados dos trabalhos, decidiram utilizar também o 

blog na rede social.  

O grupo 3, como não havia definido pauta, resolveu trabalhar com fotos de 

esculturas do centro da cidade, mesmo não tendo muitas fotos sobre o tema. Isso os 

levou a procurar também na internet por algumas fotos e quando não encontraram 

exatamente o que procuravam, um dos integrantes do grupo entrou no twitter e 

escreveu: “Alguém sabe aonde encontrar a história de alguma escultura da cidade de 

São Paulo?” 

Os dois alunos do grupo 4, assim que chegaram na sala, baixaram as fotos da 

máquina e iniciaram a produção de um blog sobre o tema voltado para a importância do 

centro histórico da cidade e o estado de conservação em que ele se encontra, 

aparentemente demonstrando bastante clareza do que fariam. 

O grupo 5 trabalhou sua produção desde a chegada no laboratório já preparando 

o blog em que seria disponibilizada a produção de fotos sobre a visão da cidade de 

baixo para cima, escolhendo as fotos, as cores que ficariam melhor para o site, o fundo, 



24 
 

 
 

as mensagens, todos os passos necessários para a criação do blog também demonstrando 

autonomia e percepção do poder que as tecnologias da informação e da comunicação 

exercem sobre quem os utiliza. 

Conforme Moran (2006) alerta, alguns grupos e alunos pareciam não ter 

compreendido que esses meios servem não somente para diversão e troca de 

informações, mas também para produzir e criar conhecimento, já outros grupos estavam 

vivenciando os ecossistemas comunicativos citados por Soares (2000b).  

Ainda segundo as ideias de Moran (2006), parece que o grupo que não 

demonstrava clareza de entendimento sobre a proposta do projeto, poderia ser inserido 

no quadro de alunos que se beneficiam das oportunidades trazidas pelas novas 

tecnologias, mas não as interpretam como meio de produzir, para formar sua cidadania. 

Esse comportamento tende a se enquadrar no contexto de Freire (2010) que fala 

de conhecimento como depósito, uma vez que, num primeiro momento, os alunos não 

souberam agir por conta própria já que estão habituados a aceitarem o que o professor 

apenas repassa aos alunos como informação, não sabendo agir livremente, raciocinar e 

criar.  

Ao produzirem comunicação coletiva, os grupos estariam exercendo a 

educomunicação que capacita o indivíduo a ser agente de comunicação e exercer sua 

liberdade de expressão, conforme Soares (2000b) e Lima (2009), que defendem o 

direito do indivíduo a realizar essa produção e distribuí-la tendo a escola como uma 

aliada. 

Cabe ressaltar que o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação 

inseridos na educação formal pode ser complementado pela diversidade de opções que a 

educação não-formal oferece, gerando assim benefícios para os alunos. Com o auxílio 

do professor, que deve ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem, os 

espaços educativos podem estar dentro da escola de forma ampla, trazidos através dos 

meios virtuais e tecnológicos que são a realidade de linguagem entre os alunos 

atualmente. 

As produções coletivas de comunicação realizadas no primeiro semestre letivo 

de 2011 acabaram ocorrendo com a participação bastante desigual dos alunos dos 

diferentes cursos de Licenciatura envolvidos. Coube, no final, aos alunos do curso de 

Ciências Biológicas, as decisões fundamentais acerca das produções. Averiguando as 
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razões do ocorrido a partir das autoavaliações dos grupos, foi perceptível que o fator 

preponderante para a falta de interação entre os alunos dos diferentes cursos foi o 

ambiente Moodle, já que há pouca familiaridade dos alunos que estão iniciando o curso 

superior com as ferramentas de educação a distância e, adicionalmente, ocorreram 

dificuldades técnicas para a abertura de um espaço comum de trabalho para alunos dos 

diferentes cursos. 

Cabe salientar que as razões alegadas referem-se aos registros de autoavaliações 

dos alunos, pois permanece a hipótese de que, de fato, o “trabalhar em grupos em 

projetos interdisciplinares” seja uma atividade intensamente difícil independentemente 

de ser oferecida toda a oportunidade de comunicação entre os participantes. 

De toda a forma, a equipe de pesquisadores replicou a proposta no segundo 

semestre letivo de 2011, integrando, ainda, os alunos do curso de Licenciatura em 

Química. No entanto, para essa segunda experiência, optou-se pelo uso da rede social 

Facebook em alterativa ao Moodle. 

Decidiu-se pela aplicação um questionário que foi respondido pelos alunos 

(Apêndice I) antes da saída ao centro de São Paulo com o intuito de obter informações a 

respeito da frequência de uso da rede Facebook pelos alunos antes da mesma ser 

utilizada para fins acadêmicos, bem como a frequência de uso da internet, os principais 

usos da mesma e a opinião dos alunos para a realização do trabalho.  

Para a análise dessa etapa da pesquisa foram construídos gráficos a partir das 

respostas das questões fechadas do questionário para análise quantitativa e interpretativa 

dos dados em relação a utilização de redes sociais e das principais ferramentas de 

comunicação utilizadas pelos alunos. 

Para as questões abertas, foram construídos quadros com trechos das respostas 

para exemplificar a classificação em determinada categoria, e no intuito de facilitar a 

análise e o destaque das falas dos alunos, os questionário respondidos foram 

enumerados de forma aleatória (1 a 44) de forma que foi possível destacar as falas de 

determinados indivíduos sem que houvesse a identificação dos mesmos. 
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6.1. Resultados da Aplicação dos Questionários 

 

Os dados apresentados a seguir foram construídos a partir da interpretação das 

respostas de cada questão do questionário. No intuito de facilitar a análise foram 

produzidos gráficos e quadros representando os dados quantitativos e qualitativos 

respectivamente. Dessa forma, permitiu-se uma leitura simplificada das respostas para 

interpretação das mesmas.  

Para a questão 1, que tive o intuito de identificar a quantidade de alunos que 

possuem redes sociais e quais as redes sociais que estes possuem, e para a questão 2, 

que abordou a frequência de uso da internet e quais os principais instrumentos utilizados 

nesta, foram construídos gráficos (Figuras 1 a 5) que apresentam a frequência de 

indivíduos que possuem redes sociais, bem como a frequência de uso da internet e as 

principais redes sociais e ferramentas de comunicação utilizadas.  

 

 

Figura 1 - Proporção dos alunos (n=44) que possuem perfil em redes sociais 

com os alunos que não possuem perfil. 

 

Na Figura 1, que representa as respostas para a questão 1, é possível identificar 

que dos 44 alunos participantes da pesquisa, 93% (cerca de 41 alunos) possuem perfis 

em redes sociais, e apenas 7% não possuem.  

 

93%

7%

Perfil em redes sociais

Possuem perfil

Não possuem 
perfil
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Figura 2 – Relação das principais redes sociais apontadas pelos alunos que 

possuem perfil nas mesmas (n=41) 

 

O gráfico da Figura 2, ainda relacionado com a questão 1, demonstra que todos 

os 41 alunos que possuem algum perfil em redes sociais, possuem perfil no Facebook; 

isto é, 100% dos que apresentam perfis em redes sociais possuem Facebook. Além 

disso, é possível observar que o segundo site de rede social com maior adesão foi o 

Orkut (26 pessoas), seguido pelo Twitter (17 pessoas) e de outros sites como Myspace, 

Google +, Hotmail, entre outros que foram incluídos no tópico “outros” (15 pessoas).   
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Figura 3 - Relação da frequência de uso da internet para estudo e para 

lazer pelos alunos (n=44). 

 

Com a figura 3 (referente à questão 2) é possível observar a discrepância dos 

alunos que utilizam a internet todos os dias para estudo e para lazer; sendo que para 

lazer identifica-se 14 alunos a mais do que para estudo
1
.  

 

 
Figura 4 - Principais instrumentos utilizados pelos alunos quando a internet 

é utilizada para estudo. 
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Figura 5 - Principais instrumentos utilizados pelos alunos quando a internet 

é utilizada para o lazer. 

 

Nas figuras 4 e 5, ainda referentes à questão 2, é possível comparar os diferentes 

instrumentos utilizados para estudo ou para lazer.  Na figura 4 é possível observar que o 

Facebook foi a ferramenta mais utilizada para estudo, seguida do Email (ambos com 27 

indivíduos) e do Messenger (MSN) com 25 indivíduos. Enquanto que na Figura 5, o 

Facebook possui 9 indivíduos a mais do que na Figura 4. Além disso, é possível 

identificar que o Email que se encontrava em “segundo lugar” nos instrumentos para 

estudo (Figura 4) fica em “quarto lugar” nos instrumentos para lazer (Figura 5) com 

apenas 10 alunos. Já o MSN continuou com alto número de alunos na Figura 5 (27), 

ficando em “segundo lugar” de instrumento utilizado para lazer. 

Na questão 3, que abordava as principais atividades que os alunos desenvolvem 

durante o uso da internet, foram determinadas seis categorias, sendo elas: “Pesquisas”; 

“Entretenimento”; “Trabalhos Acadêmicos”; “Comunicação”; “Download” e 

“Notícias”. Dessa forma, para unificar as palavras que apareciam nos questionários 

respondidos, foram consideradas algumas palavras ou frases relacionadas com as 

categorias apresentadas. Para tal, construiu-se um quadro (Quadro 1) para exemplificar 

com falas de alguns indivíduos algumas possíveis relações. 
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Quadro 1 – São apresentados as seis categorias criadas para a questão 3 com 4 ou 5 

exemplos cada categoria, sendo “Ind.” a referência ao indivíduo seguido de seu número. 

Apresenta-se também a quantidade de pessoas que foram caracterizadas para as 

respectivas categorias, sendo que houve pessoas em inseridas em mais de uma categoria. 

Categorias Exemplos 
Pessoas 

na 
categoria 

Comunicação 
Ind. 11 - 
Comunicação 

Ind. 34 - 
Entro nas 
redes 
sociais 

Ind. 32 - 
Conversas 
na internet 

Ind. 28 - Me 
comunicar 

38 

Trabalhos 
Acadêmicos 

Ind. 23 - 
pesquisas para 
estudo 

Ind. 22 - 
Faço 
buscas 
para 
trabalho 

Ind. 15 - 
Estudo/ ind. 
18 - 
Trabalhos 

Ind. 14 - Uso 
para 
resolução e 
organização 
de trabalhos 
universitários 

21 

Pesquisas 
Ind. 41- 
Pesquisas 

Ind. 34 - 
Pesquiso e 
comparo 
preços 

Ind. 27 - 
Pesquisas 
em sites de 
ONGs 

Ind. 25 - 
Pesquisas em 
geral 

21 

Entretenimento 
Ind. 34 - entro 
em sites de 
humor 

Ind. 28 - 
Assistir a 
filmes 

Ind. 21 - 
Músicas 

Ind. 1 - Sites 
de 
curiosidades 

21 

Notícias 
Ind. 28 - Ver as 
notícias 

Ind. 27 - ler 
notícias 

Ind. 25 - 
Vejo notícias 

Ind. 16 - 
Revista online 
(FAPESP) 

13 

Downloads 
Ind. 35 - Baixar 
músicas 

Ind. 34 - 
Baixo 
programas, 
músicas e 
jogos 

Ind. 27 - 
baixar 
músicas 

Ind. 15 - 
Download de 
músicas e 
filmes 

13 

 

O quadro 1, que representa a categorização da questão 3, demonstra que grande 

parte dos alunos utilizam a internet para comunicação (38 alunos), seguidos de 

Trabalhos acadêmicos, pesquisas e entretenimento (cada categoria com 21 alunos), além 

disso, outras duas atividades destacadas pelos alunos foram leitura de notícias e 

downloads, ambas categorias com 13 alunos.  

Para a questão 4, que visou identificar a quantidade de alunos que utilizavam 

ferramentas de comunicação durante trabalhos em grupo, bem como uma sucinta 

descrição dessa utilização, fez-se primeiramente um gráfico (Figura 6) que apresenta a 

porcentagem de pessoas que utilizam ou não instrumentos de comunicação durante 

trabalhos. Na sequência as falas durante as respostas foram interpretadas na análise. 
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Figura 6 - Proporção de alunos que utilizam ferramentas de comunicação 

para a produção de trabalhos em grupos (n=44). 

 

A figura 6, que se refere a questão 4, apresenta as porcentagens de alunos que 

utilizam instrumentos de comunicação durante a confecção de trabalhos em grupo, em 

que é possível perceber que 93% dos alunos (cerca de 41 alunos) utilizam ferramentas 

de comunicação durante os trabalhos e apenas 7% não utilizam. Vale destacar que os 

7% que não utilizam as ferramentas são todos do curso de Matemática e Física e, que 

ainda que seja o mesmo número de pessoas, estes não são os mesmos alunos que não 

apresentam perfil em redes sociais representados na Figura 1.  

Por fim, na questão 5, que visava identificar as expectativas dos alunos bem 

como sua opinião frente aos obstáculos e as possíveis contribuições desse trabalho, fez-

se primeiramente 3 grandes categorias, sendo elas “Expectativas”, “Obstáculos” e 

“Contribuições”. Para cada uma das categorias, criam-se subcategorias. No caso da 

categoria Expectativas dividiu-se em “Expectativas positivas” e “Sem expectativas”, já 

para Obstáculos e Contribuições, as subcategorias foram criadas a partir das tendências 

de abordagem dos alunos nas respostas.  
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Quadro 2 – Esquematização das categorias e suas respectivas subcategorias, 

apresentando o número de indivíduos que foram colocados em cada 

subcategoria.  

Categoria Subcategoria 
Número de pessoas  

Expectativas 
Expectativas positivas 38 

Sem expectativas 6 

Obstáculos 

Comunicação 2 

Barreiras 18 

Trabalho em grupo 7 

Contribuições 

Comunicação 13 

Superação de Barreiras 7 

Trabalho em grupo 7 

 

O quadro 2 refere-se à questão 5, apresentando as categorias feitas e suas 

respectivas subcategorias. Nesse quadro é possível observar que, dos 44 alunos, 38 

possuem expectativas positivas e 6 não possuem expectativas ou não apresentaram a 

expectativa em suas respostas. Além disso, é possível identificar quantos indivíduos 

foram direcionados para cada subcategoria das categorias Obstáculos e Contribuições. 

 

6.1.1. Obstáculos 

 

Para o presente item são apresentados quadros com as falas dos alunos para as 3 

subcategorias da categoria obstáculos. 

 

Quadro 3 – Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Comunicação da categoria obstáculos. 

Indivíduo 
Subcategoria Comunicação 

Exemplos 

15 Não termos assuntos para conversar 

36 Não tenho certeza que a comunicação possa ser fluida 
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Quadro 4 - Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Barreiras da categoria obstáculos. 

Indivíduo 
Subcategoria Barreiras  

Exemplos 

2 O problema seria para alunos que não tem esse acesso 

6 
Possíveis obstáculos seriam se a luz acabasse, ou desse algum 

problema na conexão da internet 

7 

Acho ruim se não há muito um horário estipulado, pois pode haver 

desencontros como: - Você viu o que eu mandei? - não vi, por quê? - 

Eu mandei a tarde - a, só vi pela manhã. Acaba sendo uma desculpa 

8 
Nem todos têm acesso, ou buscam ter às redes sociais, por isso é 

importante levar a informação pessoalmente também 

9 
Um dos obstáculos pode ser algum aluno que não utilize determinada 

rede social, e este poderá sair prejudicado 

12 
Os obstáculos são se não há um horário definido para a discussão do 

trabalho 

13 
Os principais obstáculos (…) é que algumas pessoas não tenham tais 

meios.  

14 
Talvez o obstáculo presente seja alguém não entrar ou por falta de 

tempo ou problemas na rede, e não ver. 

22 
Um dos Obstáculos é o problema de conexão que pode acontecer ao 

usar a internet 

23 
Um possível obstáculo seria se um aluno não tivesse computador ou 

internet 

24 
Um dos obstáculos é que nem todos tem como utilizar a internet 

frequentemente 

25 
Os possíveis obstáculos seriam para pessoas que não possuem 

computador ou não sabem utilizá-lo 

27 
O principal problema se daria se parcela significativa dos alunos não 

usasse redes sociais 
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28 
Pessoas que não tem acesso à rede. Combinar com todos para que 

abrissem a rede pelo menos só para a realização do trabalho 

30 
O obstáculo para o trabalho é o aluno não possuir Facebook. Todos 

façam parte da rede social 

32 
Os obstáculos serão entre aqueles alunos que não tem ou não 

acessam as redes todos os dias 

36 Para mim, o primeiro obstáculo é o próprio Facebook 

40 Algo que poderia dificultar seria o 'desencontro virtual'  

 

 

Quadro 5 - Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Trabalho em grupo da categoria obstáculos. 

Indivíduo 
Subcategoria Trabalho em grupo 

Exemplos 

11 
A disponibilidade do grupo se encontrar no Facebook poderá ser um 

problema 

13 
Somente o uso da internet evite que os grupos possam se conhecer 

pessoalmente 

16 
Possíveis obstáculos, talvez a falta de comprometimento de algum 

aluno, se algum do grupo conversar mais do que fazer 

29 Talvez os obstáculos sejam os atrativos para distração 

34 

O obstáculo pode aparecer na hora de realizar a atividade em que pode 

ser difícil agradar a todas as opiniões e as sugestões podem passar 

despercebidas 

37 
O único problema que pode ocorrer é haver certa distração em usar 

esse recurso para somente relações amigáveis sem fins acadêmicos 

40 
Algo que poderia dificultar seria o 'desencontro virtual' ou a falta de 

compromisso, já que o trabalho é via internet 
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6.1.2. Contribuições 

 

Para o presente item são apresentados quadros com as falas dos alunos para as 3 

subcategorias da categoria contribuições. 

 

 

Quadro 6 - Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Comunicação da categoria Contribuições. 

Indivíduo 
Subcategoria Comunicação 

Exemplos 

3 
O uso para comunicação, localização e outros, com certeza ajudariam 

de forma que isso desse certo 

5 
Poder conhecer e trocar ideias sobre o trabalho com os elementos do 

grupo pertencentes às outras licenciaturas 

9 
Acho a ideia boa, pois hoje em dia a internet é uma forma de 

comunicação bem acessível a todos 

10 
Acredito que vá ser bom, já que hoje em dia a grande maioria das 

pessoas possuem redes sociais e é de fácil comunicação 

13 

Para que desse certo o uso, os principais fatores são a facilidade de 

acesso para a maioria das pessoas, a rápida comunicação e 

transmissão de informações 

23 
O bom é que podemos nos comunicar com os alunos de outros cursos 

que não vemos diariamente 

24 Mas na internet uma vantagem é que é um fácil meio de comunicação 

31 A discussão do trabalho pela internet é um ponto positivo 

32 
Tem tudo pra dar certo, pois a grande maioria tem redes sociais, 

facilitando a forma de comunicação entre os estudantes 

33 
Acredito que facilitará a comunicação, pois nem todas as pessoas que 

participarão do trabalho, nós conhecemos. 
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34 Eu acho que pela internet há a praticidade para conversar 

37 
É muito interessante, pois acredito que é a única maneira de haver 

comunicação virtual entre os alunos 

38 
Tenho em mente que o trabalho será proveitoso, pois possibilitará a 

comunicação entre os membros do grupo através da internet 

 

 

Quadro 7 - Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Superação de Barreiras da categoria Contribuições. 

Indivíduo 
Subcategoria Superação de Barreiras  

Exemplos 

2 Hoje a grande maioria dos alunos tem acesso a internet 

13 

Acredito que a internet facilitará os estudantes participantes se for 

considerada a diminuição das distâncias entre esses e a facilidade de 

acesso a esse contato.  

19 

Pela internet será mais fácil de concluir o trabalho, pois nós e os 

alunos das outras licenciaturas não disponibilizamos o mesmo 

horário 

23 Facilita, já que podemos acessar sem nem mesmo sair de casa  

24 
Você pode deixar recado para alguém que não pode olhar em 

determinada hora 

25 Hoje em dia a maioria das pessoas usa redes sociais.  

44 
Antes as pessoas precisavam estar presentes para resolver os 

problemas. Agora, a internet possibilitou a divisão de horários.  

.  
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Quadro 8 - Exemplos de falas de determinados indivíduos interpretadas na subcategoria 

Trabalho em grupo da categoria Contribuições. 

Indivíduo 
Subcategoria Trabalho em grupo 

Exemplos 

4 
Ao entrar no Facebook, mesmo sem querer fazer o trabalho, seremos 

lembrados do trabalho 

12 De que todos do grupo entrassem sempre em um acordo e o cumprisse 

16 
Os fatores que contribuiriam seria mais pessoal, responsabilidade, por 

exemplo, 

38 
Os fatores que contribuiriam seriam o empenho de todos e interação na 

ferramenta de trabalho Facebook 

39 

Fatores são: o uso devido da ferramenta, o horário marcado para sua 

realização e a não dispersão para assuntos aleatórios e não 

relacionados com o curso 

42 
Espero que pela internet os grupos venham a interagir de forma eficiente 

para se atingir o objetivo do trabalho 

44 Cada um faz uma parte e um do grupo junta as partes compilando-o 

 

 

6.2. Análise das Respostas ao Questionário 

 

A partir dos resultados apresentados foi possível identificar, em uma primeira 

leitura, que a grande maioria dos alunos possui perfis em redes sociais (Figura 1), ainda 

que tenham alguns alunos que não possuem. Além disso, é possível identificar que a 

adesão da rede social Facebook é muito grande (Figura 2), sendo plausível com os 

dados apresentados pela Tabela 1 que demonstra altíssimos números de usuários para a 

mesma. 

Além disso, ao analisar a Figura 3 é possível inferir que a internet é mais 

utilizada para lazer do que para estudo, já que há grande quantidade de alunos que 
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utilizam a internet para lazer todos os dias, enquanto que para estudo há uma redução 

grande de alunos (14 alunos a menos) que utilizam todos os dias. Mas, ainda assim, não 

se pode desconsiderar a importância da internet para estudo já que além dos 19 que 

alegam utilizá-la todos os dias para esse fim, há também 19 que apontam utilizá-la toda 

semana. 

Assim sendo, é interessante destacar quais ferramentas são mais utilizadas para 

cada fim (estudo ou lazer) e, a partir da Figura 4, foi possível observar que o Facebook 

apresentou-se um dos principais instrumentos para estudo, seguido do Email. Porém, 

ainda que seja muito utilizado para este fim, o Facebook continua sendo apontado mais 

como instrumento de lazer (Figura 5). 

Algo interessante de destacar foi a grande diferença apresentada pelo Email em 

cada uma das situações, em que ao analisar as Figuras 4 e 5 é possível observar que o 

Email é muito mais identificado como instrumento de estudo do que para lazer pelos 

alunos. 

Mas independentemente dos instrumentos apresentados, fica evidente que a 

internet tem sido usada principalmente para comunicação como é possível observar no 

Quadro 1. E como demonstrado na Figura 6, os instrumentos de comunicação tem sido 

frequentemente utilizados para a produção de trabalhos em grupos.  

Vale ressaltar que, ainda que os dados da Figura 1 se apresentem similares aos 

da Figura 6, não há relação entre esses, pois dos 3 indivíduos que disseram não possuir 

redes sociais, 2 eram da biologia; enquanto que os 3 que disseram não utilizar 

instrumentos de comunicação durante trabalhos em grupo eram da Matemática e Física. 

Essa discrepância pode ser relacionada ao fato de que nos cursos de matemática e física 

são poucos os trabalhos em grupos no começo do curso, diferentemente da biologia que 

já apresenta trabalhos em grupos desde o primeiro semestre, podendo este ser o fator 

desta grande diferença, já que todos da biologia destacaram utilizar instrumentos de 

comunicação durante os trabalhos. 

A partir disso, é possível observar que, com essa adesão ao uso de instrumentos 

de comunicação para resolução de trabalhos evidente na Figura 6, os alunos apresentam, 

em sua maioria, expectativas positivas a respeito da utilização da internet e da rede 

Facebook para a realização do trabalho (Quadro 2).   
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Além disso, dos obstáculos e contribuições apresentados pelos alunos nas 

respostas, foram destacados principalmente os aspectos relacionados à comunicação, a 

barreiras, sejam elas físicas ou temporais, bem como trabalho em grupo. Nesses 

aspectos foi possível perceber que comunicação foi muito mais relacionada como uma 

contribuição para o trabalho do que como um obstáculo, já que apenas 2 alunos fizeram 

referência da comunicação como um obstáculo (Quadro 2).  

Já o inverso acontece com a categoria barreiras, em que é possível observar a 

grande maioria dos alunos apontando-as como obstáculos e não o uso da internet como 

meio de superação dessas barreiras. Enquanto que trabalho em grupo houve certa 

divisão de opiniões quanto a obstáculos ou contribuições. Dessa forma, vale destacar 

melhor esses aspectos relacionados com o tema em questão no intuito de atingir o 

objetivo do presente estudo de analisar interpretativamente a utilização de espaços 

virtuais de comunicação como instrumento de educomunicação. 

 

6.2.1. Comunicação 

Como já mencionado, a internet é principalmente utilizada pelos alunos para 

comunicação (Quadro 1). E dessa forma, como menciona Sartori e Soares (2005), a 

comunicação pode ser considerada uma maneira de inter-relações, que permite a troca 

de informações, bem como a reflexão e discussão de ideias. 

Além disso, existe a necessidade da comunicação inerente ao ser humano, 

possível de ser observada nas respostas da questão 3 em que aparecem relatos como 

“…falar com amigos e parentes…” (Indivíduo 6) ou “conversar com amigos 

distantes…” (Indivíduo 4) entre outras falas parecidas observadas nas respostas. Mas 

uma fala que ressalta a comunicação como algo importante e prezado pelos alunos é a 

fala do indivíduo 14: “além de conversar com amigos descontroladamente…”,  em que 

o descontroladamente demonstra a vontade e talvez necessidade de comunicação. 

Vale destacar também que, como é dito por Martirani (2008), querendo ou não, 

os meios de comunicação social possuem funções educativas, já que comunicação e 

educação são sempre relacionadas. Isso é observado pela Figura 6, em que demonstra 

que muitos dos alunos utilizam meios de comunicação social para fins educacionais. 
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E, além disso, ainda que não tenha sido pedido na questão 4 para que destacasse 

qual instrumento é comumente utilizado durante os trabalhos, 33 dos 42 alunos (que 

responderam afirmativo na questão 4) destacaram qual instrumento e apenas 9 não 

destacaram. 

Dos indivíduos que não destacaram o instrumento, observou-se uma tendência 

por explicar como é feito tal uso dos instrumentos, ou mesmo como é feito o trabalho, 

como por exemplo “marcar o dia e tudo o mais que íamos fazer o trabalho” (Indivíduo 

17) ou “É possível montar uma sala de conversa onde 2 pessoas podem se comunicar ao 

mesmo tempo…” (Indivíduo 26), e além disso alguns também destacaram para qual 

matéria fizeram o trabalho: “usado para receber os slides de botânica II…” (Indivíduo 

3) ou “para fazer o trabalho de biossegurança” (Indivíduo 29). 

Já dos indivíduos que destacaram os instrumentos, percebeu-se que houve 

também a explicação do como é utilizado, destacando-se principalmente os combinados 

por exemplo: “nós combinamos de entrar no mesmo horário no MSN e discutimos 

como iríamos fazer e editar o trabalho…” (Indivíduo 6). Além disso, observou-se que a 

grande maioria menciona principalmente e-mail, MSN e Facebook, o que é compatível 

com os dados da Figura 4. 

Esse destaque ao uso de redes sociais (principalmente o Facebook) é interessante 

do ponto de vista que, como é apontado por Aguiar (2007), as redes sociais são 

primeiramente relações entre as pessoas mediadas por sistemas informatizados ou 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). E esta, ao ser utilizada como 

instrumento de estudo ou mesmo para realização de trabalhos está fazendo papel de TIC 

e, portanto, é interessante instrumento para educomunicação. 

Além disso, do mesmo modo que Martirani (2008) apresenta que educação e 

comunicação estão muito relacionadas, é possível perceber essa relação na concepção 

dos alunos, considerando-se que no Quadro 2 há muito mais referências a respeito das 

contribuições da comunicação para o trabalho do que dos obstáculos. 

Como obstáculos aparecem apenas duas referências, que são apresentadas no 

Quadro 3. Nestes casos, os indivíduos citam principalmente o fato da dificuldade para a 

comunicação, o fato de “… não termos assuntos para conversar…” (Indivíduo 15) e “… 

não tenho certeza se a comunicação possa ser fluida” (Indivíduo 36) podem ter mais 

relação com aspectos referentes ao trabalho em grupo, pois como parte do grupo seria 
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de um curso diferente, e, portanto, de outra sala, fica esse  receio se haverá comunicação 

expressiva com os membros desconhecidos. 

Dessa forma, é possível também relacionar essas questões com as características 

dos sites de redes sociais (Facebook, Twitter, entre outros), isto é, como é mencionado 

por Aguiar (2007), estes sites fazem “o inverso” do que as primeiras redes sociais 

criadas, em que o intuito era conhecer pessoas novas com mesmos interesses sem antes 

conhecê-las pessoalmente, enquanto que nesses sites novos de redes sociais, o intuito é 

você construir sua rede a partir dos amigos e conhecidos presenciais. 

E a partir dessas falas dos indivíduos 15 e 36, pode-se inferir que, ainda que 

inconsciente, há essa concepção por parte de alguns alunos, já que aparece esse receio 

em não ter assunto com pessoas desconhecidas. Mesmo porque, o assunto já seria 

“estipulado” uma vez que seria em torno das atividades relacionadas com o trabalho. 

Mas ainda assim, a maioria tem a concepção de que esses sites podem atuar da 

maneira que menciona Aguiar (2007) que é a de aumentar seus contatos de interesses 

acadêmicos. Isso pode ser observado em algumas falas dos alunos apresentadas no 

Quadro 6. Como por exemplo, o Indivíduo 23 “… O bom é que podemos nos comunicar 

com os alunos de outros cursos que não vemos diariamente…” ou o Indivíduo 5 “Poder 

conhecer e trocar ideias sobre o trabalho com os elementos do grupo pertencentes às 

outras licenciaturas”, que em suas falas mostram a contribuição que a comunicação com 

esses integrantes pode ter no trabalho. 

Sendo assim, há também a concepção de que as redes sociais podem ter essa 

função mais educacional e que essa função é principalmente relacionada à capacidade 

comunicativa apresentada por essas redes. Além disso, a ideia da adesão pelas redes 

sociais ou pelo usa da internet para o trabalho também é presente, já que os alunos 

fazem vários comentários a respeito da acessibilidade desses meios de comunicação. 

Isso pode ser observado na fala do Indivíduo 10 “… hoje em dia a grande 

maioria das pessoas possuem redes sociais e é de fácil comunicação…”, ou seja, facilita 

a comunicação já que muitas pessoas possuem redes sociais. Outras referências como 

“… Tem tudo pra dar certo, pois a grande maioria tem redes sociais, facilitando a forma 

de comunicação entre os estudantes…” (Indivíduo 32) também enfatizam esse fato além 

de outras falas, como a dos (Indivíduos 9 e 24). 
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Mas a fala mais enfática desse ponto é a do Indivíduo 37 “… É muito 

interessante, pois acredito que é a única maneira de haver comunicação virtual entre os 

alunos…” ao se referir à única foram de comunicação virtual, fica evidente a 

importância das redes sociais como instrumento de comunicação, e nesse caso, um 

ótimo instrumento para educomunicação. 

Esta, como diz Soares (2000), consiste na área da educação para a comunicação 

e, além disso, este novo campo da área educacional visa o processo e não o produto 

final (SOARES, 2000; SOARES, 2010). E durante esse processo, é necessária a 

discussão, formulação e reformulação de ideias e de pesquisas (SOARES, 2006). 

E nesse aspecto, é possível observar que a internet possui ótimo potencial para 

tal, já que, como é observado no Quadro 1, muitos alunos utilizam a internet para 

pesquisas em geral. Além dessas pesquisas, também vale considerar que na categoria 

“Trabalhos acadêmicos” há referências sobre pesquisa para trabalhos ou pesquisas para 

estudos, sendo, portanto, algo comumente feito pelos alunos na internet. 

Com o uso da internet e de instrumentos de comunicação na internet (redes 

sociais, MSN Email etc.) “… é possível pesquisar e se comunicar ao mesmo tempo.” 

(Indivíduo 26 na resposta à questão 4) sendo, portanto, um importante instrumento para 

a realização de trabalhos de educomunicação, já que esses instrumentos, além da 

pesquisa permitem a comunicação e a constante produção de comunicação entre os 

alunos, bem como a facilidade da publicação dessas comunicações. 

Mas, ainda assim, há aspectos apontados que podem dificultar o trabalho, sendo 

necessária maior atenção. Esses aspectos são principalmente relacionados às barreiras 

que são criadas ou supostamente criadas pelos alunos, além das barreiras do uso da 

internet e de instrumentos de comunicação. 

 

6.2.2. Barreiras  

Nesta subcategoria, foi possível observar que houve mais comentários a respeito 

das barreiras que podem ser obstáculos para o trabalho do que as contribuições que a 

internet pode oferecer para superar essas barreiras. Isso pode ser identificado no Quadro 

2 que aponta uma diferença de 11 comentários a mais em “Obstáculos”. 
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Na maioria dos casos, foram presentes comentários referentes a barreiras 

“físicas”, como não possuir computador, ou não possuir perfil na rede social, e a 

barreiras “temporais”, como por exemplo, a ausência de horários definidos para a 

confecção do trabalho. 

Essas falas referentes a esses temas são muito comuns nas respostas, como é 

possível observar no Quadro 4. Dessa forma, os principais destaques das barreiras como 

obstáculos são “irreais” pois, apesar dos alunos apontarem essas barreiras, os dados 

apresentados pela Figura 1 que demonstram 93% dos alunos com perfil em redes 

sociais, e os dados da Figura 3 que apresentam a frequência de uso da internet pelos 

alunos, que nesse caso foi respondida por todos, dando a compreender que todos 

utilizam computador e internet, refutam a ideia que não ter computador ou internet seja 

uma barreira real neste caso. 

Sendo assim, falas como “… Os possíveis obstáculos seriam para pessoas que 

não possuem computador ou não sabem utilizá-lo…” (Indivíduo 25) ou “… O principal 

problema se daria se parcela significativa dos alunos não usasse redes sociais...” 

(Indivíduo 27) são considerados obstáculos “irreais” para o presente estudo, pois além 

dos dados que refutam a ideia, o perfil socioeconômico dos alunos participantes permite 

inferir que dificilmente algum deles não possua computador ou internet. 

Mas, ainda assim, essas considerações não podem deixar de serem levadas em 

consideração, uma vez que para trabalhos com outras comunidades, a ausência do 

computador, ou mesmo da internet possa ser um obstáculo presente. E, dessa forma, 

como mencionam Freire (1996) e Oliveira (2001) tem-se essas TICs voltadas 

inicialmente às classes favorecidas com o principal objetivo de formação para o 

mercado de trabalho; o que não significa deixar de defender a igualdade de 

oportunidades para o acesso às TICs por todos. 

Fato é que muitas vezes essas tecnologias são voltadas ao mercado e uma 

política capitalista (OLIVEIRA, 2001; MORAN, 1995), cujo único intuito é o de venda, 

e por isso, muitas vezes têm-se exclusão de parte da sociedade.  

Partindo desse ponto de vista, ainda que alguns aspectos sejam considerados 

irreais para os indivíduos estudados, “… um dos obstáculos pode ser algum aluno que 

não utilize determinada rede social, e este poderá sair prejudicado.” (Indivíduo 9), ou 

seja, esse obstáculo ainda é considerável, apesar de apenas 7% não possuírem perfis em 
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redes sociais (Figura 1), o que significa apenas 3 alunos, é necessário considerar que 

esses alunos podem ser prejudicados. 

No intuito de “resolver” esse “problema”, a principal sugestão que os alunos 

apresentam é a construção de um perfil para esses alunos que não possuem a rede social 

apenas para a confecção do trabalho. São comuns as falas como “… combinar com 

todos para que abrissem a rede pelo menos só para a realização do trabalho…” 

(Indivíduo 28), mas há também uma referência que diz “… nem todos têm acesso, ou 

buscam ter às redes sociais, por isso é importante levar a informação pessoalmente 

também…” (Indivíduo 8). 

Nesta fala do Indivíduo 8, já é possível identificar as duas barreiras apresentadas 

(físicas e temporais), que são as principais destacadas pelos alunos, porém em 

contraponto, alguns alunos apontam que essas barreiras são superadas ao ser usado a 

internet ou mesmo as redes sociais. 

Como destaca Moran (1995), com as novas TICs é possível superar as barreiras 

físicas e permitir que o aluno pesquise e converse com outros alunos, de forma que estes 

não necessitem estar presentes, podendo se comunicar a longas distâncias. E alguns 

alunos apontam exatamente esse aspecto como, por exemplo, quando o indivíduo 13 diz 

“… acredito que a internet facilitará os estudantes participantes se for considerada a 

diminuição das distâncias entre esses e a facilidade de acesso a esse contato.” 

Ainda que a maioria apresente os obstáculos, alguns alunos expõem que a 

internet pode superar essas barreiras, como na fala do Indivíduo 23 que diz “… Facilita, 

já que podemos acessar sem nem mesmo sair de casa…”. Fica evidente o contraponto 

apresentado pelos próprios alunos, já que enquanto uns dizem “…Algo que poderia 

dificultar seria o 'desencontro virtual'…” (Indivíduo 40) outros dizem “…Você pode 

deixar recado para alguém que não pode olhar em determinada hora…” (Indivíduo 24). 

Sendo assim, essas barreiras apresentadas podem ter alguns pontos negativos, 

porém é presente na concepção de alguns alunos que a internet e as TICs têm um 

enorme potencial para a superação de barreiras, sejam elas físicas ou temporais. Vale 

também ressaltar que as barreiras apresentadas pelos alunos voltam a um tema muito 

relevante e já mencionado, que é a comunicação. 

O fato de ter-se dificuldade de comunicação, seja por conta de alguns indivíduos 

não possuírem a rede ou mesmo pelo fato de não se ter conversas pessoais, causa certo 
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receio por parte dos alunos, demonstrando uma forma de conceber a comunicação como 

algo que deve ser imediato. Por isso o “medo” do “desencontro virtual”, em que os 

alunos temem não conseguirem se comunicar com o grupo como é observado na fala do 

Indivíduo 7 em que “… pode haver desencontros como: - Você viu o que eu mandei? - 

não vi, por quê? - Eu mandei a tarde - a, só vi pela manhã. Acaba sendo uma desculpa.” 

Mas vale ressaltar que o intuito desses meios é a superação das barreiras de 

modo que “… antes as pessoas precisavam estar presentes para resolver os problemas. 

Agora, a internet possibilitou a divisão de horários.” (Indivíduo 44). E nessa fala há a 

concordância com as ideias de Moran (1995), pensando-se que não é mais necessário a 

presença dos indivíduos para a realização do trabalho. 

Porém, ainda é possível observar certa preferência pelos alunos de momentos 

presenciais. Isso talvez tenha relações com uma possível insegurança de que os colegas 

do grupo trabalharão efetivamente se o trabalho for feito exclusivamente pela internet. 

Dessa forma, relaciona-se outro aspecto apresentado pelos alunos, que foram as 

questões referentes ao trabalho em grupo. 

 

6.2.3. Trabalho em grupo 

Ainda que esta categoria tenha se mostrado um aspecto importante apontado 

pelos alunos, não se observou uma tendência nas respostas, já que tanto como 

obstáculos quanto em contribuições apareceram 7 alunos fazendo referência a esse 

aspecto (Quadro 2). 

Basicamente apareceram comentários sobre a responsabilidade de cada 

integrante do grupo, bem como referências ao trabalho presencial e as questões 

relacionadas às divergências de opinião (falas apresentadas nos Quadros 5 e 8). 

Algumas falas destacam as questões relacionadas aos atrativos e distrações que podem 

aparecer ao se fazer um trabalho via internet, como por exemplo, “… talvez os 

obstáculos sejam os atrativos para distração…” (Indivíduo 29) ou mesmo “… o único 

problema que pode ocorrer é haver certa distração em usar esse recurso para somente 

relações amigáveis sem fins acadêmicos…” (Indivíduo 37). 

Esses casos, mesmo que apresentem esses obstáculos, ainda assim são 

relacionados com as responsabilidades de cada integrante do grupo, pois deve partir do 
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aluno o comprometimento com o grupo e evitar ao máximo as distrações e atrativos 

para outras atividades na internet. Sendo assim, a fala do Indivíduo 16 que diz “… 

Possíveis obstáculos, talvez a falta de comprometimento de algum aluno, se algum do 

grupo conversar mais do que fazer…” evidencia essas questões de responsabilidade. 

Essas questões relacionadas à responsabilidade devem, portanto, partir de cada 

aluno, cabendo ao grupo fazer combinados para que todos tenham alguma atividade. 

Dessa forma, desenvolve-se algo muito importante no aluno, a autonomia (FREIRE, 

1996). Esta que está muito relacionada com atividades de educomunicação, que como 

diz Soares (2006) permite a discussão de ideias e a construção da comunicação através 

do desenvolvimento do próprio aluno. 

Assim, a responsabilidade é tanto apontada como obstáculo como contribuição, 

no sentido que os alunos mencionam o fato de que caso os integrantes sejam 

responsáveis, o trabalho fluirá “… Os fatores que contribuiriam seria mais pessoal, 

responsabilidade, por exemplo…” (Indivíduo 16) da mesma forma que “…Os fatores 

que contribuiriam seriam o empenho de todos…” (Indivíduo 38). 

Uma fala interessante relacionada a essas questões de responsabilidade foi a do 

indivíduo 4 “…Ao entrar no Facebook, mesmo sem querer fazer o trabalho, seremos 

lembrados do trabalho…”. Nesta fala aparece a contribuição que o instrumento 

(Facebook) pode ter para ajudar os alunos a lembrar do trabalho, isto é, enquanto alguns 

apontam que pode haver distração, o que não deixar de ser uma verdade, há alunos que 

veem o lado positivo do uso da internet, de modo que esta pode ajudar a cumprir suas 

obrigações. 

Além desses aspectos, apareceram algumas referências relacionadas a 

necessidade de um momento presencial com o grupo “… Somente o uso da internet 

evite que os grupos possam se conhecer pessoalmente…” (Indivíduo 13), que ainda 

podem ser interpretadas como meio para promover que todos cumpram com suas 

responsabilidades e compromissos com o grupo, além de serem fatores relacionados a 

uma barreira temporal que como já discutido, deveria ser superada com a utilização 

dessas novas TICs (MORAN 1995). 

Outro aspecto interessante que aparece durante as respostas dos alunos e é 

principalmente apontado como contribuição é o fato de que “… De que todos do grupo 
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entrassem sempre em um acordo e o cumprisse…” (Indivíduo 12), isto é, a necessidade 

da concordância nos atos do grupo. 

É fato que cada membro do grupo apresentará ideias diferentes e caberá aos 

alunos discutirem e chegarem a conclusões. Nesse ponto, Soares (2006) destaca que a 

partir dessas discussões que aparecem durante o processo, geram-se reflexões e 

avaliações críticas da produção e da maneira de divulgação da comunicação. 

Sendo assim, é um aspecto muito importante durante o processo que permite, 

além da crítica ao próprio trabalho, o desenvolvimento da interação entre os indivíduos 

do grupo, bem como o desenvolvimento da opinião crítica dos alunos que passam a 

observar os fatos com olhos mais atentos. Mas, ainda assim, é possível identificar o 

receio dos alunos relativo ao possível desencontro de ideias presentes na discussão, fato 

que deveria ser considerado positivo, pois apenas com a divergência de opiniões é 

possível construir uma visão crítica. 

  Dessa forma, quando o Indivíduo 42 diz “… Espero que pela internet os grupos 

venham a interagir de forma eficiente para se atingir o objetivo do trabalho…” vê-se 

esse o aspecto positivo que a internet pode proporcionar, pois com a melhor interação 

dos alunos será possível ter-se melhores discussões e, portanto, aprimorar o trabalho a 

partir das diversas opiniões críticas que são apresentadas. 

Fato é que a internet e principalmente os instrumentos de comunicação e as TICs 

podem auxiliar em muitos aspectos durante a produção de um trabalho. É claro que 

ainda existem barreiras e resistências a serem superadas, mas já se tem várias outras que 

já foram superadas com o uso desses instrumentos. O que vale ressaltar é que, como é 

mencionado pelo Indivíduo 16, “… a internet mantém você conectado com o mundo, 

com tudo, é só você saber como aproveitar o máximo.”.  

 

6.3. O Uso do Facebook na Pesquisa 

Os resultados do uso da rede social Facebook durante o desenvolvimento da 

pesquisa no segundo semestre de 2011 podem ser visualizados nos exemplos destacados 

no Apêndice II do presente estudo. 

A ampliação das comunicações entre os alunos em quantidade e qualidade foram 

notáveis quando comparadas às experiências anteriores com o Moodle. Processos de 



48 
 

. 

 

planejamento e tomadas de decisão, assim como a divulgação das produções pelos 

próprios alunos, foram observados e exemplificam etapas relacionadas à 

educomunicação por autores como Lima (2009), Soares (2000; 2002) e Soares (2006; 

2010). 

O contexto de liberdade ofertado aos alunos e somado à ampliação do espaço de 

diálogo pelo Facebook, em consonância às abordagens teóricas de Freire (1996), 

mostrou-se bastante efetivo para a mobilização de discussões nas aulas da Licenciatura 

sobre o significado da interdisciplinaridade, da autoria e da autonomia na educação, 

bem como exemplificou os valores associados à educação não formal e sua contribuição 

na formação dos cidadãos. Outro aspecto a se destacar é a mobilização das tecnologias 

da informação e comunicação a partir de propostas pedagógicas inovadoras, e não 

apenas como instrumentos para aulas tradicionais, como bem alerta Moran (1995; 

2006). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Já não se pode mais evitar as novas tecnologias, elas estão em toda parte, fazem 

parte das nossas vidas em todos os momentos, seja pelo celular, seja utilizando os 

recursos de um monitor de TV interligado à internet para que se assista aos mais 

diversos programas ou vídeos. 

Em um piscar de olhos temos o mundo na palma da mão: as notícias em tempo 

real, a música sendo baixada e ouvida sem precisar esperar para tocar um cd, os 

recursos de foto e vídeo para captar os acontecimentos na hora e no local em que 

ocorrem, a rede social aproximando pessoas nas mais diferentes distâncias, a rede social 

sendo usada como meio de protestos a ponto de ser notícia em telejornais. 

No meio de tanta facilidade de informações, o melhor que a escola pode fazer é 

aliar-se e dar subsídios aos seus alunos de usarem todos os recursos disponíveis, 

aproximando-os de si e acompanhando o mundo virtual que encanta a usuários de todas 

as idades. 

Quando a escola permite que seus alunos usufruam dentro dela dos meios 

tecnológicos a que estão habituados fora dos limites de seus muros, possibilita a geração 
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de comunicação, avança no intuito de promover melhoria do processo de ensino e 

aprendizado e estimula a criação livre e política. 

A produção coletiva de comunicação acompanhada no início da pesquisa 

permitiu uma fotografia dos benefícios que essa prática pode trazer para a escola, ainda 

que tenha havido imprevistos quanto ao uso do Moodle e falhas de integração e 

acomodação de alguns alunos, porém as etapas para a produção coletiva de 

comunicação foram observadas. 

 Isso só reforça a ideia de que é necessário investir cada vez mais nesse tipo de 

projeto, dar oportunidade dos alunos se habituarem a produzir sozinhos, sem o comando 

indutor, mas com o companheirismo do professor, para sentirem de novo o prazer de 

aprender dentro da escola e trazendo o seu mundo para dentro dela através das novas 

tecnologias. 

Importante também ressaltar que a integração entre educação formal e não-

formal é essencial, pois enriquece a cultura, possibilita atividades em grupos, permite a 

socialização de produções e participação política dos envolvidos, contribui para o 

desenvolvimento da autonomia, minimizando as diferenças tanto sociais como culturais. 

A partir da análise dos questionários aplicados aos alunos foi possível observar 

que os meios de comunicação virtual tem um enorme potencial para a educomunicação. 

Dentre estes diferentes meios, as redes sociais, principalmente a rede Facebook, 

merecem uma atenção especial devido a grande adesão às mesmas e da importância que 

estas apresentam para a comunicação. 

As redes sociais, que são instrumentos virtuais de comunicação e importantes 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), têm seu uso na educação 

reconhecido pelos alunos. Como foi possível observar a partir dos resultados obtidos e 

analisados, o Facebook já tem sido muito utilizado para fins acadêmicos, o que ressalta 

a sua importância como possível instrumento de educomunicação. E, além disso, foi 

possível identificar que a grande maioria dos alunos utiliza meios de comunicação 

virtuais durante seus trabalhos em grupo, o que demonstra a importância das atuais 

TICs. 

Mas, ainda assim, é necessário destacar que há alguns obstáculos que podem 

aparecer durante a realização de trabalhos com essas TICs. Os principais apontados são 
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relacionados às barreiras, isto é, caso alguém do grupo ou não possua acesso à internet 

ou às redes sociais propriamente ditas. 

Vale ressaltar que esses aspectos podem estar correlacionados com o receio da 

falta de comunicação entre os integrantes do grupo. Afinal, o principal aspecto positivo 

apontado é a esse respeito, pois a grande maioria indica que, com a utilização destes 

meios, a comunicação tende a ser melhor. 

Ainda assim, também é possível identificar o receio a respeito das barreiras 

temporais, ou os desencontros virtuais, que deveriam ser uma barreira a ser superada 

com a utilização dessas TICs, já que estas permitem a comunicação em tempos 

diferentes. 

Muito provavelmente esse receio de não se comunicar pessoalmente com o 

grupo, ou mesmo de apontar como necessidade o fato de ter um horário combinado, 

pode estar relacionado com a responsabilidade de cada um do grupo em fazer sua 

contribuição durante o trabalho. Dessa forma, vale destacar que um dos problemas 

apresentados não se relaciona tanto com os instrumentos utilizados, mas sim com 

questões de trabalho em grupo. 

Nesse sentido, vale destacar que essas possíveis dificuldades apresentadas 

poderiam estar presentes em trabalhos que não tenham esse objetivo de 

educomunicação, ou que não utilizem essas TICs. Sendo assim, seria interessante um 

estudo mais aprofundado sobre essas questões relacionadas a trabalhos em grupo. 

Dessa forma, o presente estudo pode demonstrar que as redes sociais merecem 

uma atenção melhor a respeito da educação, sendo interessantes instrumentos para um 

possível trabalho de educomunicação. Além disso, fica o destaque para a possível 

continuidade do trabalho, utilizando mais referências a respeito de trabalho em grupo. 

No geral, a pesquisa realizada procurou analisar dados provenientes de uma 

intervenção na formação inicial de professores voltada a: contribuir para a formação de 

receptores críticos de comunicação; permitir o exercício do direito à comunicação; e 

ampliar oportunidades para a realização de leituras críticas do cotidiano e para o uso 

(significativo) das habilidades e dos recursos para a comunicação. 

Frente a todo o exposto, foi possível o desenvolvimento de ações educativas 

galgadas nos pressupostos da formação para a autonomia: respeitando-se contextos de 
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liberdade, mas não de licenciosidade; garantindo-se o exercício de tomar decisões 

responsáveis, e não qualquer decisão; respeitando-se as ideias individuais e coletivas; 

prezando-se o rigor metodológico; desenvolvendo-se a investigação; respeitando-se os 

saberes de cada um; permitindo-se o exercício do pensamento crítico; e, enfim, 

resgatando-se a criatividade dos alunos da Licenciatura. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 
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APÊNDICE II – REPRODUÇÕES DE TELAS DO FACEBOOK 
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